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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Απριλίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ5β/Γ.Π.19724
Ίδρυση Περιφερειακών Τμημάτων του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών - αρμοδιότητες
και σχέσεις με την κεντρική διοίκηση, συγκρότηση, αρμοδιότητες και λειτουργία των οργάνων
διοίκησης και Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 5 του άρθρου 77 «Όργανα Διοίκησης του
Π.Σ.Ε.» του ν. 4461/2017/28-3-2017 Τμήμα Πέμπτο «Σύσταση Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών» (ΦΕΚ
38 Α’),
β. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄),όπως ισχύει,
γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας», (ΦΕΚ 148 Α΄) όπως ισχύει.
2. Tην αριθμ. Υ 80/31-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144 Β΄).
3. Τα αριθμ. 311/21-5-2018, 60/13-3-2019 και 61/
13-3-2019 έγγραφα της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση Περιφερειακών Τμημάτων
1. Τα Περιφερειακά Τμήματα (Π.Τ.) του Πανελληνίου Συλλόγου Εργοθεραπευτών (ΠΣΕ) ιδρύονται κατά
την πρώτη εφαρμογή του παρόντος με απόφαση της
Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής (ΠΔΕ) του ΠΣΕ,
σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 77 παρ. 1 του
ν. 4461/2017.
2. Κριτήριο για την υπαγωγή ενός μέλους στο αντίστοιχο Π.Τ. είναι ο τόπος άσκησης του επαγγέλματος.
3. Μετά την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμ-
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βουλίου η ίδρυση, η κατάργηση και η συγχώνευση των
Περιφερειακών Τμημάτων γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.
4. Ιδρύονται τρία (3) Π.Τ. τα οποία είναι:
1. Το 1ο Περιφερειακό Τμήμα Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Νήσων Αιγαίου και Κρήτης, με έδρα την Αθήνα,
2. Το 2ο Περιφερειακό Τμήμα Μακεδονίας και Θράκης,
με έδρα τη Θεσσαλονίκη και
3. Το 3ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου, με έδρα την
Πάτρα.
5. Ο ελάχιστος επιτρεπόμενος αριθμός μελών κάθε Π.Τ.
είναι 50 εργοθεραπευτές. Με την απόφαση ίδρυσης, κατάργησης και συγχώνευσης Π.Τ. προσδιορίζεται αφενός
η έδρα και αφετέρου η τοπική αρμοδιότητα εκάστου
Π.Τ.. Δεν δύναται να συστήνονται περισσότερα από ένα
(1) Π.Τ. σε ένα Νομό.
6. Με την απόφαση ίδρυσης νέου Π.Τ. ορίζεται η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (Π.Δ.Ε.) για την διοίκηση του
Περιφερειακού Τμήματος. Η Π.Δ.Ε. αποτελείται από τρία
(3) μέλη και υποχρεούται από τον ορισμό της να εγγράψει
στο Μητρώο του οικείου Περιφερειακού Τμήματος τα μέλη
του. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της εκπνοής της δίμηνης προθεσμίας για την εγγραφή των μελών,
υποχρεούται να συγκαλέσει Περιφερειακή Συνέλευση (Π.Σ.)
για την εκλογή της αιρετής διοίκησης του Περιφερειακού
Τμήματος. Η θητεία ειδικώς της πρώτης αιρετής διοίκησης
νεοϊδρυθέντος Περιφερειακού Τμήματος λήγει με την πάροδο της τριετούς θητείας του τρέχοντος Δ.Σ.
Άρθρο 2
Συνέλευση των Αντιπροσώπων
1. Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων αποτελείται από
αιρετούς αντιπροσώπους, οι οποίοι εκλέγονται από τις
Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τμημάτων του
ΠΣΕ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 3 της παρούσας, με βάση τον αριθμό των μελών
τους κατά την αναλογία: ανά δέκα (10) ψηφίσαντες 1
αντιπρόσωπος.
2. Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων του ΠΣΕ αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στους σκοπούς της, ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνει
τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του ΠΣΕ, καθώς και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΠΣΕ.
3. Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων βρίσκεται σε
απαρτία, όταν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους
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απόντες. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση αναβάλλεται για την επόμενη ημέρα, οπότε θεωρείται ότι
υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.
4. Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε έτος, εντός δύο μηνών από τη λήξη
του οικονομικού έτους και εκτάκτως, εφόσον κρίνεται
αυτό αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή εάν αυτό
ζητείται από το ένα τρίτο των μελών της, με έγγραφη
αίτηση που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και
στην οποία αναγράφονται τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν.
5. Τη σύγκληση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων
αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων προσκαλούνται από τον
Πρόεδρο του ΠΣΕ, με ατομικές προσκλήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς ή με τηλεομοιοτυπία το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν τη
συνεδρίαση. Στις προσκλήσεις ορίζεται ο τόπος, ο χρόνος και η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Εκτός από
τα θέματα που αναγράφονται στην πρόσκληση, μπορεί
να συζητηθεί και άλλο θέμα, εφόσον προταθεί και γίνει
δεκτό από την πλειοψηφία των παρόντων κατά τη συνεδρίαση μελών.
6. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν λαμβάνεται απόφαση.
7. Η ψηφοφορία για κάθε προσωπικό θέμα ή για την
εκλογή προσώπου είναι μυστική.
8. Στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων προεδρεύει ο Πρόεδρος του ΠΣΕ. Αν ο Πρόεδρος
δεν μπορεί να παρευρεθεί, τον αναπληρώνει ο Α΄ Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Β΄ Αντιπρόεδρος.
9. Στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων τηρούνται Πρακτικά από τον Γενικό Γραμματέα του
ΠΣΕ, τα οποία υπογράφονται και σφραγίζονται από τον
Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του ΠΣΕ.
10. Οι αντιπρόσωποι που εργάζονται στον δημόσιο
τομέα δικαιούνται ειδική άδεια διευκολύνσεως μετ’ αποδοχών από την υπηρεσία τους τις ημέρες της Γ.Σ.
11. Τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και διατροφής των
Αντιπροσώπων των Περιφερειακών Τμημάτων κατά τις
ημέρες της Γ.Σ. των Αντιπροσώπων βαρύνουν το οικείο
Περιφερειακό Τμήμα.
Άρθρο 3
Εκλογή Αντιπροσώπων
1. Η εκλογή των αντιπροσώπων των Περιφερειακών
Τμημάτων για την Συνέλευση των Αντιπροσώπων του
ΠΣΕ γίνεται ανά τριετία από το σώμα των εργοθεραπευτών συγχρόνως με την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και
των Περιφερειακών Συμβουλίων. Επιτρέπεται το ίδιο
πρόσωπο να εκλέγεται μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου και αντιπρόσωπος στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων, όπως επίσης μέλος του Δ.Σ. και αντιπρόσωπος
στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Όσοι επιθυμούν να
εκλεγούν αντιπρόσωποι, υποβάλλουν σχετική αίτηση
στο Περιφερειακό Τμήμα του οποίου είναι μέλη, δεκα-
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πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή
των εκλογών. Μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την εκπνοή
της προθεσμίας υποβολής αιτήσεως υποψηφιότητας,
το Περιφερειακό Συμβούλιο, κατόπιν ελέγχου της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, ανακηρύσσει με
έγγραφη ανακοίνωση που τοιχοκολλάται στο γραφείο
του Περιφερειακού Τμήματος τους υποψήφιους. Τα ψηφοδέλτια εκλογής των αντιπροσώπων προετοιμάζονται
με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι υποψήφιοι αντιπρόσωποι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Περιφερειακό Τμήμα και να μην έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα
με την ποινή της προσωρινής ή οριστικής διαγραφής.
3. Οι εκλογές στα Περιφερειακά Τμήματα διεξάγονται
υπό την ευθύνη τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών,
που απαρτίζονται από έναν εκπρόσωπο της δικαστικής
αρχής, ο οποίος διορίζεται κατόπιν υποβολής σχετικής
αίτησης προς το οικείο Πρωτοδικείο και ο οποίος προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής και δύο (2) μέλη, τα
οποία ορίζονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο με κλήρωση ανάμεσα στα μη υποψήφια μέλη του Περιφερειακού Τμήματος, δέκα (10) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή
των εκλογών. Εκλογικό τμήμα με Εφορευτική Επιτροπή
λειτουργεί στην έδρα εκάστου Περιφερειακού Τμήματος
και στην πρωτεύουσα Νομών, που προσδιορίζονται με
απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου. Στην
περίπτωση λειτουργίας περισσοτέρων εκλογικών τμημάτων σε ένα Περιφερειακό Τμήμα, η Εφορευτική Επιτροπή
της έδρας του Περιφερειακού Τμήματος αναλαμβάνει
επιπλέον το έργο της συγκέντρωσης όλων των αποτελεσμάτων και της εξαγωγής του τελικού εκλογικού αποτελέσματος στο συγκεκριμένο Π.Τ., συντάσσοντας σχετικό
Πρακτικό. Ειδικώς η Εφορευτική Επιτροπή των Αθηνών
αναλαμβάνει επιπλέον το έργο της συγκέντρωσης των
αποτελεσμάτων όλων των Π.Τ. και της εξαγωγής του τελικού - συγκεντρωτικού αποτελέσματος, συντάσσοντας
σχετικό Πρακτικό.
4. Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία για τις ενστάσεις που υποβάλλονται κατά την ψηφοφορία, καθώς και για κάθε ζήτημα που προκύπτει. Για
την έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας, καθώς και για τη
διαλογή των ψήφων, συντάσσεται από την Εφορευτική
Επιτροπή Πρακτικό Ψηφοφορίας. Το Πρακτικό Ψηφοφορίας υπογράφεται από όλα τα μέλη της Εφορευτικής
Επιτροπής, σε κάθε δε περίπτωση για την εγκυρότητα
του αρκεί η υπογραφή του Δικαστικού Αντιπροσώπου.
5. Η εκλογή των αντιπροσώπων των Περιφερειακών
Τμημάτων στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων του ΠΣΕ
γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Δικαίωμα εκλογής έχουν τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη των Περιφερειακών Τμημάτων. Οι ψηφοφόροι
μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους με αριθμό
σταυρών που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% επί των εγγεγραμμένων, διαιρούμενο με τον αριθμό 20. Οι σταυροί
τίθενται παραπλεύρως του ονόματος του υποψηφίου.
6. Σαν εκλογικό τμήμα μπορεί να ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του οικείου Περιφερειακού Τμήματος νοσηλευτικό ίδρυμα ή άλλο οίκημα,
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καθώς και δημόσια κτίρια που είναι κατάλληλα για αυτόν το σκοπό μετά από άδεια της αρμόδιας αρχής. Με
την ίδια απόφαση ορίζεται ο αριθμός των εκλογέων και
καθορίζονται με αλφαβητική σειρά οι εκλογείς, καθώς
και η διάρκεια της ψηφοφορίας. Η ανωτέρω απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου γνωστοποιείται στα
μέλη με την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος και στην ιστοσελίδα
του ΠΣΕ δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις
εκλογές.
7. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά από τον έλεγχο των
αποτελεσμάτων προβαίνει στην ανακήρυξη των εκλεγμένων με τη σύνταξη πρακτικού ψηφοφορίας. Η Εφορευτική Επιτροπή της έδρας εκάστου Π.Τ. υποβάλλει τα
πρακτικά ψηφοφορίας στον Πρόεδρο του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, ο οποίος εντός επτά (7) ημερών
εκδίδει απόφαση για την επικύρωση τους.
8. Ειδικώς οι ψηφοφόροι που διαμένουν σε νομό όπου
δεν λειτουργεί εκλογικό τμήμα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν δι’ επιστολής, η οποία αποστέλλεται συστημένη
στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα πέντε (5) τουλάχιστον
ημέρες προ της ημέρας των εκλογών. Το μυστικόν της
επιστολικής ψήφου διασφαλίζεται δια της τοποθετήσεως σφραγισμένου του φακέλου με το ψηφοδέλτιο επιλογής του ψηφοφόρου εντός άλλου φακέλου, επί του
οποίου αναγράφονται τα στοιχεία του ψηφοφόρου. Η
επιστολική ψήφος διαβιβάζεται αμελλητί στην Εφορευτική Επιτροπή της έδρας του Π.Τ., η οποία την ημέρα
των εκλογών, αφού καταγράψει στο βιβλίο ψηφισάντων
τον ψηφοφόρο, ρίπτει τον φάκελο με το ψηφοδέλτιο
της επιλογής του εντός της κάλπης. Όποιος επιθυμεί να
ψηφίσει δι’ επιστολικής ψήφου οφείλει να ενημερώσει
το Περιφερειακό Συμβούλιο του οικείου Περιφερειακού Τμήματος είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ των
εκλογών.
9. Οι Αντιπρόσωποι του Περιφερειακού Τμήματος
υποχρεώνονται να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις
του Περιφερειακού Συμβουλίου, όταν καλούνται για
ενημέρωση τους.
10. Τα έξοδα μετάβασης και διαμονής των αντιπροσώπων των Περιφερειακών Τμημάτων κατά τις ημέρες
της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων βαρύνουν το Περιφερειακό Τμήμα.
Άρθρο 4
Διοικητικό Συμβούλιο Π.Σ.Ε.
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΠΣΕ αποτελείται
από εννέα (9) μέλη. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη
διεξαγωγή των εκλογών, ο πλειοψηφήσας υποψήφιος
και σε περίπτωση ισοψηφίας το αρχαιότερο μέλος βάσει του χρόνου εγγραφής στο Μητρώο του Περιφερειακού Τμήματος που ανήκει, καλεί τους συμβούλους που
έχουν εκλεγεί προς εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου,
Γενικού Γραμματέα, Οργανωτικού Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα και Ταμία. Η εκλογή γίνεται με μυστική
ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων μελών. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί
απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται μεταξύ
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των δύο πρώτων και εκλέγεται αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους.
2. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε οκτώ
(8) ημέρες, εφόσον αυτό ζητηθεί από έξι (6) τουλάχιστον
μέλη.
3. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικώς τουλάχιστον μία φορά
το μήνα και εκτάκτως όποτε κρίνεται αναγκαίο.
4. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται πέντε
(5) τουλάχιστον από τα μέλη του και λαμβάνει αποφάσεις
με πλειοψηφία των παρόντων. Προκειμένου περί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική
ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται και σε περίπτωση δεύτερης ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Για τη συνεδρίαση
του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από
όλους όσοι παρίστανται.
5. Το Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: - Διοικεί τον
ΠΣΕ - Εκτελεί τις αποφάσεις της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων. - Αποφασίζει για κάθε θέμα που ανατίθεται
σε αυτό από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων. - Εποπτεύει και συντονίζει τις ενέργειες των Περιφερειακών
Τμημάτων. - Καταρτίζει τον προϋπολογισμό κι απολογισμό. - Διοργανώνει επιστημονικά συνέδρια - Εκδίδει
εργοθεραπευτικό περιοδικό σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή, το οποίο αποστέλλεται υποχρεωτικά, είτε απευθείας είτε μέσω των Περιφερειακών Τμημάτων, σε όλα
τα μέλη του ΠΣΕ. - Προσλαμβάνει προσωπικό για την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΠΣΕ.
6. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί
τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις εκπίπτει αυτοδίκαια
από τη θέση του και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό. Μετά από δύο συνεχείς απουσίες ο Γενικός
Γραμματέας του Δ.Σ. οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως
το μέλος του Δ.Σ. που απουσίαζε για τις συνέπειες της
τρίτης συνεχόμενης απουσίας του.
7. Το Δ.Σ. του ΠΣΕ δύναται να συγκαλεί σε κοινή σύσκεψη τους Προέδρους των Περιφερειακών Τμημάτων, οι
οποίοι υποχρεούνται να παραστούν. Τα πορίσματα των
συσκέψεων αυτών αξιολογούνται από το Δ.Σ. του ΠΣΕ.
8. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας,
ο Οργανωτικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Γραμματέας
και ο Ταμίας του Δ.Σ. του ΠΣΕ, εφόσον είναι υπάλληλοι
του δημόσιου τομέα δικαιούνται άδεια απουσίας από την
υπηρεσία τους για δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα, όσο
διαρκεί η θητεία τους. Κατά το χρόνο αυτόν διατηρούν
όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική
τους ιδιότητα. Τα άλλα μέλη του Δ.Σ. του ΠΣΕ δικαιούνται
να πάρουν άδεια απουσίας εννέα (9) ημερών το μήνα.
9. Τα μέλη του Δ.Σ. του ΠΣΕ, εφόσον διαμένουν εκτός
Αττικής, δικαιούνται να αποζημιώνονται για τις δαπάνες
μετακίνησης και διαμονής τους προκειμένου να παραστούν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και η καταβολή
της γίνεται από αυτό. Τα μέλη του Δ.Σ. του ΠΣΕ, εφόσον
είναι υπάλληλοι δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, δεν μετατίθενται κατά τη διάρκεια της θητείας τους χωρίς τη
συγκατάθεση τους.
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Άρθρο 5
Εκλογή μελών Δ.Σ.
1. Η εκλογή των μελών του ΔΣ του ΠΣΕ γίνεται ανά
τριετία από την Γενική Συνέλευση των Περιφερειακών
Τμημάτων συγχρόνως με την εκλογή των Περιφερειακών
Συμβουλίων και των Αντιπροσώπων των Περιφερειακών
Τμημάτων.
2. Όσοι εκ των εργοθεραπευτών - μελών του ΠΣΕ επιθυμούν να εκλεγούν στο Δ.Σ. καταθέτουν αίτηση υποψηφιότητας στο Δ.Σ., δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες
πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών. Τα ψηφοδέλτια
εκλογής των μελών του Δ.Σ. προετοιμάζονται με ευθύνη
του Δ.Σ. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις
οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Περιφερειακό
Τμήμα και να μην έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα με την
ποινή της προσωρινής ή οριστικής διαγραφής.
3. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται με μυστική ψηφοφορία και
με ενιαίο ψηφοδέλτιο, υπό την ευθύνη των εφορευτικών
επιτροπών του άρθρου 3 του παρόντος.
4. Οι εκλογείς μπορούν να βάλουν αριθμό σταυρών
που αντιστοιχεί κατ’ ανώτατο όριο στον αριθμό των μελών των οργάνων που εκλέγονται.
Άρθρο 6
Αρμοδιότητες Προέδρου
Διοικητικού Συμβουλίου
1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΣΕ τον εκπροσωπεί ενώπιον κάθε διοικητικής και δικαστικής αρχής. Συγκαλεί και
διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τη Συνέλευση των
Αντιπροσώπων, υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα
την αλληλογραφία, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο ή πιστοποιητικό. Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα
πληρωμών και κάθε έγγραφο που αφορά την κίνηση των
κεφαλαίων του ΠΣΕ.
2. Ο Πρόεδρος, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, τον οποίο αναπληρώνει
σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας ο Γενικός Γραμματέας.
3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΣΕ δεν μπορεί να είναι
συγχρόνως και Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου.
4. Εφόσον ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΣΕ είναι και Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου, επιλέγει μέσα σε τρεις
(3) ημέρες το αξίωμα το οποίο επιθυμεί να διατηρήσει.
Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι
παραιτήθηκε από το αξίωμα του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Άρθρο 7
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα
Διοικητικού Συμβουλίου
1. Ο Γενικός Γραμματέας έχει την εποπτεία και την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών του ΠΣΕ.
Τηρεί την αλληλογραφία, είναι υπεύθυνος για το αρχείο,
το μητρώο και τη σφραγίδα του, συντάσσει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του
ΠΣΕ και κάθε άλλο έγγραφο. Τηρεί τα πρακτικά του Δ.Σ.
και της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, τα οποία και
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συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, καθώς και πρωτόκολλο
εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.
2. Ο Γενικός Γραμματέας, όταν κωλύεται ή απουσιάζει,
αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Γραμματέα.
Άρθρο 8
Αρμοδιότητες Οργανωτικού
Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Οργανωτικός Γραμματέας, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα, παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση
και οργάνωση των Περιφερειακών Τμημάτων.
Άρθρο 9
Αρμοδιότητες Ταμία Διοικητικού Συμβουλίου
1. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΠΣΕ. Φροντίζει για
την είσπραξη του ποσοστού των ετήσιων εισφορών από
τα Περιφερειακά Τμήματα, καθώς και για κάθε τακτικό
ή έκτακτο έσοδο του ΠΣΕ. Τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων και ενημερώνει το Δ.Σ. επί των οικονομικών του
ΠΣΕ. Ο Ταμίας καταρτίζει τον απολογισμό εσόδων και
εξόδων κάθε ημερολογιακού έτους και τον υποβάλλει
προς έγκριση στο Δ.Σ. και στη συνέχεια στη Συνέλευση
των Αντιπροσώπων. Τηρεί βιβλίο όπου καταχωρούνται
οι εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
2. Κάθε πληρωμή ενεργείται με ένταλμα που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία. Ο Ταμίας μπορεί
να κρατά "εις χείρας" για τις επείγουσες δαπάνες του ΠΣΕ
ποσό καθοριζόμενο κάθε φορά από το Δ.Σ. και υποχρεώνεται να καταθέτει κάθε επιπλέον ποσό σε τραπεζικό
λογαριασμό που ορίζεται από το Δ.Σ.
3. Κάθε είσπραξη για λογαριασμό του ΠΣΕ διενεργείται
από τον Ταμία ή εντεταλμένο υπάλληλο του ΠΣΕ.
4. Ο Ταμίας, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται ως αναπληρωτής του από αυτό.
Άρθρο 10
Εξελεγκτική Επιτροπή Διοικητικού Συμβουλίου
1. Στο Δ.Σ. του ΠΣΕ ασκείται έλεγχος νομιμότητας και
οικονομικός έλεγχος από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή,
τα τακτικά μέλη της οποίας μαζί με δύο αναπληρωματικά
εκλέγονται ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. Η θητεία
των μελών της Επιτροπής είναι τριετής.
2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενημερώνεται επί της εκθέσεως πεπραγμένων που υποβάλλει στη Συνέλευση των
Αντιπροσώπων, ο Γραμματέας και ο Ταμίας. Στη συνέχεια
η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει τη δική της έκθεση
σε ειδική συνεδρία και τη θέτει υπόψη της Συνέλευσης
των Αντιπροσώπων.
Άρθρο 11
Γενική Συνέλευση Περιφερειακού Τμήματος
1. Η Γενική Συνέλευση των Περιφερειακών Τμημάτων
του ΠΣΕ (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο εκάστου Π.Τ. και
αποτελείται από όλα τα μέλη του ΠΣΕ στη συγκεκριμένη
περιφέρεια, που είναι γραμμένα στα μητρώα του αντίστοιχου Περιφερειακού Τμήματος και έχουν εκπληρώσει
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
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2. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος για την εκλογή των μελών των Περιφερειακών Συμβουλίων και των
Αντιπροσώπων τους είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη
των Περιφερειακών Τμημάτων.
3. Η Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος
έχει τις εξής αρμοδιότητες:
- Την εκλογή των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και τον έλεγχο των πράξεων τους.
- Την εκλογή των μελών της τριμελούς Εξελεγκτικής
Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος.
- Την εκλογή των αντιπροσώπων του Περιφερειακού
Τμήματος στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων του ΠΣΕ.
- Την απόφαση για κάθε ζήτημα που ανάγεται στους
σκοπούς του Περιφερειακού Τμήματος, το οποίο υποβάλλει σε αυτή το Περιφερειακό Συμβούλιο ή το ζητά
εγγράφως το ένα τρίτο των μελών.
4. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μέσα σε ένα
δίμηνο από τη λήξη του οικονομικού έτους και έκτακτα
με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ή έγγραφη
αίτηση του ενός τρίτου των μελών. Οι αιτούντες πρέπει
να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις
και οφείλουν να παρίστανται κατά τη Γενική Συνέλευση.
Τυχόν αδικαιολόγητη απουσία τους από αυτήν αποτελεί
πειθαρχικό παράπτωμα.
5. Τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος καλούνται
από τον Πρόεδρο με γενική πρόσκληση που αναγράφει κατά σειρά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον
τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΣΕ και
τοιχοκολλάται στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την
ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
6. Τα μέλη που προσέρχονται στη Γενική Συνέλευση
υπογράφουν σε ιδιαίτερο κατάλογο που τηρείται σε κάθε
συνεδρίαση και χρησιμεύει για να βεβαιώνει την απαρτία
ή σε ειδικό βιβλίο.
7. Για τη συγκρότηση νομίμου απαρτίας απαιτείται
σχετική πλειοψηφία των μελών που έχουν εκπληρώσει
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Αν η συνεδρίαση
ματαιωθεί λόγω ελλείψεως απαρτίας, επαναλαμβάνεται
σε δεκαπέντε (15) ημέρες, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει
απαρτία εάν παρίσταται τουλάχιστον το ένα τέταρτο των
μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Εάν και τότε δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση
επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα και θεωρείται ότι
υπάρχει απαρτία όσα μέλη και εάν παρίστανται.
8. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης με εξαίρεση
τις αρχαιρεσίες λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ανακοινώνονται στο Δ.Σ. του ΠΣΕ.
9. Δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες για την εκλογή
Περιφερειακού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής
και Αντιπροσώπων έχουν όσοι εργοθεραπευτές έχουν
εγγραφεί στο μητρώο των μελών και είναι οικονομικώς
τακτοποιημένοι. Για τη βεβαίωση των ανωτέρω καταρτίζεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο και εκτίθεται στα
γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος, είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν την εκλογή, κατάλογος των μελών
που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο κατάλογος υπόκειται στον
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έλεγχο κάθε μέλους του Περιφερειακού Τμήματος και
διορθώνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από
αίτηση, η οποία πρέπει να κατατεθεί το αργότερο δέκα
πέντε (15) ημέρες πριν τη συνεδρίαση για την εκλογή.
10. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα των Περιφερειακών Τμημάτων έχουν τα μέλη που
είναι οικονομικώς τακτοποιημένα και δεν έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα με την ποινή της προσωρινής ή οριστικής
παύσης άσκησης του επαγγέλματος. Τελεσίδικη ποινή
που επιβάλλει την προσωρινή ή οριστική παύση άσκησης του εργοθεραπευτικού επαγγέλματος συνεπάγεται
την έκπτωση του τιμωρημένου από όλα τα αξιώματα που
τυχόν κατέχει. Στερούνται το δικαίωμα να εκλέγουν όσοι
έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά τελεσίδικα πριν παρέλθει
έτος από την τιμωρία τους. Εφόσον αυτός που βρίσκεται
υπό πειθαρχική δίωξη άσκησε νόμιμα ένδικα μέσα, δεν
εκπίπτει από τη θέση του, αναπληρώνεται όμως προσωρινά στα καθήκοντα του από τον κατά σειρά πρώτο
αναπληρωματικό, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση
επί του ενδίκου βοηθήματος που έχει ασκήσει.
Άρθρο 12
Εκλογή Περιφερειακού Συμβουλίου
1. Η Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος
εκλέγει ανά τριετία Περιφερειακό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή και Αντιπροσώπους για τη Συνέλευση των
Αντιπροσώπων του ΠΣΕ.
2. Υποψήφιοι για τις εκλογές μπορούν να είναι όλα τα
μέλη του Περιφερειακού Τμήματος που δεν τιμωρήθηκαν τελεσίδικα με την ποινή της προσωρινής ή οριστικής
παύσης άσκησης του επαγγέλματος και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
3. Η εκλογή των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Περιφερειακού
Τμήματος και των Αντιπροσώπων ενεργείται σε ημερομηνία που ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται σαράντα (40) τουλάχιστον
ημέρες πριν από την ημέρα της εκλογής.
4. Τα μέλη καλούνται με πρόσκληση που αποστέλλεται
σε αυτά είτε με το περιοδικό του ΠΣΕ, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε με τηλεομοιοτυπία είτε με κάθε
άλλο πρόσφορο μέσο τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες
πριν από την εκλογή, με την παράλληλη υποχρέωση για
ταυτόχρονη ανάρτηση της ανωτέρω πρόσκλησης στο
διαδικτυακό τόπο του Συλλόγου όσο και του Υπουργείου
Υγείας. Στις προσκλήσεις σημειώνεται η ημέρα, η ώρα
και το κατάστημα της ψηφοφορίας.
5. Οι εκλογές διενεργούνται από Εφορευτική Επιτροπή
κατά το άρθρο 3 του παρόντος.
6. Η εκλογή των μελών των Περιφερειακών Συμβουλίων και των Εξελεγκτικών Επιτροπών των Περιφερειακών
Τμημάτων γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο
ψηφοδέλτιο.
7. Οι εκλογείς μπορούν να βάλουν αριθμό σταυρών
που αντιστοιχεί στον αριθμό των μελών των οργάνων
που εκλέγονται κατ' ανώτατο όριο.
8. Όλα τα τυχόν ζητήματα που προκύπτουν κατά την
εκλογή λύνονται κατά πλειοψηφία από την εφορευτική
επιτροπή.
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9. Κατά το χρόνο της ψηφοφορίας στα εκλογικά τμήματα δεν επιτρέπεται η παραμονή άλλων προσώπων
εκτός των μελών της εφορευτικής επιτροπής, των υποψηφίων, των εκπροσώπων των υποψηφίων και αυτών
που ασκούν το εκλογικό δικαίωμα.
10. Η ανακήρυξη υποψηφίων του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος ενεργείται κατόπιν αίτησης των υποψηφίων που υποβάλλεται στον Πρόεδρο του Περιφερειακού
Συμβουλίου του Περιφερειακού Τμήματος δεκαπέντε
(15) ημέρες πριν από την εκλογή. Η αίτηση υποβάλλεται
είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς, είτε με ειδικώς
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στις τελευταίες δύο περιπτώσεις απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υποψηφίου επί της αιτήσεως. Μέσα σε τρεις
(3) ημέρες από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής
αιτήσεως υποψηφιότητας, το Περιφερειακό Συμβούλιο,
κατόπιν ελέγχου της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, ανακηρύσσει με έγγραφη ανακοίνωση που τοιχοκολλάται στο γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος
τους υποψήφιους.
11. Τη λήξη της ψηφοφορίας αποφασίζει η εφορευτική
επιτροπή. Η επιτροπή μπορεί να κηρύξει τη λήξη της
ψηφοφορίας και πριν από τις 20.00, εφόσον ψήφισαν
όλοι οι εργοθεραπευτές που είναι εγγεγραμμένοι στον
κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
12. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας αρχίζει η διαλογή
των ψηφοδελτίων, τα οποία αριθμούνται και μονογράφονται από την εφορευτική επιτροπή και τον δικαστικό
αντιπρόσωπο.
13. Η εφορευτική επιτροπή της έδρας εκάστου Π.Τ.
διαβιβάζει τα πρακτικά των εκλογών μαζί με τις ενστάσεις στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο
οποίος εντός επτά (7) ημερών εκδίδει απόφαση για την
επικύρωση τους.
14. Στην περίπτωση μερικής ή ολικής ακυρώσεως κάποιας εκλογής, το οικείο Περιφερειακό Τμήμα διενεργεί
νέα εκλογή μέσα σε δύο (2) το πολύ μήνες, τηρώντας τις
σχετικές διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 13
Περιφερειακό Συμβούλιο
1. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ανάλογα με τον αριθμό
των μελών του Περιφερειακού Τμήματος αποτελείται:
Α) Για Περιφερειακά Τμήματα που αριθμούν έως 200
μέλη, από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον
Ταμία (3μελές).
Β) Για Περιφερειακά Τμήματα που αριθμούν πάνω από
201 μέλη, από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό
Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γραμματέα, και τον Ταμία
(5μελές).
2. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την επικύρωση της
εκλογής των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο
πλειοψηφήσας υποψήφιος και, σε περίπτωση ισοψηφίας,
ο αρχαιότερος βάσει του χρόνου εγγραφής στο Μητρώο
του Περιφερειακού Τμήματος όπου ανήκει καλεί τους
συμβούλους που έχουν εκλεγεί προς εκλογή Προέδρου,
Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα και Ταμία. Αυτοί εκλέγονται με μυστική ψηφο-
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φορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων
μελών. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί
απόλυτη πλειοψηφία η εκλογή επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων και αρκεί σχετική πλειοψηφία για
την εκλογή.
3. Το Περιφερειακό Συμβούλιο συγκαλείται από τον
Πρόεδρο του. Ο Πρόεδρος υποχρεώνεται να συγκαλέσει
το Περιφερειακό Συμβούλιο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες,
εφόσον αυτό ζητηθεί από τα 2/3 των μελών του.
4. Το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε κρίνεται
αναγκαίο. Η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
δύναται να γίνεται και με την μορφή τηλεδιάσκεψης.
5. Το Περιφερειακό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία
εάν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες
και λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία των παρόντων.
Προκειμένου περί προσωπικών ζητημάτων ή περί άλλων σοβαρών θεμάτων, οι αποφάσεις λαμβάνονται με
μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν λαμβάνεται απόφαση. Για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από
όλους όσοι παρίστανται.
6. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:
- Διοικεί το Περιφερειακό Τμήμα.
- Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του
Περιφερειακού Τμήματος.
- Ενημερώνει για τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις
του το Δ.Σ. του ΠΣΕ.
- Καταρτίζει τον προϋπολογισμό και απολογισμό του
Περιφερειακού Τμήματος.
- Ενεργεί ως Πειθαρχικό Συμβούλιο.
7. Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τη Γ.Σ. του Περιφερειακού Τμήματος και το Δ.Σ. του ΠΣΕ.
8. Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις εκπίπτει αυτοδίκαια από τη θέση του και
αναπληρώνεται από τον πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό.
9. Οι Πρόεδροι και οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειακών Συμβουλίων του ΠΣΕ, εφόσον είναι υπάλληλοι
του δημόσιου τομέα, λαμβάνουν άδεια απουσίας από
την υπηρεσία τους εννέα (9) ημερών το μήνα για όσο
χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία τους. Κατά το χρόνο
αυτόν διατηρούν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν
από την υπαλληλική τους ιδιότητα. Τα άλλα μέλη των
Περιφερειακών Συμβουλίων του ΠΣΕ δικαιούνται άδεια
απουσίας τεσσάρων (4) ημερών το μήνα.
10. Τα μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων του ΠΣΕ,
εφόσον διαμένουν έξω από την έδρα του Περιφερειακού Τμήματος, δικαιούνται να αποζημιώνονται για τις
δαπάνες μετακίνησης και διαμονής τους προκειμένου
να πάρουν μέρος στις συνεδριάσεις των Περιφερειακών
Συμβουλίων. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται από
το Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο και
για την καταβολή της.
11. Τα μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων του ΠΣΕ,
εφόσον είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή ιδιωτικού φο-
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ρέα, δεν μετατίθενται κατά τη διάρκεια της θητείας τους,
χωρίς τη συγκατάθεση τους.
Άρθρο 14
Αρμοδιότητες Προέδρου
Περιφερειακού Συμβουλίου
1. Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου του
ΠΣΕ εκπροσωπεί το Περιφερειακό Τμήμα σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή, καθώς και κατά τις δημόσιες εν γένει υποχρεώσεις του. Συγκαλεί και διευθύνει
τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και τη
Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος, εισάγει
στο Δ.Σ. την ετήσια έκθεση πεπραγμένων των Περιφερειακών Συμβουλίων του ΠΣΕ, υπογράφει μαζί με τον
Γενικό Γραμματέα την αλληλογραφία, καθώς και κάθε
άλλο έγγραφο ή πιστοποιητικό. Υπογράφει μαζί με τον
Ταμία τα εντάλματα των πληρωμών και κάθε έγγραφο
που αφορά την κίνηση των κεφαλαίων του Περιφερειακού Τμήματος του ΠΣΕ.
2. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, ο Πρόεδρος
αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα ή από άλλο μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται με απόφαση του.
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2. Κάθε πληρωμή γίνεται με ένταλμα που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία. Ο Ταμίας μπορεί να
κρατά "εις χείρας" για τις επείγουσες δαπάνες του Περιφερειακού Τμήματος του ΠΣΕ ποσό καθοριζόμενο κάθε
φορά από το Περιφερειακό Συμβούλιο και υποχρεώνεται
να καταθέτει κάθε επιπλέον ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που ορίζεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο,
κατόπιν εγκρίσεως από το Δ.Σ. όσον αφορά την επιλογή
του τραπεζικού ιδρύματος.
3. Κάθε είσπραξη για λογαριασμό του Περιφερειακού
Τμήματος του ΠΣΕ διενεργείται από τον Ταμία ή εντεταλμένο υπάλληλο του Περιφερειακού Τμήματος.
4. Ο Ταμίας υποχρεούται να καταβάλλει εγκαίρως προς
το Δ.Σ. του ΠΣΕ το ποσοστό των ετήσιων εισφορών των
μελών του Περιφερειακού Τμήματος. Κάθε αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην καταβολή αποτελεί πειθαρχικό
παράπτωμα.
5. Όταν ο Ταμίας κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου
που ορίζεται από αυτό.
Άρθρο 17
Εξελεγκτική Επιτροπή
Περιφερειακού Συμβουλίου

Άρθρο 15
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα
Περιφερειακού Συμβουλίου
1. Ο Γενικός Γραμματέας έχει την εποπτεία και την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών του Περιφερειακού Τμήματος του ΠΣΕ. Τηρεί την αλληλογραφία,
είναι υπεύθυνος για το αρχείο, το μητρώο και τη σφραγίδα της, συντάσσει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων
των Περιφερειακών Συμβουλίων του ΠΣΕ και την υποβάλλει στον Πρόεδρο και κάθε εν γένει έγγραφο. Τηρεί
τα πρακτικά των Περιφερειακών Συμβουλίων και των
Γενικών Συνελεύσεων των Περιφερειακών Τμημάτων, τα
οποία και συνυπογράφει με τους προέδρους, καθώς και
πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
2. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας ο Γενικός
Γραμματέας αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

1. Το Περιφερειακό Συμβούλιο του ΠΣΕ ελέγχεται από
τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, τα τακτικά μέλη της οποίας μαζί με τα δύο αναπληρωματικά εκλέγονται από τη
Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος ταυτόχρονα με την εκλογή του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η
διάρκεια της θητείας της είναι τριετής.
2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενημερώνεται επί της
εκθέσεως πεπραγμένων που υποβάλλεται στη Γενική
Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος. Στη συνέχεια
η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει τη δική της έκθεση
σε ειδική συνεδρία και τη θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης του Περιφερειακού Τμήματος, καθώς και του
Δ.Σ. του ΠΣΕ.

Άρθρο 16
Αρμοδιότητες Ταμία Περιφερειακού Συμβουλίου
1. Ο Ταμίας μετά από απόφαση του Δ.Σ. είναι υπεύθυνος για την εν γένει διαχείριση της κινητής και ακίνητης
περιουσίας του Περιφερειακού Τμήματος. Φροντίζει
για την είσπραξη των ετήσιων εισφορών από τα μέλη,
καθώς και για κάθε τακτικό ή έκτακτο έσοδο του Περιφερειακού Τμήματος. Τηρεί βιβλίο εσόδων -εξόδων και
ενημερώνει το Περιφερειακό Συμβούλιο επί των οικονομικών. Ο Ταμίας συντάσσει τον απολογισμό εσόδων
και εξόδων κάθε ημερολογιακού έτους και τον υποβάλλει προς κατάρτιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο
και στη συνέχεια προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση
του Περιφερειακού Τμήματος. Επίσης καταθέτει τον
απολογισμό και προϋπολογισμό στο Δ.Σ. του ΠΣΕ. Τηρεί
βιβλίο όπου καταχωρούνται οι εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

1. Τα Περιφερειακά Τμήματα διά των αρμοδίων οργάνων τους επιλαμβάνονται θεμάτων τοπικού χαρακτήρα.
Για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος που αφορούν
συνολικά την άσκηση του επαγγέλματος ενεργούν σε
συνεργασία με το Δ.Σ. και πάντα σύμφωνα με τις αποφάσεις του.
2. Το Δ.Σ. καλεί μία φορά τον χρόνο σε κοινή σύσκεψη
τις διοικήσεις των Περιφερειακών Τμημάτων για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων. Ανάλογα με τις ανάγκες
και τα ζητήματα που ανακύπτουν το Δ.Σ. καλεί και μερικότερες συσκέψεις των παραπάνω Διοικήσεων κατά μεγάλα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, επίσης προς
ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων. Αυτές οι συσκέψεις
έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και τα πορίσματα των
συσκέψεων αξιολογούνται από το Δ.Σ. Στις συσκέψεις
αυτές συμμετέχει ο Πρόεδρος της Δ.Ε. και όποιο από τα
μέλη της Δ.Ε. επιθυμεί.

Άρθρο 18

14932

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Άρθρο 19
Πάρεδρα μέλη
Οι εργοθεραπευτές που συνταξιοδοτούνται, μεταπίπτουν από τακτικά σε πάρεδρα μέλη του Π.Σ.Ε. Δεν
υποχρεούνται σε καταβολή της ετήσιας συνδρομής και
δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για την
ανάδειξη των διοικητικών οργάνων. Τα πάρεδρα μέλη
δικαιούνται να μετέχουν στις πάσης φύσεως επιστημονικές, κοινωνικές και άλλου είδους εκδηλώσεις του Π.Σ.Ε.
Άρθρο 20
Επίτιμα μέλη
1. Εργοθεραπευτές που έχουν συνταξιοδοτηθεί και
έχουν διατελέσει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πανελληνίου Συλλόγου Εργοθεραπευτών σε οποιαδήποτε θέση με πολυετή και ευδόκιμη δράση δύνανται να
ανακηρύσσονται επίτιμοι Πρόεδροι ή επίτιμοι Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από απόφαση
του Δ.Σ. του Π.Σ.Ε. που επικυρώνεται από τη Γ.Σ. των
Αντιπροσώπων.
2. Εργοθεραπευτές που έχουν συνταξιοδοτηθεί και
έχουν διατελέσει μέλη των Διοικουσών Επιτροπών των
Περιφερειακών Τμημάτων του Πανελληνίου Συλλόγου
Εργοθεραπευτών σε οποιαδήποτε θέση με πολυετή και
ευδόκιμη δράση δύναται να ανακηρύσσονται επίτιμοι
Πρόεδροι ή επίτιμοι Αντιπρόεδροι της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος με πρόταση της
Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος και
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απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου
Συλλόγου Εργοθεραπευτών.
3. Με την ίδια διαδικασία δύναται να ορίζονται επίτιμα
μέλη του Περιφερειακού Τμήματος πρόσωπα που έχουν
συμβάλλει αποδεδειγμένα στην προαγωγή της επιστήμης της εργοθεραπείας στην τοπική αρμοδιότητα του
Περιφερειακού Τμήματος.
Άρθρο 21
Συμμετοχή εκπροσώπων του Π.Σ.Ε.
σε Δημόσιες Επιτροπές
Τα μέλη του Π.Σ.Ε. που δεν είναι μέλη του Δ.Σ. του Π.Σ.Ε.
ή της Δ.Ε. του Περιφερειακού Τμήματος και εργάζονται
στον δημόσιο τομέα και έχουν διοριστεί ως εκπρόσωποι
του Π.Σ.Ε. σε όργανα που υποχρεωτικά προβλέπεται η
συμμετοχή εκπροσώπων του Π.Σ.Ε. δικαιούνται άδεια
διευκολύνσεως από την εργασία τους την ημέρα συμμετοχής τους στα ανωτέρω όργανα.
Άρθρο 22
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Απριλίου 2019
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
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