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με σκοπό τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού
Συμβουλίου, Επιτροπής Δεοντολογίας και Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΦΙΕ,
συγκαλείται Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΦΙΕ το Σάββατο 12 Νοεμβρίου
2022 και σε περίπτωση μη απαρτίας, όπως συνήθως συμβαίνει, το Σάββατο
19 Νοεμβρίου 2022.
Πριν τις εκλογές θα γίνει η εκλογο-απολογιστική συνέλευση της Ένωσής μας. Η
συνέλευση θα ξεκινήσει στις 10:00 στο Αμφιθέατρο Ανατομίας, Ιατρική Σχολή,
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γουδή (είσοδος Μικράς Ασίας
75).
Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό, 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 (επισυνάπτεται
σχετικό αρχείο). 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.

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, με τον Ταμία της ΕΦΙΕ. Οι συνάδελφοι που θα επιλέξουν την
επιστολική ψήφο θα πρέπει να εσωκλείσουν στον εξωτερικό φάκελο και την
απόδειξη της τραπεζικής κατάθεσης. Η κατάθεση θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί εγκαίρως στον λογαριασμό:
Eurobank
IBAN:GR2302602540000960101369050,
ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,
BIC: ERBKGRAA

Επιστολική Ψήφος:
1. Εκτυπώνετε το ψηφοδέλτιο που συνοδεύει την παρούσα επιστολή και
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.
2. Τοποθετείτε το ψηφοδέλτιο σε ένα μικρό φάκελο, τον οποίο κλείνετε χωρίς
να γράψετε εξωτερικά 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 εξωτερικά τα στοιχεία του αποστολέα και θα τον
αποστείλετε εγκαίρως ως συστημένη επιστολή (ή με την υπηρεσία επίδοση και
σε σύνοικο) στην διεύθυνση:
ΕΦΙΕ
(Υπ’ όψιν κ. Θωμά Μαρή)
Καρνεάδου 44-46
10676 Αθήνα
Προς διευκόλυνση σας, υπάρχει η δυνατότητα για «ομαδική» συστημένη
επιστολή. Στην περίπτωση αυτή ο μεγάλος φάκελος μπορεί να περιλαμβάνει
περισσότερους από έναν μικρό φάκελο με ψηφοδέλτιο. 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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