ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ
Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος
(ΕΕΙΕΠ)

Το Δ.Σ. της ΕΕΙΕΠ έχει προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών του ΔΣ
στις 26 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα
ταμειακώς εντάξει, τακτικά μέλη της ΕΕΙΕΠ.
Ψηφοφορία
Σας αποστέλλουμε το ψηφοδέλτιο και δυο φακέλους μέσα στο φάκελο αποστολής. Ένα
μεγάλο με τη διεύθυνση της Εταιρίας και ένα μικρό «εκλογικό». Μέσα στον μικρό
«εκλογικό» θα τοποθετήσετε το ψηφοδέλτιο, αφού έχετε βάλει σταυρούς στους/στις
υποψηφίους της επιλογής σας (περιγράφεται ο αριθμός των σταυρών επάνω στο
ψηφοδέλτιο) και δεν θα σημειώσετε ΤΙΠΟΤΑ επάνω.
1. Ψηφίστε τον/τους υποψηφίους της επιλογής σας για το ΔΣ της ΕΕΙΕΠ (μέχρι 7).



2. Τοποθετήστε (μόνο) το ψηφοδέλτιο στον λευκό σφραγισμένο φάκελο ψηφοφορίας
και κλείστε τον. Ο φάκελος ψηφοφορίας ΔΕΝ πρέπει να φέρει ΚΑΝΕΝΑ διακριτικό.
3. Τοποθετήστε τον κλειστό φάκελο ψηφοφορίας και τη συνδρομή (30 Ευρώ [για το
2015] για τους νέους ειδικευόμενους, 60 Ευρώ για τους ειδικευόμενους που έχουν
εγγραφεί πριν το 2016 [για το 2015 και το 2016] και 80 Ευρώ για τους ειδικούς [για το
2015 και το 2016]) στον μεγάλο εξωτερικό φάκελο και κλείστε τον.
Επιπλέον στον μεγάλο εξωτερικό φάκελο συμπληρώστε και τοποθετείστε και την
«Υπεύθυνη Δήλωση Επιστολικής ψήφου» που σας έχουμε στείλει.
Στον μεγάλο εξωτερικό φάκελο είναι ήδη γραμμένη η διεύθυνση της Εταιρίας, εσείς
αναγράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη φράση: «Επιστολική ψήφος» «προς
Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος – Υπόψιν προέδρου
Δ.Σ.».
4. Μπορείτε να επιστρέψετε τον μεγάλο φάκελο με το ίδιο courier που σας έχουμε
αποστείλει το υλικό, χωρίς δική σας χρέωση. Διαφορετικά ο φάκελος της επιστολικής
ψήφου αποστέλλεται συστημένος με ταχυδρομική επιστολή ή courier με δική σας
χρέωση.

Η επιστολική ψήφος θα πρέπει να φθάσει στην ΕΕΙΕΠ το αργότερο μέχρι τις
24/11/216 και ώρα 14.00.
Σας ευχαριστούμε

Η Εφορευτική Επιτροπή της ΕΕΙΕΠ
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