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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΕ 

της 07 ΚΑΙ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 

                                                                                                 ΑΘΗΝΑ, 01/10/2014 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ No 2 
 

ΠΡΟΣ ΤΙΣ 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου μας Νο1, σας γνωρίζουμε αναλυτικά τα παρακάτω, για τις εκλογές του 

Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε : 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 
 

Ημέρα Εκλογών: Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2014 από 09.00 π.μ. έως 19.00 μ.μ. στα καταστήματα και εργατικά 

κέντρα της Περιφέρειας. 

Για όσους ψηφίσουν ενώπιον της ΚΕΕ στα γραφεία του ΣΕΤΑΠ, Τρίτη 07 Οκτωβρίου και Τετάρτη 8 

Οκτωβρίου 2014 από 09.00 π.μ. έως 19.00 μ.μ. 

 

Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (ΤΕΕ) των Καταστημάτων πρέπει να προγραμματίσουν την αποστολή 

του εκλογικού υλικού με βάση την ώρα λειτουργίας του τοπικού ταχυδρομείου, αφού οι φάκελοι 

ψηφοφορίας και το λοιπό εκλογικό υλικό θα ταχυδρομηθούν ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ.  

Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (ΤΕΕ) των Εργατικών Κέντρων  και Πολυιατρείων θα αποστείλουν το 

εκλογικό υλικό με courier,  ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ.  

 

Τόπος διενέργειας Ψηφοφορίας 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν:  

Ι. στα Καταστήματα (όπου υπηρετούν τουλάχιστον 4 συνάδελφοι),  

ΙΙ. στα Πολυιατρεία Θεσσαλονίκης και Πάτρας  

ΙΙΙ. στα Εργατικά Κέντρα της περιφέρειας, ως συνημμένη κατάσταση 

ΙV. στα γραφεία του συλλόγου ΣΕΤΑΠ, 

 

Ειδικότερα : 

  Α) Θα ψηφίσουν στην Αίθουσα Συνελεύσεων του ΣΕΤΑΠ, Αμερικής 10, 3ος όροφος:      

• Όσοι υπηρετούν στα καταστήματα που βρίσκονται: στη  Πανεπιστημίου, Χαρ. Τρικούπη, Εμμ. 

Μπενάκη, Σόλωνος, Νίκης, Ασκληπιού και Λ. Αλεξάνδρας. 

•  Όσοι υπηρετούν στις Κεντρικές Διευθύνσεις της Αττικής.  

• Τα έκτακτα μέλη (συνταξιούχοι, σε αυτασφάλιση ή υπό συνταξιοδότηση) και κατοικούν στην 

Αττική ή βρίσκονται για οποιοδήποτε λόγο στην Αθήνα. 

• Όσοι υπηρετούν σε καταστήματα της Αττικής και δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ΤΕΕ στο 

κατάστημα, που υπηρετούν 

• Όσοι για λόγους ανωτέρας βίας δεν καταστεί δυνατόν να ψηφίσουν στα καταστήματα που 

υπηρετούν, ενώπιον της αντίστοιχης ΤΕΕ ή  βρίσκονται για οποιοδήποτε λόγο στην Αθήνα. 

 

Β) Θα ψηφίσουν στα Εργατικά Κέντρα της περιοχής τους, στα Πολυιατρεία (Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 

32) και Πάτρας (Αγ, Ανδρέα 123): 

• Τα έκτακτα μέλη (συνταξιούχοι, σε αυτασφάλιση ή υπό συνταξιοδότηση) της περιφέρειας. 

• Όσοι υπηρετούν στην περιφέρεια και δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ΤΕΕ στο κατάστημα που 

υπηρετούν.  
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• Όσοι για λόγους ανωτέρας βίας δεν καταστεί δυνατόν να ψηφίσουν στα καταστήματα  της 

περιφέρειας που υπηρετούν, ενώπιον της αντίστοιχης ΤΕΕ. 

 

Γ) Όλοι οι υπόλοιποι θα ψηφίσουν στα καταστήματα που υπηρετούν, ενώπιον της αντίστοιχης ΤΕΕ. 

 

Δικαίωμα Ψήφου έχουν ΟΛΑ τα τακτικά και έκτακτα (αμέσως ασφ/νοι - συνταξιούχοι) μέλη του Ταμείου, 

σύμφωνα με τις εκλογικές καταστάσεις των ΤΕΕ, με την επίδειξη βιβλιαρίου υγείας ή αστυνομικής 

ταυτότητας και τη συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 (από όσους δε συμπεριλαμβάνονται 

στις εκλογικές καταστάσεις). 

 

Επισημαίνουμε ότι για την ορθότητα και προς αποφυγή παρερμηνειών οι εκλογικές κατηγορίες μελών 

είναι δύο. 

1. Τακτικά μέλη : A. εν ενεργεία υπάλληλοι της πρώην ΑΤΕ και ήδη εργαζόμενοι στην Πειραιώς, και  

B. αποχωρήσαντες από την υπηρεσία με θεμελιωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης, αλλά χωρίς 

δικαίωμα λήψης σύνταξης έως την ημερομηνία των εκλογών 7 & 8 Οκτωβρίου 2014 (ως το άρθρο 5 του 

Κανονισμού). 

2. Έκτακτα μέλη: Συνταξιούχοι ΑΤΕ. 

 

Ειδικά για την εκλογή των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης (ΔΕΠΟΘ) 

ψηφίζουν μόνο τα τακτικά μέλη του Ταμείου, που εργάζονται στην περιφέρεια του Νομού Θεσσαλονίκης 

και τα έκτακτα, που κατοικούν στο Νομό Θεσσαλονίκης. 

 

Οι καθαρίστριες ψηφίζουν ΜΟΝΟΝ αν είναι ενταγμένες στην αντίληψη του Ταμείου Υγείας. 

 

Εκλογικό Υλικό - Ψηφοδέλτια: Το Εκλογικό Υλικό θα αποσταλεί έγκαιρα, στις ΤΕΕ.  

Η εκλογή γίνεται υποχρεωτικά με ψηφοδέλτια. Χρειάζονται σταυροί ( + ) ή « χι » ( X ) προτίμησης, μέχρι 

του συνολικού αριθμού των μελών κάθε Οργάνου : 

 

Συγκεκριμένα, για τα τακτικά μέλη, στο ψηφοδέλτιο για το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι έντεκα (11) 

σταυροί ή χι, για την Ελεγκτική Επιτροπή μέχρι τρεις (3), για τη Διαχειριστική Επιτροπή ΕΛΕΜ μέχρι δύο 

(2), για τη Διαχειριστική Επιτροπή ΕΛΑΤ μέχρι τρεις (3), για τη ΔΕΠΟΘ μέχρι τέσσερις (4). 

 

Για τα έκτακτα μέλη (αμέσως ασφ/νοι - συνταξιούχοι ), στο έγχρωμο ψηφοδέλτιο για το Διοικητικό 

Συμβούλιο μέχρι δύο (2) σταυρούς ή χι , και για τη Διαχειριστική Επιτροπή του ΕΛΕΜ μέχρι ένα (1). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Ψηφοδέλτια χωρίς (+) ή (Χ) προτίμησης, είναι έγκυρα και λογίζονται ΜΟΝΟ υπέρ του 

συνδυασμού. 

 

Διαδικασία Εκλογής:  

Ο ψηφίζων θα τοποθετεί το ψηφοδέλτιο της προτίμησής του σε φάκελο, που θα αποσταλεί από την ΚΕΕ, 

σφραγισμένος με τη σφραγίδα του Ταμείου και με τη σφραγίδα των υπογραφών 3 μελών της ΚΕΕ, και 

ψηφίζει κανονικά, με την τήρηση όλων των προϋποθέσεων μυστικότητας, ενώπιον της ΚΕΕ ή της ΤΕΕ, οι 

οποίες, μετά το πέρας της ψηφοφορίας, χωρίς να αποσφραγίζουν τους φακέλους, θα τους αποστείλουν 

στην ΚΕΕ, με ασφάλεια ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή τους, όπως αναλυτικά θα γνωστοποιηθεί 

απευθείας στα μέλη τους, με ειδική Εγκύκλιο. 

 

Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές :  

Αποτελούνται από τρία ( 3 ) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό. 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Ταμείου, για τη Διαχειριστική Επιτροπή του Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης 
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(ΔΕΠΟΘ) εκλέγονται τέσσερα (4) μέλη, με αντίστοιχους αναπληρωματικούς. 

 

Όλοι οι εν ενεργεία συνάδελφοι στην Περιφέρεια του Νομού Θεσσαλονίκης και μόνο αυτοί θα ψηφίσουν 

ταυτόχρονα για τα Κεντρικά Όργανα του Ταμείου και για τη ΔΕΠΟΘ. 

Όσοι από αυτούς θα βρίσκονται στην Αθήνα ή στη Περιφέρεια τις ημέρες της Ψηφοφορίας θα ψηφίσουν 

ενώπιον της ΚΕΕ (Αμερικής 10) ή της ΤΕΕ, τόσο για την εκλογή Οργάνων του ΤΥΠΑΤΕ όσο και για εκλογή 

μελών της ΔΕΠΟΘ. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: πληροφορίες και τυχόν απορίες στα τηλέφωνα 

ΣΕΤΑΠ:                          2103631615, 3622646 

Χρυσάνθη Χαντζή      6942471966,     Δημήτρης Ορφανός  698330465 

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 


