Αθήνα, 6/9/2018

Α.Π. 30774
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

Έχοντας υπ΄ όψη τις διατάξεις του άρθρου 306 παρ. 1 του Ν. 4512/2018/(ΦΕΚ 5 τευχ Α΄, 17-1-2018), το με
αριθμό πρωτ. 501/1-3-2018 έγγραφο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου απευθυνόμενο σε όλους του
Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας και την από 30/8/2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΣΑ
ΚΑΛΟΥΜΕ
Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (Ι.Σ.Α.) σε εκλογές στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2018 ημέρες
Κυριακή και Δευτέρα, στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο (Ο.Α.Κ.Α) για την ανάδειξη:
1. Δεκαεπτά (17) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και ΕΞΙ (6) Τακτικών μελών ως και Αντιπροέδρου του
Πειθαρχικού Συμβουλίου και ΕΞΙ (6) Αναπληρωματικών μελών.
3. Τριών (3) Τακτικών Μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής και Τριών (3) Αναπληρωματικών μελών.
4. Τριάντα επτά (37) Εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι 21.9.2018 ημέρα Παρασκευή έως 15.00 στα γραφεία του Ι.Σ.Α.. Κατά την
αυτή ημερομηνία οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους έτους 2018. Η ανακήρυξη των
υποψηφίων θα γίνει σε συνεδρίαση του ΔΣ της 24.9.2018.



Ανάρτηση του εκλογικού καταλόγου θα γίνει στις 5.10.2018 ημέρα Παρασκευή στην ιστοσελίδα του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών.



Ο εκλογικός κατάλογος υπόκειται στον έλεγχο κάθε μέλους και διορθώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά
από αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη αίτηση του μέλους ή οποιουδήποτε δικαιολογεί ειδικό έννομο συμφέρον η
οποία υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε(5) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία των εκλογών ήτοι έως
16.10.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00.



Δικαίωμα ψήφου θα έχουν τα μέλη που θα ανανεώσουν την εγγραφή τους στα μητρώα του ΙΣΑ μέχρι οκτώ
ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες, ήτοι έως την 13.10.2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 24.00. Διευκρίνηση: Τη μεν
Παρασκευή 12.10.2018 είναι δυνατή η οικονομική τακτοποίηση με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία του
ΙΣΑ έως τις 15.00. Το Σάββατο 13.10.2018 είναι δυνατή μόνο η ηλεκτρονική οικονομική τακτοποίηση έως 24.00.
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρέωση για τα μέλη. Τυχόν παράλειψη της δύναται να
επισύρει πειθαρχικό έλεγχο.



