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ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΣΤΟΝ Ι.Σ.Α. 

(21-22 Οκτωβρίου 2018) 
 

1. Όπως ορίζεται και στη σχετική προκήρυξη οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 21 

και 22 Οκτωβρίου 2018.  Η ψηφοφορία αρχίζει την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 

2018 με την ανατολή του ηλίου 07:39 και λήγει με τη δύση του ηλίου 18:40 .  

Τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 η ψηφοφορία αρχίζει στις 07:40 και λήγει 

στις 18:38. 

2. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 17, του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου 14 (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, 6 Τακτικά Μέλη και 6 

Αναπληρωματικά Μέλη), της Εξελεγκτικής Επιτροπής 6 (3 Τακτικά και 3 

Αναπληρωματικά Μέλη) και των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του 

Π.Ι.Σ. 37 μέλη. 

3. Οι εκλογές θα γίνουν με το σύστημα της απλής αναλογικής και με ψηφοδέλτια 

ξεχωριστά για κάθε συνδυασμό και σώμα. Οι υποψήφιοι έχουν ήδη 

ανακηρυχθεί ως συνδυασμοί. 

4. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας επιτρέπεται να ευρίσκονται στα εκλογικά 

τμήματα μόνο αντιπρόσωποι  των συνδυασμών, υποψήφιοι ή αντιπρόσωποί 

τους. Οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι εφ΄ όσον το επιθυμούν δύναται να 

ορίζουν έναν αντιπρόσωπο για κάθε τμήμα από γιατρούς, που έχουν δικαίωμα 

ψήφου, με έναν αναπληρωματικό με σχετική εξουσιοδότηση. 

 

5. Στους χώρους των εκλογικών τμημάτων θα βρίσκονται υπάλληλοι του 

Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στους οποίους μπορεί να απευθύνεται η 

Εφορευτική Επιτροπή για κάθε πρόβλημά της.  

 

6. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα έλλειψης μελών εφορευτικών 

επιτροπών σε κάποιο εκλογικό τμήμα, οι υπάλληλοι του Ι.Σ.Α. έχουν 

εξουσιοδοτηθεί από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για τη μετακίνηση  

μελών εφορευτικών επιτροπών από άλλο εκλογικό τμήμα που έχει 

περισσότερα μέλη, προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή διεξαγωγή της 

ψηφοφορίας για την ενημέρωση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. 

 

7. Τα εκλογικά τμήματα και οι ψηφοφόροι κάθε τμήματος έχουν ορισθεί ήδη με 

απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. 

 

8. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με τους ανά χείρας λεξικογραφημένους εκλογικούς 

καταλόγους. 
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9. Γιατροί, που δεν περιλαμβάνονται εκ παραδρομής στους εκλογικούς 

καταλόγους, τότε μόνο μπορούν να μετάσχουν στην ψηφοφορία, όταν 

προσκομίσουν βεβαίωση από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ότι 

μπορούν να ψηφίσουν. 

 

 

10. Τα ψηφοδέλτια και οι εκλογικοί φάκελοι έχουν εκτυπωθεί ομοιόμορφα με 

φροντίδα του Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. Τα ψηφοδέλτια είναι μόνον έντυπα. 

Ψηφοδέλτιο που δεν είναι έντυπο είναι άκυρο. Άκυρα είναι επίσης όσα: α) 

δεν είναι έντυπα και με μελανή γραμματοσειρά, β) φέρουν διαγραφές, 

προσθήκες ονομάτων υποψηφίων από άλλους συνδυασμούς και εν γένει 

αλλοιώσεις στο περιεχόμενό τους, γ) φέρουν λέξεις, φράσεις, 

υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα σημεία, εφόσον δύνανται να θεωρηθούν 

διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας, 

δ) ο φάκελος στον οποίο περιέχονται δεν φέρει τη σφραγίδα του 

Συλλόγου, ε) εκτυπώθηκαν σε χαρτί, το οποίο ολοφάνερα διαφέρει στο 

χρώμα από αυτό που χορήγησε ο Σύλλογος ή με τυπογραφικά στοιχεία 

πρόδηλα διαφορετικά, στ) έχουν σχήμα ή διαστάσεις διαφορετικά από 

αυτά που χορηγήθηκαν από το Σύλλογο, ζ) βρίσκονται στον ίδιο φάκελο 

με άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια του ίδιου ή άλλου συνδυασμού.  
 

 

11. Κατά την ημέρα της ψηφοφορίας και μισή ώρα πριν την έναρξη της 

ψηφοφορίας (δηλ. στις 7.00 π.μ.) τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών 

υποχρεούνται   να βρίσκονται στα εκλογικά τμήματα. Η Εφορευτική 

Επιτροπή, αφού εκλέξει τον Πρόεδρό της και ορίσει τον Γραμματέα για την 

σύνταξη των Πρακτικών, προβαίνει στη συνέχεια και με την παρουσία και 

των υποψηφίων ή των αντιπροσώπων των συνδυασμών στη διευθέτηση της 

αίθουσας για την διενέργεια της εκλογής. Περί των ανωτέρω συντάσσεται το 

υπ’αριθ. 1 συνημμένο Πρακτικό.    

 

 

12. Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος 

γίνεται με βάση την ιατρική και αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο ή 

άλλο δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει τη ταυτοπροσωπία. Σε περίπτωση 

αμφιβολίας θα απευθύνεστε στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.  

 

13. Μετά την αναγνώριση του εκλογέως προχωρεί η διαδικασία της ψηφοφορίας 

με τον ακόλουθο τρόπο:  

α)  O εκλογέας που έχει δικαίωμα ψήφου προσερχόμενος στην αίθουσα 

διεξαγωγής της ψηφοφορίας, αφού επιβεβαιωθούν τα στοιχεία της ταυτότητάς του 

από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, παραλαμβάνει από αυτήν τέσσερις 

φακέλους σφραγισμένους με τη σφραγίδα του Συλλόγου (ένα για το Διοικητικό 

Συμβούλιο, ένα για το Πειθαρχικό Συμβούλιο, ένα για την Εξελεγκτική Επιτροπή 

και ένα για τους εκπροσώπους στον Π.Ι.Σ.) και σειρά ψηφοδελτίων, στα οποία 

περιλαμβάνονται και λευκά ψηφοδέλτια, και αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο, ώστε 

να εξασφαλίζεται το απόρρητο της ψηφοφορίας. Η υπέρ των υποψηφίων 

προτίμηση εκφράζεται με σταυρό που τίθεται δίπλα στο όνομα του υποψηφίου για 

το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή, το Πειθαρχικό Συμβούλιο 

και ως εκπροσώπου στον Π.Ι.Σ. Αφού ο εκλογέας κολλήσει τους φακέλους 

επανέρχεται στην Εφορευτική Επιτροπή και δείχνει σ’ αυτήν και στους λοιπούς 
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παρισταμένους τους φακέλους, ώστε να βεβαιωθούν ότι κρατά ανά ένα φάκελο 

για κάθε ένα από τα παραπάνω όργανα του Ι.Σ.Α., που φέρουν τη Σφραγίδα της 

Επιτροπής και ύστερα ο ίδιος ρίπτει τους φακέλους στις αντίστοιχες κάλπες και 

αφού υπογράψει στον εκλογικό κατάλογο αποχωρεί από την αίθουσα. 

β) Όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου εκφράζουν την προτίμησή τους με σταυρό που 

μπαίνει πλάι στο όνομα του υποψηφίου για το Διοικητικό Συμβούλιο, τους 

εκπροσώπους του Π.Ι.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό 

Συμβούλιο. Κάθε εκλογέας μπορεί να προτιμήσει κατ’ ανώτατο όριο τόσους 

υποψηφίους, όσος και ο αριθμός των εκλεγομένων μελών στο κάθε ένα από τα 

παραπάνω όργανα. Περισσότεροι σταυροί δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν χρειάζονται 

σταυρό προτίμησης. Θεωρείται ότι έλαβαν το σύνολο των ψηφοδελτίων της 

παράταξης που ανήκουν. Εάν λάβουν σταυρό, το ψηφοδέλτιο δεν θεωρείται 

άκυρο για το λόγο αυτό. 

 

14. Σε περίπτωση, που και μετά την παρέλευση της ώρας της ψηφοφορίας 

διαπιστωθεί, ότι υπάρχουν γιατροί που επιθυμούν να ψηφίσουν, η Εφορευτική 

Επιτροπή οφείλει να παρατείνει την ψηφοφορία για τόσο χρόνο, όσο είναι 

αναγκαίος για να ψηφίσουν όλοι οι γιατροί. Μετά την λήξη της ψηφοφορίας 

της 1ης ημέρας και αφού γίνει σχετική σημείωση στο Πρακτικό 1, αυτό 

υπογράφεται και οι κάλπες σφραγίζονται με ισπανικό κερί. Η αποσφράγιση 

των καλπών την επόμενη ημέρα γίνεται παρουσία της εφορευτικής επιτροπής 

και αφού επιδειχθεί, ότι το σφράγισμα δεν παραβιάστηκε. 

 

15. Μετά την λήξη της ψηφοφορίας, κατά την δεύτερη ημέρα  ο Πρόεδρος της 

εφορευτικής επιτροπής κηρύσσει το τέλος  της ψηφοφορίας και κλείνονται οι 

πόρτες του εκλογικού τμήματος. 

 

16.  Ξεκινάτε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με την αποσφράγιση της κάλπης «για το 

Διοικητικό Συμβούλιο».  Αμέσως μετά αρχίζει η διαδικασία ανοίγματος της 

κάλπης. ΟΦΕΙΛΕΤΕ να διαμορφώσετε κατάλληλα τον χώρο και να 

απομακρύνετε το εκλογικό υλικό που δεν χρησιμοποιήθηκε. Συντάσσεται 

και υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή το υπ’ αριθ. 2  Πρακτικό, 

στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής: 

α) Οι κλειδαριές και οι σφραγίδες που είναι επάνω στην κάλπη, βρέθηκαν άθικτες 

κατά την στιγμή, που ανοίχθηκε η κάλπη. 

β) Ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων  στους εκλογικούς καταλόγους. 

γ) Ο αριθμός των ψηφισάντων. 

Μετά την καταγραφή των ανωτέρω στο Πρακτικό, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής 

Επιτροπής ορίζει τα καθήκοντα κάθε μέλους και στη συνέχεια ανοίγεται η κάλπη 

παρουσία των υποψηφίων ή των αντιπροσώπων των συνδυασμών. 

 Ξεκινάμε από την καταμέτρηση των φακέλων. 

 Εάν από την καταμέτρηση προκύψει διαφορά μεταξύ του αριθμού των 

φακέλων και των εκλογέων που ψήφισαν, επαναλαμβάνεται η 

καταμέτρηση. Εάν και πάλι προκύψει διαφορά, απορρίπτονται οι φάκελοι 

που τυχόν δεν φέρουν τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.  

 Εάν ο αριθμός των ασφράγιστων υπερβαίνει τον αριθμό των 

πλεοναζόντων φακέλων, αφαιρούνται στη τύχη, και απορρίπτονται τόσοι 

όσοι είναι και οι πλεονάζοντες. Εάν και μετά την απόρριψη των 

ασφράγιστων φακέλων υπάρχουν πλεονάζοντες, τότε τίθενται όλοι οι 
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σφραγισμένοι φάκελοι εκ νέου στην κάλπη  και αφαιρούνται από αυτούς,  

στην τύχη, όσοι είναι πλεονάζοντες.  

 Εάν υπάρχουν λιγότεροι φάκελοι από τον αριθμό των ψηφισάντων τότε 

τοποθετούνται μέσα στην κάλπη τόσοι φάκελοι (κενοί) όσοι και ο αριθμός 

των ψηφισάντων. Οι συγκεκριμένοι φάκελοι κατά την διαλογή 

αριθμούνται και επιστρέφονται με το υπόλοιπο εκλογικό υλικό στην 

Κ.Ε.Ε..   

 Η εφορευτική Επιτροπή καταχωρεί στο Πρακτικό 2, τον αριθμό των 

φακέλων που βρέθηκαν στην κάλπη και τις παρατηρήσεις της. Οι 

αφαιρούμενοι φάκελοι αποσφραγίζονται και σημειούται στο Πρακτικό το 

περιεχόμενο των ψηφοδελτίων τους, τα οποία όμως δεν υπολογίζονται 

στη διαλογή.  

 Μετά την καταμέτρηση των φακέλων η Εφορευτική Επιτροπή αρχίζει την 

αποσφράγιση αυτών και τη διαλογή των ψήφων που λαμβάνει κάθε 

συνδυασμός. 

 Τα ψηφοδέλτια αριθμούνται και μονογράφονται από τα μέλη της 

Εφορευτικής Επιτροπής.   Τα λευκά και τα άκυρα ψηφοδέλτια λαμβάνουν 

δική τους αρίθμηση. Για τη διαλογή συντάσσεται ιδιαίτερο πρακτικό, το 

οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής 

 Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής παίρνει από την κάλπη ένα-ένα 

φάκελο, τον αποσφραγίζει και αφού εξακριβώσει το έγκυρο του 

ψηφοδελτίου, το δείχνει σε όποιον το ζητήσει από τους παρισταμένους και 

διαβάζει το περιεχόμενο του ψηφοδελτίου με τρόπο, που να ακούγεται 

από όλους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε έγκυρο ψηφοδέλτιο: 1) παίρνει αριθμό 

σύμφωνα με τη σειρά εξαγωγής του από την κάλπη και 2) γράφεται 

ολογράφως ο αριθμός των σταυρών και μονογράφεται από τον Πρόεδρο 

της Εφορευτικής Επιτροπής.  

 Στο υπ’αριθ. 2 Πρακτικό αναφέρονται λεπτομερώς ο αριθμός  των 

εγκύρων ψηφοδελτίων, άκυρων, λευκών και ο αριθμός των ψηφοδελτίων, 

που έλαβε ο κάθε συνδυασμός.  

 Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων για το Δ.Σ. 

συντάσσεται το υπ’αριθ. 3 Πρακτικό το οποίο παραδίδεται στον 

υπάλληλο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, με σκοπό την άμεση 

διαβίβασή του στον Πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για 

ενημέρωση των εκπροσώπων των Παρατάξεων και των Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης.  

 

17. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ Η ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ 

ΠΕΡΑΤΟΥΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ Ή 

ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ.  ΕΤΣΙ 

ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΑΥΡΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ. 

 

18. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ή 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 
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19. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Οι ενστάσεις κατά του κύρους των αρχαιρεσιών υποβάλλονται 

στον Ιατρικό Σύλλογο εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών που αρχίζει την 

επομένη της ημέρα διενέργειας των αρχαιρεσιών. 
 

 

Μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων το χρησιμοποιηθέν εκλογικό υλικό 

διαβιβάζεται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στο  Ο.Α.Κ.Α., η οποία 

μεριμνά για την ασφαλή μεταφορά του στα γραφεία του ΙΣΑ για την 

καταμέτρηση. 

 

Σας τονίζουμε ότι η παράδοση των σάκων πρέπει να γίνει ΑΜΕΣΩΣ μετά 

την καταμέτρηση και την διαλογή όλων των ψηφοδελτίων. 

 

Τέλος για τυχόν θέματα ή ερωτήματα που θα προκύψουν  μπορείτε να λάβετε 

πληροφορίες από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή η οποία θα βρίσκεται 

στο χώρο διεξαγωγής των εκλογών.  

 

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ  

 

(1) Τα σχισμένα ψηφοδέλτια από χειρισμούς κατά την διάρκεια της διανοίξεως 

των φακέλων θεωρούνται έγκυρα και επ΄ αυτών θα πρέπει να γίνει σχετική 

σημείωση. 

(2) Μικρές διαφορές στην απόχρωση του βασικού χρώματος του ψηφοδελτίου 

δεν συνιστούν λόγο ακυρώσεως. 

(3) Ψηφοδέλτιο που αντί για σταυρό(+) φέρει, ομοιόμορφα, την ένδειξη (v) ή (χ) 

δεν θεωρείται άκυρο.  

(4) Η θέση του συνόλου των σταυρών μπροστά ή πίσω από τα ονόματα των 

υποψηφίων έχει την ίδια εγκυρότητα. Η ύπαρξη σταυρών στο ίδιο 

ψηφοδέλτιο εμπρός και πίσω συνιστά λόγο ακύρωσης της σταυροδοσίας, όχι 

όμως του ψηφοδελτίου. 

(5) Η ύπαρξη σταυρών με διαφορετικά χρώματα συνιστά ακύρωση του 

ψηφοδελτίου. 

(6) Η τυχόν σταυροδοσία του Προέδρου και Αντιπροέδρου του ψηφοδελτίου του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν συνιστά λόγω ακύρωσης του ψηφοδελτίου. 

(7) Ιδιαιτέρως  εφίσταται η προσοχή των Μελών των Εφορευτικών 

Επιτροπών στην αρίθμηση του υπάρχοντος αριθμού σταυρών σε κάθε 

ψηφοδέλτιο χωριστά, που πρέπει να γίνεται, ευκρινώς. Η αρίθμηση αυτή 

πρέπει να γίνει αμέσως με την έξοδο του ψηφοδελτίου από την κάλπη και 

σημειώνεται ολογράφως. Τυχόν αναντιστοιχία καταργεί τη σταυροφορία 

του συγκεκριμένου ψηφοδελτίου, που όμως μένει έγκυρο ως προς την 

παράταξη. 

 

 

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     


