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Σας καλούμε να παρευρεθείτε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΦΙΕ την 12η
Νοεμβρίου 2022, στην Αθήνα, ημέρα Σάββατο και ώρες 10.00 πμ με 15.00 μμ, στην έδρα
της ΕΦΙΕ (Καρνεάδου 44-46, 10676 Αθήνα) και σε περίπτωση μη απαρτίας, όπως
συνήθως συμβαίνει, στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 19η Νοεμβρίου 2022,
ημέρα Σάββατο, ώρες 10.00 πμ με 15.00 μμ και στον ίδιο τόπο, με τα κατωτέρω θέματα
ημερήσιας διάταξης:
1. Έκθεση πεπραγμένων απερχόμενου ΔΣ για την περίοδο 2020-2022.
2. Ταμειακός απολογισμός.
3. Έγκριση πεπραγμένων.
4. Απαλλαγή μελών ΔΣ και Επιτροπών από κάθε ευθύνη.
5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
6. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής
Επιτροπής και Επιτροπή Δεοντολογίας.
Σε περίπτωση αλλαγής του τόπου διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πράγμα
που είναι πολύ πιθανό, θα σας ενημερώσουμε άμεσα.
Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψηφιότητα, τόσο για το Δ.Σ. όσο και για
τις Επιτροπές, θα πρέπει να γίνει γραπτώς με ηλεκτρονικό μήνυμα στον Γενικό
Γραμματέα της ΕΦΙΕ στο email info@efie.gr. Όσοι το επιθυμούν, μπορούν να
υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους με σύντομη επιστολή ή/και βιογραφικό
σημείωμα, που δεν ua πρέπει να υπερβαίνει συνολικά την μία σελίδα Α4.
Τελευταία
ημερομηνία
παραλαβής
τωναιτήσεωνορίσθηκεη6ηΝοεμβρίου2022
καιώρα23.59.Υποψηφιότητεςπουθαπαραληφθούνμετάτην6η Νοεμβρίουδεν θα γίνουν
αποδεκτές.
Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στην Εφορευτική Επιτροπή, θα πρέπει να το δηλώσει
στέλνοντας email στο info@efie.gr έως και την Παρασκευή 11/11/2022. Η διαδικασία
της ψηφοφορίας για όσους δεν στείλουν επιστολική ψήφο, θα πραγματοποιηθεί στον
τόπο διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αλληλογραφία :
ΕΦΙΕ
Κορνεάδου 44-46,
10676 Αθήνα
E-mail
info@efie.gr

Υπενθυμίζουμε ότι ένα μέλος της ΕΦΙΕ ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη
επιστολή, που οφείλει να φθάσει εγκαίρως στον Πρόεδρο του ΔΣ.
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ψηφοφορίας με εξουσιοδότηση (θα σας αποσταλεί σχετικό
αρχείο). Στην περίπτωση αυτή, κάθε μέλος δεν μπορεί να φέρει περισσότερες από δύο
εξουσιοδοτήσεις, των οποίων το γνήσιο της υπογραφής θα πρέπει να είναι επικυρωμένο
από δημόσια αρχή / μέσω gov.gr ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Όλα τα μέλη οφείλουν να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα για να συμμετάσχουν στις
εκλογές. Η ετήσια συνδρομή του συλλόγου μας είναι 15 Ευρώ (συνεπώς οφειλή 30 ευρώ
για όσες/ους δεν πλήρωσαν συνδρομή μετά τις εκλογές του 2020). Οι συνάδελφοι που
θα προσέλθουν αυτοπροσώπως στις εκλογές, θα μπορούν να τακτοποιήσουν τις οφειλές
τους πριν την έναρξη των εκλογών σε συνεννόηση με την Ταμία της ΕΦΙΕ που θα είναι

παρούσα στην αίθουσα διενέργειας των εκλογών.
Οι συνάδελφοι που θα επιλέξουν την επιστολική ψήφο, θα πρέπει να εσωκλείσουν στον
εξωτερικό φάκελο και την απόδειξη της τραπεζικής κατάθεσης για την πληρωμή της/των
ετήσιας/ων συνδρομής/ών τους. Η κατάθεση αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί
έγκαιρα στον παρακάτω λογαριασμό της τράπεζας EUROBANK.
Τράπεζα : Εurobank
IBAN: GR2302602540000960101369050,
ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,
BIC: ERBKGRAA
Διαδικασία επιστολικής ψήφου:
1. Εκτυπώνετε το ψηφοδέλτιο που θα σας στείλουμε σε επόμενη ηλεκτρονική
επιστολή καισταυροδοτείτε:
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.
2. Τοποθετείτε το ψηφοδέλτιο σε ένα μικρό φάκελο, τον οποίο κλείνετε χωρίς να
γράψετεεξωτερικά τίποτα. Τον μικρό φάκελο με το ψηφοδέλτιο θα τον τοποθετήσετε
σε ένα δεύτερο μεγαλύτερο φάκελο, μαζί με το αποδεικτικό της πληρωμής από την
τράπεζα (αν δεν είστε ταμειακά τακτοποιημένος/η), θα τον κλείσετε, θα αναγράψετε
εξωτερικάτα στοιχεία του αποστολέα και θα τον αποστείλετε εγκαίρως σαν
συστημένη επιστολή (ή με την υπηρεσία επίδοσης και σε σύνοικο) στην διεύθυνση:
Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΦΙΕ)
(Υπ’ όψιν κ. Μαρή Θωμά)
Καρνεάδου 44-46, 10676 Αθήνα
Προς διευκόλυνση σας, υπάρχει και η δυνατότητα για «ομαδική» συστημένη επιστολή.
Στην περίπτωση αυτή ο μεγάλος φάκελος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από
έναν μικρούς φακέλους με ένα ψηφοδέλτιο σε καθέναν από αυτούς.
Για παράδειγμα συνάδελφοι από το ίδιο νοσοκομείο μπορούν να βάλουν τους μικρούς
φακέλους με το ψηφοδέλτιο σε έναν κοινό μεγάλο φάκελο και να τον αποστείλουν
συστημένα γράφοντας μόνο έναν αποστολέα.
Στο μεγάλο φάκελο θα πρέπει να υπάρχουν τα αποδεικτικά πληρωμής όλων των
συναδέλφων (αν δεν είναι ταμειακά τακτοποιημένοι) κι ένα έγγραφο που να αναφέρει
ποιοι συμμετέχουν στην ομαδική αποστολή.
Για οιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την διαδικασία των εκλογών, παρακαλούμε όπως
επικοινωνήσετε μαζί μας.
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