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ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 
 

                                                  Πρόεδρος                                                                       
Ευςτράτιοσ Μαλτζηοσ 

Καθηγητήσ Παθολογίασ  
Αλεξανδροφπολη 

 
Α’ Αντιπρόεδρος 

Απόςτολοσ Χατηθτόλιοσ 
Καθηγητήσ Παθολογίασ  

Θεςςαλονίκη 
 

Β’ Αντιπρόεδρος 
Γεϊργιοσ Νταλζκοσ 

Καθηγητήσ Παθολογίασ 
Λάριςα 

 
Γενικός Γραμματζας 

Δθμιτριοσ Παπάηογλου 
Αναπλ.Καθηγ. Παθολογίασ  

Αλεξανδροφπολη 
 

Ταμίας 
Χριςτοσ αββόπουλοσ 

Αναπλ.Καθηγ. Παθολογίασ  
Θεςςαλονίκη 

 
Μζλη  

Χριςτοσ Κοφτρασ 
Διευθυντήσ ΕΤ, Βζροια 

Γεϊργιοσ Λιάμθσ 
Επικ. Καθηγ. Παθολογίασ 

Ιωάννινα 
τζφανοσ Μυλωνάσ 

Διευθυντήσ ΕΤ, Σρίκαλα 
Δθμιτριοσ κοφτασ 

Δρ. Παθολογίασ Δ.Π.Θ. 
Θεςςαλονίκη 

      
       
 

 
ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙΣΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΤ 

 
τα Μζλη τησ Εταιρείασ εκτόσ Θεςςαλονίκησ θα ςταλεί το απαιτοφμενο εκλογικό υλικό για 
την πραγματοποίηςη τησ διαδικαςίασ. 
Οι επιςτολικζσ ψιφοι κα καταμετρθκοφν από τθν εφορευτικι επιτροπι τθν θμζρα των 
εκλογϊν. 
 
Εκλογικό υλικό 
 
το εκλογικό υλικό περιλαμβάνονται:  
(1) Ψηφοδζλτιο με τα ονόματα των υποψηφίων μελϊν του Δ.., των υποψηφίων μελϊν τησ 
Εξελεγκτικήσ Επιτροπήσ και των υποψηφίων Δοκίμων Μελϊν (2) Ψηφοδζλτιο  των 
υποψηφίων υντονιςτϊν των Ομάδων Εργαςίασ (3) Λευκόσ φάκελοσ ψηφοφορίασ  (4) 
Τυπεφθυνη δήλωςη ελεφθερησ βοφληςησ (5) Λευκόσ φάκελοσ με την ζνδειξη Post Restant.   
 
Οικονομικι τακτοποίθςθ 
 
Σα μζλθ τθσ Εταιρείασ που κα επιλζξουν τθν επιςτολικι ψιφο κα πρζπει να ζχουν 
τακτοποιθκεί οικονομικά ζωσ τισ 23 Φεβρουαρίου 2018 προκειμζνου να προςμετρηθεί η 
ψήφοσ τουσ. 
Σο ποςόν για την οικονομική τουσ τακτοποίηςη θα αναφζρεται ςτην επιςτολή που θα 
παραλάβουν και κα πρζπει να κατατεκεί ζωσ τισ 23 Φεβρουαρίου 2018 ωσ εξισ: 
 
Σράπεηα: ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 
Αρικμόσ Λογαριαςμοφ: 223/480282-95 
IBAN:GR 18 0110 2230 0000 2234 8028 295 
Δικαιοφχοσ: ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟ 
 
Όςεσ επιςτολζσ προζρχονται από μζλθ που δεν είναι ταμειακϊσ τακτοποιθμζνα δεν κα 
ανοιχκοφν, αλλά κα φυλαχκοφν ςε ειδικό αρχείο. 
 
Ψθφοφορία (οδθγίεσ) 
  
Α.   Ψηφίςτε τον/τουσ υποψηφίουσ τησ επιλογήσ ςασ: 
- μζχρι ζξι (6) υποψηφίουσ από την Περιφζρεια του Νότου (ζωσ 4 από τον Νομό Αττικήσ και 
ζωσ 2 εκτόσ Νομοφ Αττικήσ) 
- μζχρι πζντε (5) υποψηφίουσ από την Περιφζρεια του Βορρά (ζωσ 3 από τον Νομό 
Θεςςαλονίκησ και ζωσ 2 εκτόσ Νομοφ Θεςςαλονίκησ) 
- μζχρι τρεισ (3) υποψηφίουσ για την Εξελεγκτική Επιτροπή 
- μζχρι (δφο) 2 υποψηφίουσ (ζναν από την Περιφζρεια Νότου και ζναν από την Περιφζρεια 
Βορρά) για τα δόκιμα μζλη 
- ζνα (1) υποψήφιο υντονιςτή για κάθε Ομάδα Εργαςίασ 
Β.  Σοποθετήςτε το ψηφοδζλτιο ςτον λευκό φάκελο ψηφοφορίασ και κλείςτε τον. Ο 
φάκελοσ ψηφοφορίασ ΔΕΝ πρζπει να φζρει ΚΑΝΕΝΑ διακριτικό. 
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Γ.   υμπληρϊςτε όλα τα πεδία τησ υπεφθυνησ δήλωςησ ελεφθερησ βοφληςησ και 
υπογράψτε την. 
(την υπεφθυνη δήλωςη δηλϊνονται: ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο, μητρϊνυμο, 
ημερομηνία γζννηςησ, διεφθυνςη κατοικίασ, Σ.Κ., πόλη-περιοχή και τηλζφωνο και ότι ο  
 
 
φάκελοσ που εςωκλείεται περιζχει το πραγματικό περιεχόμενο τησ βοφληςήσ ςασ)   
Δ.   Σοποθετήςτε το κλειςτό φάκελο ψηφοφορίασ και τη ςυμπληρωμζνη υπεφθυνη δήλωςη 
ςτον μεγαλφτερο εξωτερικό φάκελο με την ζνδειξη Post Restant και κλείςτε τον. 
5.   τον εξωτερικό φάκελο αναγράφετε το ονοματεπϊνυμό και την διεφθυνςή ςασ καθϊσ 
και τη φράςη: «Επιςτολική ψήφοσ, προσ Εταιρεία Παθολογίασ Ελλάδοσ»  
  
Αποςτολι επιςτολικισ ψιφου 
 
Ο φάκελοσ τησ επιςτολικήσ ψήφου αποςτζλλεται με ταχυδρομική επιςτολή ωσ Post Restant 
(προπληρωμζνο τζλοσ) 
 
Η επιςτολικι ψιφοσ κα πρζπει να αποςταλεί ζωσ τισ 16 Φεβρουαρίου 2018 προκειμζνου 
να παραληφθεί εγκαίρωσ για την διενζργεια των εκλογϊν.  
 
Φάκελοι οι οποίοι κα παραλθφκοφν μετά το πζρασ τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ 
(24/2/2018) δεν κα προςμετρθκοφν και κα κρατθκοφν ςτο αρχείο τθσ Εταιρείασ. 
 

 


