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Αγρίνιο 05-09-2022 

Αριθμ.πρωτ..984 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 
 

Αγαπητές και αγαπητοί  Συνάδελφοι 

                  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) σε  Συνεδρίασή του, 

με την υπ’αριθμό 55/20-05-2022 απόφαση του, όρισε οι Εκλογές όλων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας 

να διεξαχθούν την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022. 

 

Κατόπιν τούτου ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου, διενεργεί τις εκλογές του για την ανάδειξη: 

1. Έντεκα (11) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 304 του ν.4512/2018) 

2. Προέδρου, Αντιπροέδρου και 6 τακτικών μελών, με τα αναπληρωματικά τους για το 

Πειθαρχικό Συμβούλιο (άρθρο 324 του ν.4512/2018) 

3. Τριών (3) μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 314 του ν.4512/2018) 

4. Έξι (6) εκπροσώπων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (άρθρο 276 του ν.4512/2018) 

 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16/10/2022 
 

και από ώρα 8:00 π.μ. έως 20:00 μ.μ. στα Γραφεία του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                 

(ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 5 - 2Ος όροφος) τηλ. 2641032317. 

 

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν είτε ενιαία, είτε παραταξιακά, είτε μεμονωμένα έως την 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  16/9/2022 και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΗΛΙΑ 

ΗΛΙΟΥ 5,  2Ος όροφος) τηλ. 2641032317. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο  

το αργότερο έως την Παρασκευή 16/9/2022 και ώρα 13:00 μ.μ. στη γραμματεία του Συλλόγου 

συμπεριλαμβανομένου του Α΄ Εξαμήνου του 2022. 

 

Δικαίωμα εκλέγεσθε (υποψήφιοι) έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Ι.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ με τους 

περιορισμούς του Νόμου 4512/17-01-2018. 

Αν υπάρχει υποβολή υποψηφιοτήτων από εκπρόσωπο, παρατάξεως πρέπει να προσκομισθεί 

ενιαία ή ατομική υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη  από όλους τους υποψήφιους σχετικά με την 

αποδοχή τους για συμμετοχή στο εκάστοτε ψηφοδέλτιο. 

 

Δικαίωμα ψήφου (εκλέγειν) έχουν όλα τα μέλη του Ι.Σ.Αγρινίου που έχουν τακτοποιήσει τις 

οικονομικές τους εισφορές προς το Σύλλογο, συμπεριλαμβανομένου του Α΄ Εξαμήνου 2022 έως το 

ΣΑΒΒΑΤΟ 08/10/2022 και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου. Μετά την ημέρα αυτή θα 

διαμορφωθούν οι εκλογικοί κατάλογοι, οπότε όσοι δεν έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά προς το Σύλλογο, 

δε θα έχουν δικαίωμα ψήφου. 
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Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απαραίτητη θεωρείται η προσκόμιση επίσημων εγγράφων, 

αποδεικτικών των στοιχείων του κατόχου ή δήλωση τριών μελών της Εφορευτικής Επιτροπής ότι 

γνωρίζουν τον ψηφοφόρο. 

 

Θα υπάρχει ενημέρωση στην είσοδο του Εκλογικού Κέντρου σχετικά με αυτά τα θέματα της 

εκλογικής διαδικασίας. 

 

Σχετικά με τη σταυροδοσία οι ψηφοφόροι μπορούν να σταυρώσουν: 

▪ΜΕΧΡΙ 11 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.) 

▪ΜΕΧΡΙ  3  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.) 

▪ΜΕΧΡΙ  6  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ  ΣΤΟΝ  Π.Ι.Σ. 

 

▪ Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν χρειάζεται σταυροδοσία ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος και βάζουμε 

▪ΜΕΧΡΙ 6 ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

▪ΜΕΧΡΙ 6 ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

από το ψηφοδέλτιο της επιλογής τους. Περισσότεροι σταυροί καθιστούν άκυρη τη σταυροδοσία όλου του 

ψηφοδελτίου για το ανάλογο όργανο, δεν ακυρώνουν όμως το ψηφοδέλτιο που προσμετράτε στον 

συνδυασμό. 

  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Οι εκλογές θα γίνουν σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις που θέτει ο Νέος 

Νόμος 4512/17-01-2018. 

 

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

 

■16/9/2022  (Παρασκευή): Τελευταία  ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων, οικονομική τακτοποίηση    

         Υποψηφίων. 

 

■19/9/2022  (Δευτέρα): Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου για την Ανακήρυξη των Υποψηφίων 

 

■08/10/2022 (Σάββατο):Τελευταία ημέρα οικονομικής τακτοποίησης όσων θα έχουν δικαίωμα ψήφου.   
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Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι 

 

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Ας συμμετέχουμε ΟΛΟΙ στις εκλογικές 

διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτό δυναμώνουμε τη φωνή και την αξιοπιστία του Συλλόγου μας και των 

οργάνων του. 

 
 
      Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
 

          

 
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
 
 
 
  Π.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ  Α.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

                

 

 

 


