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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΧΗ ΦΙΛΟΛΟΓΧΝ Αθήνα 20/11/2010 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ 

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

ηεο Π ΔΦ, Πνιπηερλείνπ 6, ηε Δεστέρα 13 Δεκεμβρίοσ 2010, από 8 π. κ. έσο 8 κ. κ. 

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

ςεθίζεη ζηα γξαθεία ηεο Π ΔΦ. 

3. Σα κέιε καο πνπ δελ βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα ζα ςεθίζνπλ ηαρπδξνκηθά, ζύκθσλα κε ηηο 

παξαθάησ νδεγίεο: 
 

• ην ςεθνδέιηην ζεκεηώζηε αξηζηεξά από ηα νλόκαηα 1 (έλα) κέρξη θαη 6 (έμη) ζηαπ-

ξνύο πξνηίκεζεο γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη 1 (έλα) κέρξη θαη 3 (ηξεηο) ζηαπξνύο 

πξνηίκεζεο γηα ην Δπνπηηθό, κε κπιε ή καύξν ζηπιό. 

• Σνπνζεηήζηε ην ςεθνδέιηην ζην κηθξό θάθειν, θιείζηε ηνλ, ρσξίο λα γξάςεηε θακία 

έλδεημε επάλσ ηνπ. 
• Κόςηε ην Γειηίν πκκεηνρήο ζηελ Ψεθνθνξία θαη ζπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ 

δεηάεη. 

• Βάιηε ζην θάθειν επηζηξνθήο 1) ην κηθξό θάθειν κε ην ςεθνδέιηην θαη 2) ην Γειηίν 

πκκεηνρήο, θιείζηε ηνλ, γξάςηε ζηε ζέζε ηνπ απνζηνιέα ην νλνκαηεπώλπκν θαη ηε 

δηεύζπλζε ζαο. Δπηθνιιήζηε απιό γξακκαηόζεκν θαη ηαρπδξνκήζηε ηνλ ζηε δηεύζπλ-

ζε πνπ αλαγξάθεηαη ζην θάθειν. 

• Πξέπεη λα απνζηείιεηε εγθαίξσο θαη αηνκηθά ζην Σαρπδξνκείν ην ςεθνδέιηην ζαο, 

ώστε στις 13 Δεκεμβρίοσ 2010 να παραληυθεί από την Ευορεστική Επιτροπή. 

Αξγνπνξεκέλε αιιεινγξαθία πνπ δελ ζα θζάζεη εγθαίξσο, έσο ηηο 13 Γεθεκβξίνπ 

2010, δελ ζα ιεθζεί ππόςε θαη ζα θαηαζηξαθεί, ρσξίο λα απνζθξαγηζηεί. 

4. Όια ηα κέιε ηεο Π ΔΦ πξέπεη λα είλαη ηακεηαθώο ηαθηνπνηεκέλα, γηα λα έρνπλ δηθαίσκα 

ςήθνπ. Η εηηθέηα κε ηε δηεύζπλζε ζαο, ε νπνία είλαη επηθνιιεκέλε ζην θάθειν πνπ ζα 

παξαιάβεηε, αλαγξάθεη ηελ εκεξνκελία θαη ην έηνο κέρξη ην νπνίν έρεηε πιεξώζεη ζπλ- 

δξνκή. Όζνη-εο δελ είλαη ηαθηνπνηεκέλνη-εο γηα ην 2010, κπνξνύλ λα ςεθίζνπλ εζσθιεί- 

νληαο ζην θάθειν κε ην ςεθνδέιηην ην αληίγξαθν ηεο απόδεημεο θαηάζεζεο ηεο ζπλ-

δξνκήο ζην Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην (αξηζκόο Λνγαξηαζκνύ: Σακηεπηήξην ΡΙπs 

80098861-2). 

Από την Ευορεστική Επιτροπή 


