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Άρθρο 28. 

1. Tε ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο απνθαζίδεη ε επηηξνπή εθόζνλ πξνζέξρνληαη ςεθνθόξνη, 
όρη όκσο πξηλ από ηε δύζε ηνπ ειίνπ. H επηηξνπή κπνξεί λα θεξύμεη ηε ιήμε ηεο 
ςεθνθνξίαο θαη πξηλ από ηε δύζε ηνπ ειίνπ εθόζνλ ςήθηζαλ όινη νη γηαηξνί πνπ 
έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ θαηάινγν ησλ κειώλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. 

2. Mεηά ηε ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο αξρίδεη ε δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ, ηα νπνία 
αξηζκνύληαη θαη κνλνγξαθνύληαη από ηα κέιε ηεο επηηξνπήο θαη παξαδίδνληαη ζηνλ 
Πξόεδξν ελώ ζπληάζζεηαη πίλαθαο ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη ηα νλόκαηα ησλ 
ςεθηζζέλησλ θαη ν αξηζκόο ησλ ςήθσλ ηνπο νπνίνπο έιαβε ν θαζέλαο 

3. Eπηηπρόληεο ζεσξνύληαη όζνη έιαβαλ ηε ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ κειώλ πνπ 
ςήθηζαλ Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο γίλεηαη θιήξσζε 

4. Γηα ηελ επηινγή ζπληάζζεηαη ηδηαίηεξν πξαθηηθό πνπ ππνγξάθεηαη από ηα κέιε ηεο 
επηηξνπήο 

5. Oη ελζηάζεηο θαηά ηνπ θύξνπο ησλ αξραηξεζηώλ ππνβάιινληαη ζηνλ I.Σ. ην αξγόηεξν 
κέζα ζε νθηώ εκέξεο από ηε δηελέξγεηα ηνπο. 

6. {Για ηην επικύρωζη ηων αρταιρεζιών ο Σύλλογος σποβάλλει όλα ηα έγγραθα και ηις 
ενζηάζεις ζηον οικείο Nομάρτη, ο οποίος σποτρεούηαι ενηός μηνός να εκδώζει ηην 
απόθαζη ηοσ} 

7. Σηελ πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο αθπξώζεσο θάπνηαο εθινγήο ν νηθείνο ηαηξηθόο 
Σύιινγνο δηελεξγεί λέα εθινγή κέζα ζε ην πνιύ δύν κήλεο, ηεξώληαο ηηο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ. 
(Tο εδάθιο 6 καηαργήθηκε μεηά ηην ιζτύ ηοσ N. 727/1977 άρθρο 7). 

Άρθρο 29. 

1. Mεηά ηελ νξηζηηθή επηθύξσζε ηεο εθινγήο ν πξεζβύηεξνο από ηα κέιε θαιεί κέζα 
ζε νρηώ εκέξεο ηνπο ζπκβνύινπο πνπ έρνπλ εθιεγεί γηα ηελ εθινγή Πξνέδξνπ, 
Aληηπξνέδξνπ, Γξακκαηέσο θαη Tακία θαηά ηε ζεηξά πνπ αλαθέξζεθε. Eθιέγεηαη 
όπνηνο ζπγθέληξσζε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία 

2. Aλ θαλείο δελ ζπγθεληξώζεη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία, ε εθινγή επαλαιακβάλεηαη 
ακέζσο αλ ην Σπκβνύιην βξίζθεηαη ζε νινκέιεηα, ελώ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε 
εθινγή επαλαιακβάλεηαη κεηά ηξεηο εκέξεο 

3. Kαηά ηε δεύηεξε ςεθνθνξία ε εθινγή είλαη έγθπξε θαη κε ζρεηηθή κόλν πιεηνςεθία. 
Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο γίλεηαη θιήξσζε 

4. Eάλ θελσζεί ζέζε ζπκβνύινπ απηή θαηαιακβάλεηαη από ηνλ πξώην θαηά ζεηξά 
επηιαρόληα. Eάλ δελ ππάξρεη επηιαρώλ δηελεξγείηαη εθινγή κέζα ζε δύν κήλεο ην 
πνιύ από ηελ θέλσζε ηεο ζέζεο 

 


