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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 

 

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (ΠΔΕ) του Πανελληνίου Συλλόγου 

Εργοθεραπευτών (ΠΣΕ-ΝΠΔΔ), ενεργώντας στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 87 παρ. 

1-2 του Νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ Α΄ 38), καθώς και των διατάξεων των άρθρων 3 παρ. 1, 5 

παρ. 1, 10 παρ. 1, 12 παρ. 1 και 3 και 17 παρ. 1 της υπ’αριθμ. Γ5β/Γ.Π.19724/01-04-2019 

Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 1234), όπως ισχύουν σήμερα, 

αποφασίζει την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των Αντιπροσώπων των 

Περιφερειακών Τμημάτων, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής του 

Διοικητικού Συμβουλίου, των Περιφερειακών Συμβουλίων και των Εξελεγκτικών Επιτροπών 

των Περιφερειακών Συμβουλίων του ΠΣΕ-ΝΠΔΔ την 1η Δεκεμβρίου 2019.  

Διευκρινίζεται, ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται με αίτηση που 

κατατίθεται δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διεξαγωγή των εκλογών 

αυτοπροσώπως ή δια ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου προσώπου. Σε κάθε 

περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής της αίτησης, αυτή πρέπει να φέρει θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής. Αιτήσεις υποψηφιότητας με email δεν θα γίνονται δεκτές 

σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 10 της υπ’αριθμ. Γ5β/Γ.Π.19724/01-04-2019 Απόφασης του 

Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 1234).  

Για αυτοπρόσωπη ή με εξουσιοδότηση υποβολή αίτησης: Δευτέρα και Τετάρτη 

18.00-21.00, Γαβριηλίδου 8, Άνω Πατήσια, Ισόγειο. 

Έντυπο αίτησης υπάρχει ήδη διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΠΣΕ-ΝΠΔΔ, 

(www.pse.org.gr/ekloges). 
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Το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθε έχουν όσοι εργοθεραπευτές έχουν 

εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι του ΠΣΕ-ΝΠΔΔ, το αργότερο μέχρι 13 

Νοεμβρίου 2019. 

Κάθε εργοθεραπευτής θα μπορεί να ενημερωθεί για το εκλογικό τμήμα όπου 

ψηφίζει δέκα (10) ημέρες προ των εκλογών, μέσω της ιστοσελίδας του ΠΣΕ-ΝΠΔΔ, όπου θα 

αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση. 

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να ψηφίσουν με επιστολή πρέπει να το δηλώσουν στο 

σύλλογο μέχρι 11 Νοεμβρίου 2019. (Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα επιστολικής ψήφου έχουν 

τα μέλη που διαμένουν εκτός ορίων των νομών των εκλογικών κέντρων, (Αττικής, 

Θεσσαλονίκης, Αχαΐας). 

Παρατίθενται συγκεντρωμένες σημαντικές προθεσμίες προς διευκόλυνση: 

• Ταχυδρομική αποστολή αιτήσεων: 8 Νοεμβρίου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου) 

• Δήλωση επιθυμίας ψήφου δι’ επιστολής: 11 Νοεμβρίου 2019 

• Πληρωμή συνδρομών ή εγγραφές: 13 Νοεμβρίου 2019 

• Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας: 15 Νοεμβρίου 2019 

• Ανάρτηση εκλογικών καταλόγων: 22 Νοεμβρίου 2019 

• Εκλογές: 1 Δεκεμβρίου 2019 

 

Με εκτίμηση, 

 

         Η Πρόεδρος                 Ο Γραμματέας 

 

 

 

   Κυριακή Κεραμιώτου          Παναγιώτης Μπούρος 


