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ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ 

1. Η ςεθνθνξία ζηελ Αζήλα ζα γίλεη, κε πξνζσπηθή πξνζέιεπζε ησλ κειώλ, ζηα γξαθεία ηεο Π.Ε.Φ., 

Πνιπηερλείνπ 6, ηελ Σετάρτη, 14 Δεκεμβρίοσ 2016, από 8 π.μ. έως 8 μ.μ. ε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο 

κπνξεί ε ζπκκεηνρή ζηελ ςεθνθνξία λα γίλεη ηαρπδξνκηθώο. 

2. Αλ κέινο από ηελ επαξρία βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα, θαηά ηελ εκέξα ησλ εθινγώλ, κπνξεί λα ςεθίζεη ζηα 

γξαθεία ηεο ΠΕΦ. 

3. Σα κέιε πνπ δελ βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα ζα απνζηείινπλ επηζηνιηθή ςήθν, ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ 

νδεγίεο: 

 ην ςεθνδέιηην, ην νπνίν κπνξείηε λα εθηππώζεηε θαη από ηελ ηζηνζειίδα καο, ζεκεηώζηε κε κπιε ή 

καύξν ζηπιό, αξηζηεξά από ηα νλόκαηα, 1 (έλα) κέρξη θαη 6 (έμη) ζηαπξνύο πξνηίκεζεο γηα ην Δηνηθεηηθό 

πκβνύιην θαη 1 (έλα) κέρξη θαη 3 (ηξεηο) ζηαπξνύο πξνηίκεζεο γηα ην Επνπηηθό.  

 Σνπνζεηήζηε ην ςεθνδέιηην ζε έλα κηθξό θάθειν, θιείζηε ηνλ, ρσξίο λα ζεκεηώζεηε θακία έλδεημε. 

 Κόςηε ην “Δειηίν πκκεηνρήο ζηελ Φεθνθνξία” θαη ζπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ δεηνύληαη. 

 Εζσθιείζεηε ζηνλ θάθειν επηζηξνθήο: 1. ηνλ κηθξό θάθειν κε ην ςεθνδέιηην θαη ην “Δειηίν 

πκκεηνρήο ζηελ Φεθνθνξία”. Γξάςηε ζηε ζέζε ηνπ απνζηνιέα ην νλνκαηεπώλπκν θαη ηε δηεύζπλζή ζαο, 

επηθνιιήζηε γξακκαηόζεκν θαη ηαρπδξνκήζηε ηνλ ζηε δηεύζπλζε: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΧΗ ΦΙΛΟΛΟΓΧΝ 

(ΕΦΟΡΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ), POSTΕ RESTANTE, ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟ, 102 00, ΑΘΗΝΑ. 

 Πξέπεη λα απνζηείιεηε εγθαίξσο ηελ επηζηνιή ζαο ςήθν, ώστε, στις 14 Δεκεμβρίοσ 2016, να 

παραληυθεί από την Ευορεστική Επιτροπή. Αιιεινγξαθία πνπ δελ ζα θζάζεη έσο ηελ εκεξνκελία απηή, 

δελ ζα ιεθζεί ππόςε θαη ζα θαηαζηξαθεί, ρσξίο λα απνζθξαγηζηεί. 

4. Σα κέιε ηεο ΠΕΦ πξέπεη λα έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ηηο ηακεηαθέο ππνρξεώζεηο ηνπο, ώζηε λα έρνπλ 
δηθαίσκα ςήθνπ. Η εηηθέηα κε ηε δηεύζπλζή ζαο, ε νπνία είλαη επηθνιιεκέλε ζηνλ θάθειν πνπ ζα 
παξαιάβεηε, αλαγξάθεη ηελ εκεξνκελία θαη ην έηνο κέρξη ην νπνίν έρεηε πιεξώζεη ζπλδξνκή. Όζνη 
πιήξσζαλ ηε ζπλδξνκή ηνπο θαηά ηηο πξνεγνύκελεο εθινγέο, πξέπεη λα πιεξώζνπλ θαη ηηο ζπλδξνκέο 
2015-2016, γηα λα είλαη έγθπξε ε ςήθνο ηνπο. Όζνη είλαη παιαηόηεξα κέιε θαη δελ παξαιακβάλνπλ ηε 
“Φηινινγηθή”, κπνξνύλ λα αλαλεώζνπλ ηε ζπλδξνκή ηνπο θαη λα ςεθίζνπλ πιεξώλνληαο ηε ζπλδξνκή ηνπ 
2016 (εηήζηα ζπλδξνκή 20 επξώ). πλεπώο, γηα λα ζπκκεηάζρεη θάπνηνο ζηελ ςεθνθνξία πξέπεη λα 
ζπκπεξηιάβεη ζηελ επηζηνιή ηνπ ην ςεθνδέιηην, ην “Δειηίν πκκεηνρήο ζηελ Φεθνθνξία” θαη ην αληίγξαθν 
ηεο απόδεημεο θαηάζεζεο ηεο ζπλδξνκήο ζηελ EUROBANK (αξηζκόο Λνγαξηαζκνύ: 
0026.0611.07.0200340564  IBAN GR 1702606110000070200340564).  
5. Η Εθνξεπηηθή Επηηξνπή ζα ειέγμεη γηα όινπο ηελ ηδηόηεηα ηνπ θηινιόγνπ.  

Από την Ευορεστική Επιτροπή 


