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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΕ 

ΤΗΣ 07 ΚΑΙ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 

                                                                                                 ΑΘΗΝΑ, 02/10/2014 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ No 3 
 

ΠΡΟΣ ΤΙΣ 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 

Σε συνέχεια των Εγκυκλίων μας Νο 1 και Νο 2, σας γνωρίζουμε αναλυτικά τα παρακάτω, 

για τις εκλογές του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε : 

 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:  

Όπως έχουμε, ήδη, σημειώσει οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (ΤΕΕ) των καταστημάτων 

απαρτίζονται από τρία (3) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό, που είναι αντίστοιχα οι τρεις 

πρώτοι και ο 4
ος

 αναγραφόμενος στην εκλογική κατάσταση. 

 

Είναι αυτονόητο, ότι, εάν κάποιος από τους παραπάνω αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά 

του, για οποιονδήποτε λόγο, αντικαθίσταται από τους αμέσους επόμενους συναδέλφους 

που ακολουθούν στην Κατάσταση. 

 

Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (ΤΕΕ) των Εργατικών Κέντρων θα οριστούν από την 

ΚΕΕ. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ παραπέμπουμε στην Εγκύκλιο No2. 

 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:  

Το εκλογικό υλικό αποτελείται από: 

α) Επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων (όλοι οι συνδυασμοί και το λευκό).  

β) Φακέλους Ψηφοφορίας, με τη σφραγίδα του Ταμείου Υγείας και σφραγίδα υπογραφών 

τριών μελών της ΚΕΕ, σε επαρκή αριθμό για τον κάθε τόπο ψηφοφορίας. 

γ) Εκλογική Κατάσταση. 

δ) Φάκελο κίτρινο, για την επιστροφή των ΚΛΕΙΣΤΩΝ φακέλων ψηφοφορίας. 

ε) Υποδείγματα Πρακτικών Εκλογής, τα οποία θα επιστραφούν μετά τη συμπλήρωσή τους 

και την υπογραφή τους από τις ΤΕΕ. 

στ) Υπεύθυνη δήλωση ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1. 

 

Παρακαλούμε, ελέγξτε το περιεχόμενο αυτό, και σε περίπτωση έλλειψης κάποιου από τα 

παραπάνω, επικοινωνήσατε ΑΜΕΣΑ με το Τ.Υ.Π.ΑΤ.Ε (210-8898413). 

 

Για τη ΔΕΠΟΘ ψηφίζουν μόνο τα τακτικά μέλη του Νομού Θεσσαλονίκης. 

Οι συνάδελφοι, που υπηρετούν στο Νομό αυτό θα ψηφίσουν, όπως αναφέρεται και στην 

Εγκύκλιο No 2, επιλέγοντας μέχρι τέσσερις (4) υποψήφιους. 

 

Σε ότι αφορά στη συμμετοχή των Εκτάκτων Μελών του ΤΥΠΑΤΕ (αμέσως ασφ/νοι - 
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συνταξιούχοι) επισημαίνονται τα εξής: 

α) Τα μέλη αυτά προσέρχονται στην ΚΕΕ ή στις ΤΕΕ, προσκομίζοντας το βιβλιάριο 

ασθενείας ή αστυνομική ταυτότητα, συμπληρώνοντας και υπογράφοντας την 

αποστελλόμενη Υπεύθυνη Δήλωση ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1. 

β) Τα μέλη αυτά θα καταγράφονται σε ξεχωριστή Κατάσταση, στην οποία θα αναγράφεται 

καθαρά Α/Α – Αρ. Αστ. Ταυτότητας - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

(συνημμένες Καταστάσεις αποστέλλονται). 

γ) Στα μέλη αυτά θα δίνονται έγχρωμοι φάκελοι και ψηφοδέλτια (συνταξιούχων) με τα 

υποψήφια μέλη των οργάνων. 

 

Επισημαίνεται ότι τα έκτακτα μέλη (αμέσως ασφ/νοι – συνταξιούχοι), για την εκλογή 

Οργάνων στο Δ.Σ. και ΕΛΕΜ, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στα ψηφοδέλτια των τακτικών 

μελών. 

Τα Έκτακτα Μέλη θα ψηφίσουν όπως αναφέρεται και στην Εγκύκλιο Νο1, θέτοντας στα 

αντίστοιχα ψηφοδέλτια της προτίμησής τους μέχρι δύο (2) σταυρούς ή χι για το ΔΣ, και από 

ένα (1) σταυρό ή χι για τον ΕΛΕΜ. 

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. 

Η ΤΕΕ θα συμπληρώσει αντίστοιχο Πρακτικό εκλογής για τα ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΛΗ και θα 

αποστείλει τους κλειστούς φακέλους ψηφοφορίας στην ΚΕΕ για την έκδοση 

αποτελεσμάτων σε ιδιαίτερο φάκελο, με την ένδειξη “ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΜΕΛΩΝ”. 

Εκλογικό υλικό ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ αποστέλλεται σε όλες τις ΤΕΕ των 

Εργατικών Κέντρων και Πολυιατρείων, ώστε να μπορούν να ψηφίσουν τα έκτακτα μέλη του 

ΤΥΠΑΤΕ. 

 

Επαναλαμβάνεται ότι οι σταυροί προτίμησης είναι : 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ μέχρι έντεκα (11) σταυροί        ή   X 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ τρεις (3 ) “ ή   “ 

ΔΙΑΧ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΜ δύο (2) “ ή   “ 

ΔΙΑΧ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΑΤ τρεις (3) “ ή   “ 

ΔΙΑΧ.ΕΠΙΤΡ. ΠΟΛ.,θΕΣ/ΚΗΣ ΔΕΠΟΘ               τέσσερις  (4) “ ή   “ 

 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΛΗ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ - ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ μέχρι δύο (2) σταυροί    ή    X 

ΕΛΕΜ ένα (1) σταυρό     ή    “ 
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Είναι αυτονόητο ότι, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι 

διατυπώσεις μυστικότητας και ελεύθερης έκφρασης της βούλησης των συναδέλφων.  

Κάθε ψηφοφόρος θα υπογράφει στην Κατάσταση των Ψηφισάντων, που αποστέλλεται και 

αυτή, μαζί με τα ψηφοδέλτια και τους φακέλους ψηφοφορίας. 

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας και την καταμέτρηση των κλειστών φακέλων ψηφοφορίας 

(χωρίς να ανοιχτούν και χωρίς να σημειωθεί οτιδήποτε πάνω σε αυτούς) θα τους 

τοποθετήσετε με ασφάλεια στον κίτρινο φάκελο, που σας στέλνουμε (ή εάν δεν φτάνει σε 

δικό σας ασφαλή φάκελο αναγράφοντας σωστά τα στοιχεία), με τις υπογραφές σας επάνω 

στο σημείο, που κλείνει ο φάκελος. 

Οι αχρησιμοποίητοι φάκελοι ψηφοφορίας επιστρέφονται στην ΚΕΕ και γίνεται μνεία στο 

πρακτικό. 

 

Τον τελευταίο εξωτερικό φάκελο με την ένδειξη “ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ” θα τον 

αποστείλετε συστημένο και με απόδειξη στη διεύθυνση : 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΑΤΕ 

ΥΠΟΨΗ κ. ΧΑΝΤΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ  ή κ. ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

POST RESTANT – ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2, ΑΘΗΝΑ 10300 

 

Υποχρεωτικά ο φάκελος, με το ως άνω εκλογικό υλικό, πρέπει να σταλεί ταχυδρομικώς από 

τα  Καταστήματα ή με courier από τα Εργατικά Κέντρα και Πολυιατρεία, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ.  

 

Είναι απόλυτα εξασφαλισμένο το απόρρητο της ψηφοφορίας, αφού όλοι οι κλειστοί 

φάκελοι της ψηφοφορίας θα αναμειχθούν πριν από την αποσφράγισή τους και την έκδοση 

των αποτελεσμάτων. 

 

Σε περίπτωση που σε κάποια ΤΕΕ βρεθούν συνάδελφοι, που δε συμπεριλαμβάνονται στην 

εκλογική κατάσταση που διαθέτει η ΤΕΕ, μπορούν να ψηφίσουν σε εσάς, με ειδική μνεία 

του γεγονότος στην αντίστοιχη εκλογική κατάσταση των τακτικών ή των εκτάκτων μελών 

και στο Πρακτικό της ΤΕΕ. 

 

Όλα τα σχετικά έξοδα του ταχυδρομείου και συσκευασίας, επιβαρύνουν, όπως είναι 

φυσικό το Ταμείο Υγείας. 

 

Παρακαλούμε να ενημερώσετε όλους τους συναδέλφους (ΤΑΚΤΙΚΑ και ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΛΗ) 

σχετικά και φροντίσετε για την κανονική και ομαλή εξέλιξη της ψηφοφορίας. 

 

Για τυχόν απορίες και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε  

στα γραφεία του ΣΕΤΑΠ 2103631615, 2103622646 ή 

στην Πρόεδρο της ΚΕΕ κ. Χαντζή Χρυσάνθη στο 6942471966 ή 

στο Γραμματέα κ. Ορφανό Δημήτριο στο 6983330465. 

 

 

ΓΙΑ ΓΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΑΝΤΖΗ                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 


