ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Αθήνα: 27/10/2020
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Αγαπητό Μέλος
Οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών (Πειθαρχικό
Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή) της ΕΕΣΠΟΦ θα γίνουν στις 25 Νοεμβρίου 2020, ημέρα
Τετάρτη από τις 10:00 έως τις 15:00, στα γραφεία της ΕΕΣΠΟΦ στην Αθήνα, Νίκης 16 1ος
όροφος.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα ταμειακά εντάξει μέλη. Αυτά θεωρούνται όσα
έχουν καταβάλει συνδρομές μέχρι και το 2020. Ενημέρωση με το ύψος των οφειλών σας έχει
ήδη σταλεί.
Μπορείτε να τακτοποιηθείτε ταμειακά, μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής των
Αρχαιρεσιών καταθέτοντας τα χρήματα στο λογαριασμό της ΕΕΣΠΟΦ. στην Τράπεζα ALFA
BANK, Υποκατάστημα Παλλήνης (173), αριθμός λογαριασμού: 110-00-2002-019600
Αριθμός IBAN: GR30 0140 1100 1100 0200 2019 600 και αποστέλλοντας συγχρόνως το
καταθετήριο με FAX στo: 210 7254384 (υπόψη ΕΕΣΠΟΦ). Επίσης μπορείτε να εξοφλήσετε
τυχόν οφειλές σας στον Ταμία της ΕΕΣΠΟΦ.
Η άσκηση του δικαιώματος σας μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως, είτε τόσο με την
αποστολή συστημένης επιστολής στην διεύθυνση που αναγράφεται στον φάκελο που σας
αποστέλλουμε, όσο και διαδικτυακά από το site της ΕΕΣΠΟΦ (ΠΡΟΣΟΧΗ Ο
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΦΘΑΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 24 Νοεμβρίου 2020).
Εάν ψηφίσετε με αλληλογραφία θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω:
1. στο μικρό φάκελο τοποθετείτε μόνο τα ψηφοδέλτια με τους σταυρούς προτίμησης, ο
αριθμός των οποίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αναγραφόμενο στην παρένθεση για
κάθε κατηγορία, που είναι ο εξής:
α. Για Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι 7 σταυροί.
β. Για Πειθαρχικό Συμβούλιο μέχρι 3 σταυροί.
γ. Για Ελεγκτική Επιτροπή μέχρι 3 σταυροί.
2. ο μικρός φάκελος τοποθετείται στον μεγάλο, όπου αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση
του αποστολέα και ταχυδρομείται ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ στη διεύθυνση που είναι τυπωμένη στο
φάκελο. (ΠΡΟΣΟΧΗ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020).
3. σε περίπτωση που έχετε ψηφίσει με συστημένη επιστολή και επιθυμείτε να ψηφίσετε
αυτοπροσώπως, Παρακαλούμε ενημερώστε την Εφορευτική επιτροπή, για αποφυγή
λαθών στην ψηφοφορία.
Εάν ψηφίσετε ηλεκτρονικά θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω:
Εισέλθετε στον ιστότοπο
https://doodle.com/poll/suv58kut4cgyvpq9?utm_source=poll&utm_medium=link
1. την ημερομηνία (25/11/2020) και τις προκαθορισμένες ώρες τις ψηφοφορίας(10:0015:00) με το σχετικό κωδικό που σας έχει χορηγηθεί.
2. Η αποστολή γίνεται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί
στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Ισχύουν οι ίδιοι αριθμοί σταυρών ανά κατηγορία
3. Η υποβληθείσα ψήφος καταχωρείται σε βάση δεδομένων.
4. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής διαχειρίζεται τη βάση δεδομένων και καταχωρεί
τις ηλεκτρονικές ψήφους.
Είμαστε στη διάθεση σας για τη λύση κάθε απορίας σας σχετική με τις Αρχαιρεσίες και
τον τρόπο διεξαγωγής τους, καθώς και το ύψος των τυχόν οφειλών σας προς την ΕΕΣΠΟΦ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946900180 κα Νατάσσα Γεωργιάδου..
Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
Η Εφορευτική Επιτροπή

