
ΕΚΛΟΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  

16 & 17 Οκτωβρίου 2022 
 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ -ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

  ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-9-2022 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ & ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

 

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ).  

 

Εκλέγονται 17 μέλη (άρθρο 304 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5). 

 

Γενική Προϋπόθεση: Υποψήφιοι μπορούν να είναι μέλη του Ι.Σ. Αθηνών, οικονομικά 

τακτοποιημένα έως την 16-9-2022 (Άρθρο 305 παρ. 3 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5).   

Ειδική αρνητική Προϋπόθεση: Υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν 

μπορεί να είναι ταυτόχρονα και υποψήφιο μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 305 παρ. 1 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5). 

 

2. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Π.Σ.) 
 

Εκλέγονται Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και έξι (6) μέλη, με τα αναπληρωματικά τους (άρθρο 

324 παρ. 1 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5). 

 

Γενική Προϋπόθεση: Υποψήφιοι μπορούν να είναι μέλη του Ι.Σ. Αθηνών, οικονομικά 

τακτοποιημένα έως την 16-9-2022 (Άρθρο 305 παρ. 3 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5).   

Επιπλέον Προϋπόθεση:  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν 20 έτη τουλάχιστον άσκησης 

του ιατρικού επαγγέλματος. (άρθρο 324 παρ. 2 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5). 

 

3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ Ι.Σ.Α στον Π.Ι.Σ.  
 

Εκλέγονται 133  μέλη (άρθρο 276 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5΄), όπως ισχύει. 

 

Γενική Προϋπόθεση:     Υποψήφιοι μπορούν να είναι μέλη του Ι.Σ. Αθηνών, οικονομικά 

τακτοποιημένα την 16-9-2022 (Άρθρο 305 παρ. 3 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5).   

Επιπλέον Προϋπόθεση:  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν  (1)  χρόνο 

εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο.  

Ειδική αρνητική Προϋπόθεση: Δεν έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για να 

εκλεγούν εκπρόσωποι του Π.Ι.Σ. οι ιατροί βουλευτές και οι ευρωβουλευτές (άρθρο 279 

παρ. 2, 4 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5). 

 

4. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.) 
Εκλέγονται 3 μέλη (άρθρο 314 παρ. 1 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5) 

 

Γενική Προϋπόθεση: Υποψήφιοι μπορούν να είναι μέλη του Ι.Σ. Αθηνών, οικονομικά 

τακτοποιημένα έως την 16-9-2022 (Άρθρο 305 παρ. 3 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5).   

 



 

Αρνητικές προϋποθέσεις Υποψηφιότητας: (άρθρο 304 παρ. 2 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5). 

 

ΔΕΝ έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας όσοι :  

 

1. έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα από οποιοδήποτε όργανο με την ποινή της 

προσωρινής παύσης άσκησης του επαγγέλματος. 

2. έχουν τιμωρηθεί από πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο του 

Ιατρικού Συλλόγου (εκτός από την ποινή της επίπληξης) ή άλλο αρμόδιο όργανο 

ή με βάση τις διατάξεις των άρθρων 63 και 67 Π.Κ. στερούνται του δικαιώματος 

του εκλέγεσθαι για μια πενταετία από την τιμωρία τους. Σε περίπτωση που 

τελεσίδικα αθωωθούν νωρίτερα, αυτοδίκαια επανακτούν το δικαίωμα αυτό. 

3. έχουν εκκρεμή υπόθεση για ατιμωτικό αδίκημα κατά τον Ποινικό Κώδικα ή 

κακούργημα. Αποκτούν και πάλι το δικαίωμα του εκλέγεσθαι εφόσον 

κοινοποιηθεί στο Ιατρικό Σύλλογο, και με επιμέλεια του ίδιου του ιατρού, 

τελεσίδικη αθωωτική απόφαση. 

 

 

Η ανακήρυξη όλων των υποψηφίων  (άρθρο 305 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5) ενεργείται 

κατόπιν αίτησης των συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων υποβαλλομένης στον Πρόεδρο έως και 

16-9-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00μμ.  

 

Όσον αφορά στους συνδυασμούς η αίτηση υπογράφεται από όλους τους υποψηφίους. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση που θα υποβάλει ο κάθε συνδυασμός θα πρέπει υποχρεωτικά να 

υπογράφεται από τους υποψήφιους γιατρούς. Η αίτηση του συνδυασμού πρέπει να 

συνοδεύεται από το πιστοποιητικό μέλους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, για κάθε 

υποψήφιο.    

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ: Οι υποψήφιοι που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις θα 

μπορούν να εκδώσουν τα πιστοποιητικά: είτε με ηλεκτρονικό τρόπο από την ιστοσελίδα 

του ΙΣΑ, είτε στα γραφεία του ΙΣΑ. Και στις δύο περιπτώσεις θα γίνει έλεγχος των 

προϋποθέσεων από τις Υπηρεσίες του ΙΣΑ.   

Τυχόν προέλεγχος των προϋποθέσεων των υποψηφίων είναι εφικτός έως την Πέμπτη 15-

9-2022, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του ΙΣΑ.  

 

Ο αριθμός των υποψηφίων κάθε συνδυασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του 

αριθμού των εκλεγομένων για το Διοικητικό Συμβούλιο, το Πειθαρχικό Συμβούλιο, τους 

εκπροσώπους στον Π.Ι.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

 

Το ΔΣ του ΙΣΑ εντός τριών (3) ημερών,  ήτοι έως την Δευτέρα 19-9-2022, θα ανακηρύξει 

τους συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψήφιους.   


