
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &    

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Αρ. Πρωτοκ: 608 

Ημερομηνία: 22/03/2018 

Ταχ. Δ/νση :  

Ταχ. Κώδικας : 

Πληροφορίες : 

Τηλέφωνο : 

FAX  :  

E-mail  : 

Website : 

Θεμιστοκλέους 48, Καλαμάτα 

24100 

Βακκά Κέλλυ 

2721092478 

2721097323 
ptmessinias@psf.org.gr 
http://psf.org.gr/pt-messinias 

ΠΡΟΣ: 

Μέλη του Π.Τ. Μεσσηνίας-

Λακωνίας 

 

ΚΟΙΝ:  

Κ.Δ.Σ. Π.Σ.Φ. 

  

ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΕΣ Π.Σ.Φ.  - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

η Δ.Ε. του Π.Τ., στην 77η Συνεδρίασή της, την Τετάρτη 21/03/2018, σύμφωνα με την 

Υ.Α. με Αριθμ. Υ7γ/ΓΠ/οικ. 107363, άρθρο 4, παρ. 2, αποφάσισε ομόφωνα, να 

προκηρύξει εκλογές, για την ανάδειξη νέας Διοικούσης Επιτροπής.  

 

 Οι εκλογές, θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 20/05/2018, στο 

φυσικοθεραπευτήριο της κ. Κουτίβα Σταυρούλας, οδός Κουμουνδούρου 1,  

(2ος  όροφος), στην Καλαμάτα. 

Η εκλογική διαδικασία, θα διαρκέσει από τις 08.00 το πρωί, μέχρι τις 20.00 το βράδυ. 

  Κάθε μέλος, προκειμένου να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, θα πρέπει να 

επιδείξει, εκτός από την Αστυνομική του  και την Ταυτότητα Μέλους του Π.Σ.Φ. 

  Ο εκλογικός κατάλογος, θα πρέπει να κλείσει στις 11/05/2018 και σε αυτόν θα 

συμπεριλαμβάνονται όσα μέλη είναι ταμειακώς εντάξει μέχρι και το οικονομικό 

έτος 2017. 
  Για να θεωρείται κάποιο μέλος ταμειακά εντάξει, θα πρέπει να έχει εξοφλήσει το 

2017 και τυχόν ρυθμίσεις παλαιών οφειλών του, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 

10/05/2018. Εάν η ρύθμιση χρεών είναι ημιτελής, δεν μπορεί να συμμετέχει στην 

εκλογική διαδικασία. 

  Όποιο μέλος, δεν έχει μπει στη ρύθμιση χρεών του Π.Σ.Φ., μπορεί να το κάνει και 

να εξοφλήσει την τρέχουσα συνδρομή μαζί με μία παλαιότερη, έως τις 10/05/2018. 

 

Υποψηφιότητες: 
  Όσα μέλη του Π.Τ. επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εκλογές ως υποψήφιοι με 

κάποιο συνδυασμό/παράταξη ή μεμονωμένα, είτε στα όργανα του Π.Τ. είτε στο 

Κ.Δ.Σ., πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένοι μέχρι Τετάρτη 18 Απριλίου 2018, 

ώστε να κλείσουν οι υποψηφιότητες στις 19 Απριλίου 2018. 

Για να θεωρείται κάποιο μέλος ταμειακά εντάξει, ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν στην 

προηγούμενη παράγραφο. 
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(ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους, να 

διερευνήσουν μέσω της ατομικής τους καρτέλας στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Φ., τυχόν 

οικονομικές εκκρεμότητές τους). 

 Για να δηλώσει κάποιος την υποψηφιότητά του στο ψηφοδέλτιο που τον ενδιαφέρει 

και για το όργανο που επιθυμεί να εκπροσωπήσει, θα πρέπει να συμπληρώσει την 

αντίστοιχη σχετική Αίτηση που επισυνάπτεται. 

 Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει την σχετική Αίτηση που αφορά είτε 

στην Τ.Ε.Ε. και την υποψηφιότητά του στο Π.Τ. Μεσσηνίας-Λακωνίας, είτε στην 

Κ.Ε.Ε. και την υποψηφιότητά του στο Κ.Δ.Σ. 

 Στην κάθε σχετική Αίτηση, ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει την θέση για 

την οποία ενδιαφέρεται να συμμετέχει και τον συνδυασμό ή την παράταξη ή την 

μεμονωμένη υποψηφιότητα. 

Διευκρινίζεται ότι όσοι δηλώσουν υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή του 

Περιφερειακού Τμήματος ή την Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή, δεν μπορούν να 

συμμετέχουν και ως υποψήφιοι στην Διοικούσα Επιτροπή του Π.Τ. ή του Κεντρικού 

Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα. 

Κάθε Αίτηση, αφού συμπληρωθεί, πρέπει να κατατεθεί υπόψη:  
Α) της Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής με κατάθεση στο πρωτόκολλο του Π.Τ.  και  
Β) της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής με κατάθεση στο πρωτόκολλο του Π.Σ.Φ. 

Οι Αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν είτε εγγράφως με επιστολή, είτε ηλεκτρονικά σε 

αρχείο PDF. 

Π.Σ.Φ.: Λ. Αλεξάνδρας 34, 1ος όροφος , 11473 ΑΘΗΝΑ - ppta@otenet.gr 

Π.Τ.    : Θεμιστοκλέους 48, 24100 Καλαμάτα - ptmessinias@psf.org.gr 

 

Επιστολική ψήφος. 
  Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Υ7γ/ΓΠ/30717, οι ψηφοφόροι που διαμένουν  

σε Νομό όπου δεν λειτουργεί Εκλογικό Τμήμα, έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν διά 

επιστολής. 
Αυτή αποστέλλεται συστημένη στο Π.Τ. Μεσσηνίας-Λακωνίας (Θεμιστοκλέους 48, 

24100 Καλαμάτα), μέχρι τις 15 Μαίου 2018. 

Το μυστικόν της επιστολικής ψήφου διασφαλίζεται διά της τοποθετήσεως 

σφραγισμένου του φακέλου με το ψηφοδέλτιο επιλογής του ψηφοφόρου, εντός άλλου 

φακέλου στον οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του ψηφοφόρου. 

Η επιστολική ψήφος στέλνεται προς στην Τοπική Εφορευτική Επιτροπή,  η οποία την 

ημέρα των εκλογών, αφού καταγράψει στο βιβλίο ψηφισάντων τον ψηφοφόρο, ρίχνει 

τον φάκελο με το ψηφοδέλτιο της επιλογής του εντός της κάλπης. 

Όποιος επιθυμεί να ψηφίσει με επιστολική ψήφο, οφείλει να ενημερώσει την Τοπική 

Εφορευτική Επιτροπή μέχρι την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018, ώστε να του 

αποσταλούν εγκαίρως τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 

                      ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΤΟΥ Π.Τ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

      

               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

              ΒΑΚΚΑ ΚΕΛΛΥ                                 ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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