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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Εκλογών Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών» 

 

1. Προκήρυξη εκλογών  

      Σύμφωνα με την ΥΑ με Αριθμ. Υ7γ/ΓΠ/οικ. 107363, άρθρο 4§2, «Η Διοικούσα Επιτροπή 
έκαστου ΠΤ τρεις (3) μήνες πριν λήξει η τριετής θητεία της, υποχρεούται να προκηρύξει εκλογές για 
ανάδειξη νέας Διοικούσας Επιτροπής με εγκύκλιο που κοινοποιεί στα μέλη της με κάθε πρόσφορο 
μέσο. …», η ημερομηνία προκήρυξης των εκλογών του Π.Σ.Φ. ορίζεται η Τρίτη 20/2/2018, 
εφόσον η λήξη της θητείας του Κ.Δ.Σ και των Δ.Ε. του Π.Σ.Φ. είναι η 20/5/2018[3έτη μετά τη 
διεξαγωγή των εκλογών]. 
 
 2 .Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών 

 Οι εκλογές για την ανάδειξη των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων και του 
Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Φ. θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 20/5/2018 πριν 
τη λήξη της θητείας τους στις 20/5/2018. 
 

2. Κατάθεση υποψηφιοτήτων για τα όργανα του Π.Τ Πέλλας ( Διοικούσα Επιτροπή –
Αντιπρόσωπος για το Γ.Σ του ΠΣΦ – Εξελεγκτική Επιτροπή ) 

 
  Σύμφωνα με την ΥΑ με Αριθμ. Υ7γ/ΓΠ/62030, άρθρο 14§1, «…Τριάντα μέρες πριν τις 
αρχαιρεσίες υποβάλλονται στην Κ.Ε.Ε. με κατάθεση τους στο πρωτόκολλο του Π.Σ.Φ. οι δηλώσεις 
συνδυασμών υποψηφίων και οι υποψηφιότητες μεμονωμένων υποψηφίων για το Κ.Δ.Σ., την Κεντρική 
Εξελεγκτική Επιτροπή και την Γ.Σ. των Αντιπροσώπων για το Περιφερειακό Τμήμα Αττικής…» η 
κατάθεση των υποψηφιοτήτων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και την Πέμπτη 
19/4/2018. 
 
      Οι δηλώσεις συνδυασμών υποψηφίων και οι υποψηφιότητες μεμονωμένων 
υποψηφίων   για το Π.Τ Πέλλας υποβάλλονται στην Τ.Ε.Ε. με κατάθεση τους στο 
πρωτόκολλο του Π.Τ.  Πέλλας  μέχρι και την Πέμπτη 19/4/2018.  
 

   Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι τακτοποιημένοι οικονομικά μέχρι και την Τετάρτη 18/4/2018 , 
έτσι ώστε να είναι έγκυρη η κατάθεση της υποψηφιότητας τους στην ΤΕΕ. Στις επόμενες πέντε 
ημέρες ( Δευτέρα 23/5/2018 μέχρι και το Σάββατο 28/4/2018 ) πρέπει η ΤΕΕ να συντάξει το 
πρακτικό με τις υποψηφιότητες και το οποίο αναρτάται για τις επόμενες πέντε μέρες (29/4/2018 
μέχρι και τις 3/5/2018 ) στα γραφεία του ΠΤ Πέλλας και προσβάλλεται με ένσταση από κάθε 
οικονομικώς τακτοποιημένο μέλος του ΠΤ. Μετά την πάροδο του πενθημέρου και εφόσον δεν 
υποβληθεί ένσταση η ανακήρυξη των υποψηφίων καθίσταται οριστική . 
 

 

 

 



3 .Επιστολική ψήφος 

 

    Μέχρι τη Δευτέρα 30/4/2018, όσα μέλη επιθυμούν να ψηφίσουν δια επιστολικής ψήφου 
πρέπει να ενημερώσουν την ΔΕ του ΠΤ., σύμφωνα με το άρθρο 15§1«…Όποιος επιθυμεί να ψηφίσει 
δι’ επιστολικής ψήφου οφείλει να ενημερώσει την Διοικούσα Επιτροπή του οικείου Περιφερειακού 

Τμήματος είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ των εκλογών…» , και  η οποία αποστέλλεται συστημένη 
στο οικείο Π.Τ. μέχρι την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 . 
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