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Σέρρες, Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 

Α.Π:  470 

 

 
Προς: Μέλη Ιατρικού Συλλόγου Σερρών  

Θέμα: Πρόσκληση για τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι 

  

Με βάση την απόφαση της  35ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού 

Συλλόγου Σερρών,  η οποία έγινε την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 και σύμφωνα με το με το Ν4512/2018 και 

την απόφαση της 55ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΠΙΣ (23/2/2018) σας καλώ σε: 

Αρχαιρεσίες την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018, στα γραφεία του Συλλόγου για: 

1. Διοικητικό Συμβούλιο: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και 7 (επτά) 

συμβούλους. Δηλαδή, συνολικά 11 μέλη, σύμφωνα με τα εδάφια (α) & (β) της § 1 του 

άρθρου 304 και την Πράξη προσδιορισμού μελών προσεχούς Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ιατρικού Συλλόγου Σερρών με ΑΠ 365 (23/7/2018). 

2. Πειθαρχικό Συμβούλιο: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, 6 (έξι) μέλη και 6 (έξι) αναπληρωματικά μέλη, 

σύμφωνα με την § 1 του άρθρου 324.  

3. Εκπροσώπους στον ΠΙΣ (μέλη της Γενικής Συνέλευσης ΠΙΣ): 6 (έξι) εκπροσώπους, σύμφωνα με 

το εδάφιο (δ) του άρθρου 276.   

4. Εξελεγκτική επιτροπή: 3 (τρεις) ελεγκτές,  σύμφωνα με την § 1 του άρθρου 314. 

Θα υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου μέσω e-mail (για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας θα 

ενημερωθείτε έγκαιρα και παρακαλείσθε να δηλώσετε στον πρόεδρο ή στη γραμματεία του Συλλόγου 

όσοι ενδιαφέρεστε).  

Ακολουθεί ο πίνακας με τις κρίσιμες ημερομηνίες και προθεσμίες. 
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ - 2018 

Τελική Ημ/νία  Διαδικασία 
Ν4512/2018 Άρθρο § 

(σελ.) 

ΣΑ 6-Οκτ Ανάρτηση καταλόγου εκλογέων 304  §1β (210) 

ΣΑ 13-Οκτ Οικονομική τακτοποίηση μελών (εκλογέων)  304  §2α (210) 

ΤΡ 16-Οκτ Αίτημα διόρθωσης καταλόγου εκλογέων 304  §1β (210) 

ΤΡ 16-Οκτ Κλήρωση Εφορευτικής Επιτροπής  306  §3 (211) 

ΚΥ 21-Οκτ Αρχαιρεσίες    

 

Πλησιάζοντας λοιπόν στην ημερομηνία των εκλογών, παρακαλώ όλους: 

 Να φροντίσετε για την τακτοποίηση ή διακανονισμό των οικονομικών υποχρεώσεών σας. 

 Να συνδράμετε ώστε οι αρχαιρεσίες να διεξαχθούν μέσα σε συναδελφικό κλίμα, σε υψηλό 

επίπεδο, με ηρεμία, ευπρέπεια και ήθος. Η αντιπαράθεση και ο διάλογος να είναι 

ουσιαστικός, παραγωγικός και απαλλαγμένος από εμπάθεια και φατριασμό.   

 Την ημέρα των αρχαιρεσιών να προσέλθετε στην κάλπη και να τιμήσετε με την ψήφο σας 

τα πρόσωπα της επιλογής σας, ενισχύοντας ταυτόχρονα και το κύρος του Συλλόγου 

συνολικά. 

 

O Πρόεδρος 

 

 

Δρ Άγγελος Βάκαλος  

Ωτορινολαρυγγολόγος 

 


