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Στην Γενική Συνέλευση της ΕΦΙΕ που έγινε το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018 στο
αμφιθέατρο του Αγ. Όλγα, έγινε και η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου
Διοικητικού Συμβουλίου, Επιτροπής Δεοντολογίας και Εξελεγκτικής Επιτροπής
της ΕΦΙΕ.
Για τη διενέργεια των εκλογών αυτών, συγκαλείται Γενική Συνέλευση των μελών της
ΕΦΙΕ το Σάββατο 21Απριλίου 2018, και εάν δεν υπάρχει απαρτία, όπως συνήθως
συμβαίνει, το Σάββατο 28 Απριλίου 2018.
Πριν τις εκλογές θα γίνει η εκλογο-απολογιστική συνέλευση της Ένωσής μας. Η
συνέλευση θα ξεκινήσει στις 5.00μμ στο ξενοδοχείο Royal Olympic, αίθουσα
Αθηνά.
Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό, ένα μέλος της ΕΦΙΕ ψηφίζει είτε
αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή, που οφείλει να φθάσει στον Πρόεδρο
του ΔΣ μία τουλάχιστον εβδομάδα προ της ημερομηνίας διεξαγωγής των
εκλογών.
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ψηφοφορίας με εξουσιοδότηση. Στην περίπτωση
αυτή, κάθε μέλος δεν μπορεί να φέρει περισσότερες από δύο εξουσιοδοτήσεις, των
οποίων το γνήσιο της υπογραφής θα είναι επικυρωμένο από δημόσια αρχή ή
συμβολαιογραφική πράξη.
Στις εκλογές τα μέλη καλούνται να ψηφίσουν για:
α) Τη σύνθεση του νέου Δ.Σ.
β) Τη σύνθεση της τριμελούς εξελεγκτικής επιτροπής.
γ) Τη σύνθεση της τριμελούς επιτροπής δεοντολογίας.
Συνοψίζοντας την διαδικασία ψηφοφορίας μέσω ταχυδρομείου έχουμε:
1. Στο ψηφοδέλτιο που υπάρχει στην παρούσα επιστολή σταυροδοτείτε:
α) Από κανέναν μέχρι και επτά υποψήφιους στη λίστα των υποψηφίων για το
Δ.Σ.
β) Από κανέναν μέχρι και τρεις υποψήφιους στη λίστα για την εξελεγκτική
επιτροπή.
γ) Από κανέναν μέχρι και τρεις υποψήφιους στη λίστα των υποψηφίων για
την επιτροπή δεοντολογίας.
Όλα τα μέλη οφείλουν να είναι ταμειακώς εντάξει για να συμμετέχουν στις εκλογές.
Η ετήσια συνδρομή του συλλόγου μας είναι 15 Ευρώ. Οι συνάδελφοι που θα
προσέλθουν αυτοπροσώπως στις εκλογές θα μπορούν να τακτοποιήσουν τις οφειλές
τους, πριν την έναρξη των εκλογών, με τον Ταμία της ΕΦΙΕ. Οι συνάδελφοι που
θα επιλέξουν την επιστολική ψήφο θα πρέπει μέσα στον εξωτερικό φάκελο να
περιέχεται και απόδειξη της τραπεζικής κατάθεσης. Οι καταθέσεις θα πρέπει να
γίνουν μία ημέρα τουλάχιστον πριν τις εκλογές στο λογαριασμό:
Eurobank
IBAN:GR2302602540000960101369050,
ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,
BIC: ERBKGRAA

Επιστολική Ψήφος:
1. Θα αποστείλουμε ταχυδρομικώς σε όλους το ψηφοδέλτιο και 2 φακέλους.
Στον ένα φάκελο θα τοποθετήσετε το ψηφοδέλτιο, θα τον κλείσετε και δεν
θα γράψετε εξωτερικά τίποτα. Το φάκελο με το ψηφοδέλτιο θα τον
τοποθετήσετε στο δεύτερο φάκελο, θα βάλετε και το αποδεικτικό της
πληρωμής από την τράπεζα (αν δεν είστε ταμειακώς εντάξει), θα τον
κλείσετε, θα αναγράψετε εξωτερικά τα στοιχεία του αποστολέα και θα τον
στείλετε συστημένο στην διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω.
2. Αν για κάποιο λόγο δεν λάβετε τα ανωτέρω με το ταχυδρομείο (ή αν τα
λάβετε και τα χάσετε…), τότε μπορείτε να εκτυπώσετε το ψηφοδέλτιο που
σας στέλνουμε ηλεκτρονικά και να ακολουθήσετε την ανωτέρω διαδικασία
με 2 δικούς σας φακέλους.
3. Η επιστολική ψήφος θα πρέπει να παραληφθεί από εμάς έως και 16
Απριλίου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
Η διεύθυνση που πρέπει να στείλετε την επιστολική ψήφο είναι:
ΕΦΙΕ
Υπ’ όψιν κ. Βιργινίας Τσαπάκη
Μάχης Αναλάτου 57
Τ.Κ. 117 44
Αθήνα
Για οιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την διαδικασία των εκλογών, παρακαλούμε
όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

Για το Δ.Σ. της ΕΦΙΕ
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