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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 01/06/2018 

(Σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Δ.Σ.  

και της Γενικής Συνέλευσης της 21/03/2018) 

 

Αγαπητέ-ή ασφαλισμένε-η, 

Παρακαλούμε για την προσοχή σου, στις παρακάτω οδηγίες: 

 

Οι εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο θα γίνουν με επιστολική ψήφο (δι’ αλληλογραφίας) 

και στο φάκελο που στείλαμε και κρατάς στα χέρια σου, περιέχεται το εξής εκλογικό υλικό: 

 

Α) Ένας (1) απαντητικός φάκελος λευκός με την ένδειξη «απαντητική επιστολή»  

(στο πάνω αριστερό μέρος του έχει τα πλήρη στοιχεία σου) 

Β) Ένας μικρότερος φάκελος λευκός με την ένδειξη «Ψηφίζω για μέλη του Δ.Σ.». 

Γ) Ψηφοδέλτιο, για την εκλογή των μελών του Δ.Σ.  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ – ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

Α. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του Ε.Τ.Α.Ο. που κατά την 26η Μαΐου είναι ταμειακώς 

ενήμερα, δηλαδή έχουν εξοφλήσει το σύνολο των οφειλών τους προς το Ταμείο, οι οποίες θα 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία αυτή (δηλαδή και της 31/03/2018). 

Β. Στο ψηφοδέλτιο για το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορείς να θέσεις ένα (1) έως τέσσερις (4) 

σταυρούς προτίμησης. Προσοχή, ψηφοδέλτιο με περισσότερους σταυρούς είναι άκυρο. Οι 

σταυροί προτίμησης πρέπει να σημειώνονται ευδιάκριτα πριν (αριστερά) από το 

ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, με μπλε ή μαύρο στυλό. 

 

ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΣΗ 

Α. Αφού σημειώσεις τους σταυρούς προτίμησης στο ψηφοδέλτιο, το εσωκλείεις στο μικρό 

λευκό φάκελο, με την ένδειξη «Ψηφίζω για μέλη του Δ.Σ.». Στο φάκελο αυτό, δεν γράφεις και 

δεν σημειώνεις τίποτα. 

Β. Τον φάκελο αυτό τον τοποθετείς μέσα στο μεγάλο λευκό φάκελο με την ένδειξη 

«απαντητική επιστολή» τον οποίο ταχυδρομείς (χωρίς να επικολλήσεις γραμματόσημα). 

 

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Ταχυδρόμησε το φάκελο έγκαιρα και πάντως όχι αργότερα από την 

23η Μαΐου, ώστε, όπως εκτιμούμε, θα φτάσει στη ταχυδρομική θυρίδα πριν την 1η Ιουνίου, 

οπότε και θα παραληφθούν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή όλοι οι φάκελοι.  

 

ΚΑΛΠΗ: Την 1 Ιουνίου 2018 και κατά τις ώρες 09:00 έως 16:00, θα τοποθετηθεί κάλπη στην 

έδρα του Ε.Τ.Α.Ο., για να διευκολυνθούν όσοι επιθυμούν να ψηφίσουν αυτοπροσώπως. Στην 

περίπτωση αυτή, απαραίτητη είναι η προσκόμιση του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή 

άλλου ισότιμου αποδεικτικού στοιχείου.  

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 

 


