Οδηγίες για την ψηφορία
18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ημερομηνία Εκλογών: 18 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή
Ώρες: 10:00 – 17:00
Χώρος Διεξαγωγής: ΕΣΝΕ (Μεσογείων 2, Πύργος Αθηνών, Γ’ κτίριο, ΤΚ 115 27 Αθήνα, Τηλ.
210 7702861 – 210 7485307)
Οι σταυροί προτίμησης είναι μέχρι 7 (επτά) για τους υποψηφίους των Διοικουσών
Επιτροπών των Τομέων:
-

Διοίκησης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
Επείγουσας & Εντατικής Νοσηλευτικής
Π.Φ.Υ./ Κοινοτικής Νοσηλευτικής
Νοσηλευτικής Ογκολογίας

Οι σταυροί προτίμησης είναι μέχρι 5 (πέντε) για τους υποψηφίους των Διοικουσών
Επιτροπών των Τομέων:
- Νοσηλευτικής Αναισθησιολογίας
- Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης
- Παιδιατρικής Νοσηλευτικής
- Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας
Οι σταυροί προτίμησης σημειώνονται μπροστά από τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ*
*Τα μέλη που κατοικούν ή εργάζονται στο Νομό Αττικής ψηφίζουν αυτοπροσώπως με την
επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου στην Εφορευτική Επιτροπή
• Κατά την προσέλευσή σας, στις 18 Φεβρουαρίου 2022 στον χώρο του ΕΣΝΕ, θα
παραλάβετε από την Εφορευτική Επιτροπή τα ψηφοδέλτια και φάκελο με την ένδειξη
«ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ».
• Στον φάκελο αυτό θα τοποθετήσετε τα ψηφοδέλτια για τους Τομείς που θα επιλέξετε με
τους σταυρούς προτίμησής σας, θα τον επικολλήσετε και θα τον ρίξετε στην κάλπη,
μπροστά στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
Απαραίτητα να έχετε μαζί σας την Αστυνομική Ταυτότητα ή το Διαβατήριό σας.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Για την έγκαιρη και έγκυρη συμμετοχή σας στις εκλογικές διαδικασίες θα πρέπει:
• Να σημειώσετε τους σταυρούς προτίμησής σας στα ψηφοδέλτια που έχετε παραλάβει
• Να εσωκλείσετε τα ψηφοδέλτια των Τομέων που θα επιλέξετε να ψηφήσετε στον φάκελο
με την ένδειξη «ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ» και
• Να τοποθετήσετε τον φάκελο «ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ» στον φάκελο με Αποστολέα εσάς
(Συμπληρώνετε, απαραίτητα, το Ονοματεπώνυμό σας) και Παραλήπτη τον ΕΣΝΕ
(Μεσογείων 2, Πύργος Αθηνών, Γ’ κτίριο, ΤΚ 115 27 Αθήνα).
• Να αποστείλετε τον φάκελο στον ΕΣΝΕ ταχυδρομικά (μέσω ΕΛΤΑ ή Courier) προκειμένου
να παραληφθεί από την Εφορευτική Επιτροπή μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.
ΠΡΟΣΟΧΗ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:
➢ Για τη συμμετοχή σας στις Εκλογές των Τομέων θα πρέπει να έχετε τακτοποιήσει τη συνδρομή
σας στον ΕΣΝΕ και για το έτος 2022.

