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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11/06/09 

(Σύµφωνα µε το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 11/03/09) 
 

Αγαπητέ-ή ασφαλισµένε-η,  

Παρακαλούµε για την προσοχή σου, στις παρακάτω οδηγίες: 

 
Οι εκλογές για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Τροποποίηση του Καταστατικού, 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) ∆ύο (2) µικρότεροι φάκελοι, ένας λευκός, µε την ένδειξη «Ψηφίζω για µέλη του ∆.Σ.» και ένας 
κίτρινος, µε την ένδειξη «Ψηφίζω τροποποίηση καταστατικού» 
γ) Ψηφοδέλτιο, για την εκλογή των µελών του ∆.Σ. (λευκό χρώµα) 
δ) Πίνακας µε τις τροποποιούµενες διατάξεις του καταστατικού, για ψηφοφορία (κίτρινο 
χρώµα) 
ε) Αναλυτικό κείµενο των τροποποιήσεων του καταστατικού, όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική 
Συνέλευση των µελών της 11ης Μαρτίου 2009, για πλήρη ενηµέρωσή σου. 
 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 
Α. ∆ικαίωµα ψήφου έχουν τα µέλη του Ε.Τ.Α.Ο. που κατά την Παρασκευή 5η Ιουνίου 2009 είναι 
ταµειακώς ενήµερα, δηλαδή έχουν εξοφλήσει το σύνολο των οφειλών τους προς το Ταµείο, οι 
οποίες θα έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες κατά την ηµεροµηνία αυτή. 
Β. Στο ψηφοδέλτιο για το ∆ιοικητικό 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. 
Γ. Στον πίνακα µε τις τροποποιούµενες διατάξεις του καταστατικού (κίτρινο χρώµα), οι οποίες 
εγκρίθηκαν οµόφωνα από τη Γενική Συνέλευση, τσεκάρεις µε την ένδειξη √ κάτω από το ΝΑΙ  σε 
κάθε τροποποίηση, ή κάτω από το ΟΧΙ αντίστοιχα. 
 
ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ-ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΗΣΗ 
 
Α. Αφού σηµειώσεις τους σταυρούς προτίµησης στο ψηφοδέλτιο, το εσωκλείεις στο µικρό λευκό 
φάκελο, µε  την ένδειξη «Ψηφίζω για µέλη του ∆.Σ.». Στο φάκελο αυτό, δεν γράφεις και δεν 
σηµειώνεις τίποτα. 
Β. Αφού ψηφίσεις τις τροποποιήσεις του Καταστατικού στον κίτρινο πίνακα, τον εσωκλείεις στο 
µικρό κίτρινο φάκελο, µε την ένδειξη «Ψηφίζω τροποποίηση καταστατικού». Στο φάκελο αυτό, δεν 
γράφεις και δεν σηµειώνεις τίποτα. 
Γ. Τους δύο µικρούς φακέλους (λευκό και κίτρινο) κλεισµένους, τους τοποθετείς µέσα στο µεγάλο  
λευκό φάκελο µε την ένδειξη «απαντητική επιστολή» τον οποίο και ταχυδροµείς (χωρίς να 
επικολλήσεις γραµµατόσηµα). 
 
ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Ταχυδρόµησε το φάκελο έγκαιρα και πάντως όχι αργότερα από την 3η 
Ιουνίου, ώστε, όπως εκτιµούµε, θα φτάσει στην ταχυδροµική µας θυρίδα πριν την 11η Ιουνίου 2009, 
οπότε και θα παραληφθούν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή όλοι οι φάκελοι. 
 
ΚΑΛΠΗ: Στις  11 Ιουνίου 2009 και κατά τις ώρες 11:00 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 ∆ελτίου Ταυτότητας.  
 
 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 



 
 
 


