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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ Ε.Τ. 

«ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ», ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 

  

Την Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017, στο χώρο του Π.Σ.Φ., από τις 12:00 μέχρι και τις 13:00, 

θα διεξαχθούν οι συμπληρωματικές εκλογές του Ε.Τ. για μία θέση της Σ.Ε.,  σύμφωνα με 

τα όσα προβλέπονται στο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Ε.Τ.  

Οι εκλογές θα διεξαχθούν υπό την ευθύνη και εποπτεία τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής. 

Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι μέλη του Ε.Τ., να είναι ταμιακώς τακτοποιημένα 

και να μην είναι υποψήφια για τις συμπληρωματικές εκλογές. Η Εφορευτική Επιτροπή θα 

προκύψει μετά από μυστική ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια του Ε.Τ. 

Η Ολομέλεια θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και στον ίδιο χώρο στις 11:00.  

Η Σ.Ε. του Ε.Τ. έχει την ευθύνη να συγκαλέσει την Ολομέλεια και να ενημερώσει 

εγκαίρως τα μέλη τους για το χώρο, την ημερομηνία και την ώρα σύγκλισής της. Η 

ενημέρωση θα γίνει με αποστολή mail στα μέλη του Ε.Τ. και με την ανάρτηση 

ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Φ.  

Πριν ξεκινήσει η εκλογική διαδικασία, η Εφορευτική Επιτροπή θα παραλάβει από 

εκπρόσωπο του Κ.Δ.Σ. το απαραίτητο εκλογικό υλικό (ενιαία ψηφοδέλτια, εκλογικούς 

φακέλους, πίνακες οικονομικά τακτοποιημένων μελών και μη τακτοποιημένων). 

Η διαδικασία της ψηφοφορίας διαρκεί μια (1) ώρα, εκτός και αν η Εφορευτική Επιτροπή 

κρίνει πως υπάρχει προσέλευση και μπορεί να την παρατείνει. Το εκλογικό σύστημα είναι 

το πλειοψηφικό και οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Ο ανώτερος αριθμός 

σταυρών προτίμησης είναι μέχρι τρεις (3). Οι υποψήφιοι θα πρέπει είναι οικονομικά 

τακτοποιημένοι προς των Π.Σ.Φ., αλλιώς οι υποψηφιότητές τους θα απορρίπτονται από 

την Γραμματεία του Π.Σ.Φ.  

Το Μητρώο Μελών του Ε.Τ. θα οριστικοποιηθεί μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2017 και θα 

αποτελείται από δυο πίνακες. Των οικονομικά τακτοποιημένων και των μη 

τακτοποιημένων. Το Μητρώα Μελών συντάσσεται από την Σ.Ε. του Ε.Τ. και αποστέλλεται 

έγκαιρα στη Γραμματεία του Π.Σ.Φ. για το τελικό έλεγχο. Ο Πίνακας των οικονομικά 

τακτοποιημένων συντάσσεται μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2017 και είναι αυτοί που έχουν 

δικαίωμα να ψηφίσουν. Τα μη τακτοποιημένα μέλη που υπάρχουν στο δεύτερο Πίνακα, 

μπορούν να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους οφειλές προς το Π.Σ.Φ. μέχρι τη 

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 και να λάβουν μέρος στην εκλογική διαδικασία, 

προσκομίζοντας στην Εφορευτική Επιτροπή το τραπεζικό γραμμάτιο πληρωμής.  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Σπύρος Ρουμελιώτης 

 

Α΄ Αντιπρόεδρος Π.Σ.Φ. 

Γιάννης Μαρμαράς 

 

Β΄ Αντιπρόεδρος Π.Σ.Φ. 

 


