ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.
ΣΤΙΣ 30,31 ΜΑΙΟΥ ΚΑΙ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Αθήνα, 23/5/2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ No 2
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Σε συνέχεια της Εγκυκλίου μας Νο1, όπως είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του Ταμείου
(www.typate.gr) σας γνωρίζουμε αναλυτικά τα παρακάτω, για τις εκλογές του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε :
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΚΛΟΓΩΝ :
Α. Τα τακτικά μέλη θα ψηφίσουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας ΖΕΥΣ,
από τη Δευτέρα 30/05/2022 ώρα 09:00 μέχρι και την Τετάρτη 01/06/2022 ώρα 19:00
Β. Τα έκτακτα μέλη μπορούν να ψηφίσουν με δύο τρόπους:
α) Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας ΖΕΥΣ, από τη Δευτέρα 30/05/2022 ώρα 09:00 μέχρι και την
Τρίτη 31/05/2022 ώρα 19:00.

ή
β) Δια ζώσης μόνο την Τετάρτη 01/06/2022 από ώρα 09:00 μέχρι 17:00, στα παρακάτω εκλογικά
κέντρα:
1.
2.
3.
4.
5.

ΑΘΗΝΑ στο Πολυϊατρείο ΤΥΠΑΤΕ (3ης Σεπτεμβρίου 43Α – ΙΣΟΓΕΙΟ)
Θεσσαλονίκη στο Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης (Βασ. Ηρακλείου 26)
Ηράκλειο στο Εργατικό Κέντρο (Λεωφ. Δημοκρατίας 10)
Πάτρα στο Εργατικό Κέντρο (Κολοκοτρώνη 20)
Λάρισα στο Εργατικό Κέντρο (Εργατικής Πρωτομαγιάς 6)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ:
Δικαίωμα Ψήφου έχουν ΟΛΑ τα τακτικά και έκτακτα μέλη του Ταμείου, σύμφωνα με τις
εκλογικές καταστάσεις που οριστικοποιήθηκαν στις 19/05/2022.

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
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. Οι αποχωρήσαντες από την υπηρεσία με κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω
συμπλήρωσης του προβλεπόμενου κατά την αποχώρησή τους χρόνου ασφάλισης (τουλάχιστον
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15 χρόνια υπηρεσίας στην ΑΤΕ και Τράπεζα Πειραιώς), χωρίς όμως δικαίωμα λήψης σύνταξης,
λόγω μη συμπλήρωσης ορίου ηλικίας, οι οποίοι δεν εργάζονται αλλού και οι οποίοι έχουν
επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους και έχουν περιληφθεί στα μητρώα τακτικών μελών με
ημερομηνία 19/5/2022.
2. Έκτακτα μέλη: Συνταξιούχοι ΑΤΕ.

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ :
Το Εκλογικό Υλικό, που θα αποσταλεί έγκαιρα στις ΤΕΕ, αποτελείται από:
α) Επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων (όλοι οι συνδυασμοί και το λευκό).
β) Φακέλους Ψηφοφορίας χρώματος λευκού, με τη σφραγίδα του Ταμείου Υγείας και σφραγίδα
υπογραφών της ΚΕΕ, σε επαρκή αριθμό για τον κάθε τόπο ψηφοφορίας.
γ) Εκλογικές Καταστάσεις έκτακτων μελών.
δ) Ένα (1) μεγάλο λευκό φάκελο, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΛΩΝ», και ένα
2ο φάκελο χρώματος κίτρινου με την ένδειξη “ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ” για την επιστροφή όλου
του εκλογικού υλικού.
ε) Υπόδειγμα Πρακτικού Εφορευτικής Επιτροπής Νο2, το οποίο θα επιστραφεί μετά τη
συμπλήρωσή του και την υπογραφή του από τις ΤΕΕ.
στ) Εγκύκλιος Νο 2
ζ) Υπεύθυνη δήλωση ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 (έκτακτα μέλη).
Παρακαλούμε, ελέγξτε το περιεχόμενο αυτό, και σε περίπτωση έλλειψης κάποιου από τα
παραπάνω, επικοινωνήσατε ΑΜΕΣΑ με το Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε (210-8898413).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ :
Α) Για τα τακτικά μέλη θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο.
Οι σταυροί προτίμησης είναι:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ μέχρι 11
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
μέχρι 3
ΔΙΑΧ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΜ μέχρι 2
ΔΙΑΧ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΑΤ
μέχρι 3
ΔΕΠΟΘ
μέχρι 4 (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
Β) Για τα έκτακτα μέλη που θα ψηφίσουν διά ζώσης, θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:
1. Οι εφορευτικές επιτροπές έχουν φροντίσει να υπάρχει μία (1) κάλπη, την οποία πριν την
έναρξη της ψηφοφορίας έχουν ελέγξει και σφραγίσει.
2. Τα μέλη προσέρχονται στην ΚΕΕ ή στις ΤΕΕ, προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα ή άλλο
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νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας.
3. Τα μέλη συμπληρώνουν τα στοιχεία τους και υπογράφουν στην εκλογική κατάσταση που σας
έχει αποσταλεί .

Τα έκτακτα μέλη που ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται στις εκλογικές καταστάσεις της ΤΕΕ,
μπορούν να ψηφίσουν στις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές που έχουν οριστεί, με ειδική μνεία
του γεγονότος στην αντίστοιχη εκλογική κατάσταση των εκτάκτων μελών και στο Πρακτικό της
ΤΕΕ, υπογράφοντας την Υπεύθυνη Δήλωση ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ με την ΚΕΕ.

4. Η εκλογή γίνεται υποχρεωτικά με ψηφοδέλτια. Χρειάζονται σταυροί ( + ) ή « χι » ( X )
προτίμησης, μέχρι του συνολικού αριθμού των μελών κάθε Οργάνου.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Ψηφοδέλτια χωρίς (+) ή (Χ) προτίμησης, είναι έγκυρα και λογίζονται ΜΟΝΟ υπέρ του
συνδυασμού.
Οι σταυροί προτίμησης είναι :
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΛΕΜ

μέχρι δύο (2) σταυροί ή X
ένα (1) σταυρό ή “

Επισημαίνονται τα εξής:
1. 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 της
ΚΕΕ, και στην συνέχεια τον τοποθετεί στην κάλπη .
2. Είναι αυτονόητο ότι, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι
διατυπώσεις μυστικότητας και ελεύθερης έκφρασης της βούλησης των συναδέλφων.
3. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, θα γίνει καταμέτρηση από δικαστικούς αντιπροσώπους και
τα ψηφοδέλτια θα τοποθετηθούν ΣΤΟΝ φάκελο με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ», ο οποίος θα σφραγιστεί και θα υπογραφεί από την ΤΕΕ.
4. Η ΤΕΕ θα συμπληρώσει το Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής σε δύο αντίγραφα, και θα το
υπογράψουν.
5. Στον κίτρινο εξωτερικό φάκελο με την ένδειξη “ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ” θα εσωκλείσετε:
α) Τα δύο (2) υπογεγραμμένα αντίγραφα του Πρακτικού Εφορευτικής Επιτροπής Νο2
β) Τις εκλογικές καταστάσεις με τις υπογραφές των ψηφισάντων έκτακτων μελών.
γ) Τον λευκό φάκελο με τα ψηφοδέλτια
δ) Τους τυχόν αχρησιμοποίητους ή κατεστραμμένους φακέλους ψηφοφορίας.
6. Ο εξωτερικός κίτρινος φάκελος θα υπογραφεί από τα μέλη της ΤΕΕ στο σημείο, που κλείνει ο
φάκελος.
7. Αμέσως μετά το πέρας της καταμέτρησης η ΤΕΕ θα αποστείλει τα αποτελέσματα στην ΚΕΕ στο
e-mail της Γραμματέως της ΚΕΕ κας Κυριακούλας Μουσιώνη (kiki_mous@windowslive.com).
8. Ο κλειστός κίτρινος φάκελος αφού υπογραφεί όπως παραπάνω θα αποσταλεί αυθημερόν με
COURIER στην ΚΕΕ σύμφωνα με τα κάτωθι:
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ :
Τον εξωτερικό κίτρινο φάκελο με την ένδειξη “ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ” θα τον αποστείλετε
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ στη διεύθυνση :
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΑΤΕ
3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 43Α – ΙΣΟΓΕΙΟ
104 33 ΑΘΗΝΑ
ΥΠΟΨΗ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΠΑΣΔΕΚΗ ή κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ ΜΟΥΣΙΩΝΗ
Το ως άνω εκλογικό υλικό πρέπει να σταλεί με COURIER κατόπιν επικοινωνίας με την κ.
Δήμητρα Λάλλα στο τηλέφωνο 210-8898457.
Επίσης, για τη διευκόλυνση των ΤΕΕ και όλων των μελών του ΤΥΠΑΤΕ, έχουν αναρτηθεί στην
Ιστοσελίδα του ΤΥΠΑΤΕ (www.typate.gr) όλα τα ΕΓΓΡΑΦΑ/ΥΛΙΚΟ που αφορούν τις Αρχαιρεσίες.
Για τυχόν απορίες και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:
Στον Πρόεδρο της ΚΕΕ κ. Απόστολο Μπασδέκη 6973430942
Στη Γραμματέα της ΚΕΕ κα. Κυριακούλα (Κική) Μουσιώνη 6945767886

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΜΟΥΣΙΩΝΗ
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