ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΚΕΕ)
ΑΘΗΝΑ, 08/01/2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο1

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ
Α. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΩΗΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ – 22/11/2017
Η Γενική Συνέλευση των μελών του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Πρόνοιας Πρώην Εργαζομένων ΑΤΕ,
που πραγματοποιήθηκε στις 22/11/2017 στην Αίθουσα Συνελεύσεων του ΣΕΑΤΕ – Αμερικής 10- 3ος
όροφος – Αθήνα, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις :
1. Αποφάσισε τη διενέργεια Καθολικής Ψηφοφορίας, στις 05-06 Φεβρουαρίου 2018, για την
ανάδειξη των νέων οργάνων του Ταμείου Πρόνοιας.
2. Ανακήρυξε τους υποψηφίους, για τα όργανα του Ταμείου Πρόνοιας, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο Καταστατικό. Μέσα στις προθεσμίες του Καταστατικού, κατατέθηκαν και οι
συνδυασμοί, που θα πάρουν μέρος στις εκλογές, όπως αυτοί ανακηρύσσονται στη συνέχεια.
Εξέλεξε τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΕ), για τη διενέργεια της ως άνω Καθολικής
Ψηφοφορίας της 05-06 Φεβρουαρίου 2018, τα οποία είναι οι συνάδελφοι : Κότσιαρη –
Παπαδοπούλου Βικτωρία, Γκιζάνη – Σμυρνάκη Δήμητρα, Τσουμάνη Ευγενία ως τακτικά μέλη, και οι
Βασιλείου Γρηγόρης, Καμπαρδής Σωτήριος και Μουσιώνη Κυριακούλα ως αναπληρωματικά μέλη.
Η ΚΕΕ συνεδρίασε στην προβλεπόμενη προθεσμία με παρόντα όλα τα μέλη της και εξέλεξε ως
Πρόεδρο την κ. Κότσιαρη – Παπαδοπούλου Βικτωρία και ως Γραμματέα την κ. Γκιζάνη – Σμυρνάκη
Δήμητρα.

Β. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
Η ΚΕΕ ανακήρυξε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Καταστατικό, τους παρακάτω τέσσερις (4)
συνδυασμούς υποψηφίων, για την ανάδειξη των νέων οργάνων του Ταμείου Πρόνοιας (κατ’
αλφαβητική σειρά συνδυασμού):
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1.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΦΑΠΑΞ-Δ.Η.Σ.Υ.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. ΓΟΥΒΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ
4. ΛΑΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
5. ΣΑΚΑΡΟΣ ΜΗΝΑΣ
6. ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ(ΧΑΡΗΣ)
7. ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
ΣΟΦΙΑ
8. ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΩΜΑΣ
9. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2. ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ - ΕΣΑΚ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. ΚΑΡΥΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΗΒΑ)
2. ΛΕΓΓΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
3. ΜΠΑΛΟΥ- ΠΡΑΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
4. ΠΑΤΟΥΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
5. ΧΑΜΨΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΑΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
3. ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΚΑΥΚΑ ΟΛΓΑ
2. ΜΟΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
3. ΜΠΟΥΡΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΝΕΦΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΠΕΡΣΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
6. ΡΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΕΩΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. ΓΛΕΝΗ - ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
2. ΔΕΙΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
3. ΚΟΤΣΙΚΑ ΕΡΑΤΩ
4. ΚΟΥΓΙΑΤΣΟΥ - ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
5. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ –
ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
6. ΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
7. ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8. ΣΜΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΧΑΤΖΗΝΑΣΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ)
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
2. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
3. ΓΙΟΒΑΝΩΦ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
5. ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ

4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Τ.ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ(ΒΙΒΗ)
2. ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
4 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΣΙΑΚΑ-ΠΟΛΥΔΕΡΑ ΑΝΘΟΥΛΑ
6.ΤΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
7. ΦΙΛΗ ΗΡΩ
8.ΧΑΤΖΗΠΛΗ – ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ(ΦΡΙΝΤΑ)
9.ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ)
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΑΧΕΙΛΑ - ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
3. ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΧΑΤΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
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Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Βάσει του Καταστατικού του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Πρόνοιας Πρώην Εργαζομένων ΑΤΕ και των
Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Ταμείου, που πραγματοποιήθηκε στις
22/11/2017, ισχύουν τα παρακάτω :
1) Χρόνος Διενέργειας της Ψηφοφορίας:
Στο Λεκανοπέδιο Αττικής λόγω του αυξημένου αριθμού μελών οι εκλογές θα γίνουν την Δευτέρα 5
Φεβρουαρίου και Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα από 10:00 έως 18:00.
Στην υπόλοιπη Ελλάδα λόγω του μειωμένου αριθμού μελών η ψηφοφορία:
α) Θα διενεργηθεί ΜΟΝΟ την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018, και
β) Ο χρόνος διενέργειας της ψηφοφορίας θα καθορισθεί από τη ΤΕΕ για μεν τα εργατικά κέντρα
μεταξύ των ωρών 12:00-18:00 για δε τα Καταστήματα εντός του ωραρίου εργασίας, λαμβάνοντας
υπόψη για τη λήξη της ψηφοφορίας ότι ο φάκελος με το υλικό της ψηφοφορίας πρέπει
υποχρεωτικά να ταχυδρομηθεί αυθημερόν, στις 05/02/2018.
2) Τόπος Διενέργειας της Ψηφοφορίας.
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, όπως η ανάκληση άδειας λειτουργίας της ΑΤΕ και η μείωση του
αριθμού μελών, η ΚΕΕ αποφάσισε, για τη διευκόλυνση των μελών του Ταμείου Πρόνοιας να
ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, να ορισθεί ένα εκλογικό τμήμα στην έδρα κάθε νoμού το
οποίο θα φιλοξενηθεί στο αντίστοιχο Εργατικό Κέντρο της έδρας νομού, με εξαίρεση το Λεκανοπέδιο
Αττικής το νομό Θεσσαλονίκης και ελαχίστων περιπτώσεων που δεν κατέστη δυνατό να γίνει σε
αίθουσα Εργατικού Κέντρου. Με τα δεδομένα αυτά:
α) Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στην Κατάσταση Μελών του νομού Αττικής
αίθουσα Συνελεύσεων του ΣΕΤΑΠ (Αμερικής 10, 3ος όροφος), ενώπιον της ΚΕΕ.

θα ψηφίσουν στην

β) Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στην Κατάσταση Μελών του νομού Θεσσαλονίκης θα ψηφίσουν στο
Πολυιατρείο (ΤΥΠΑΤΕ) Θεσ/νίκης (Βασ. Ηρακλείου 32, 5ος όροφος) ενώπιον της ΤΕΕ.
γ) Στις έδρες νομών θα ψηφίσουν στο κτίριο που στεγάζεται το Εργατικό Κέντρο ενώπιον Τ.Ε.Ε, εκτός
εάν υπάρχει διαφορετική συνεννόηση με τη ΚΕΕ.
δ) Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η ψηφοφορία θα γίνει στα κατά τόπους Καταστήματα όπως
ορίστηκαν μετά από συν/ση της ΚΕΕ και της ΤΕΕ (Αγίου Νικολάου Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου 13,
Αλιβερίου, Γιαννιτσών, Γουμένισσας, Θήρας, Ιστιαίας, Καρλοβασίου, Καρύστου Κατερίνης Ίωνος
Δραγούμη 9, Κέρκυρας Σαμαρά 3, Κιάτου, Κοζάνης Ελευθερίου Βενιζέλου (πρώην ΑΤΕ), Λήμνου,
Μετσόβου, Πολυγύρου, Ρεθύμνου Ηγουμένου Γαβριήλ 12, Σητείας, Σπάρτης Παλαιολόγου
Κωνσταντίνου 124 και Χανίων Τζανακακη 82), ενώπιον της ΤΕΕ.
Για τη διαδικασία ψηφοφορίας θα υπάρξει σχετική ενημέρωση από την ιστοσελίδα του ΣΕΤΑΠ
www.setap.gr και στο www.efapaxate.gr.
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3) Δικαίωμα Συμμετοχής στην Ψηφοφορία.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Ταμείου Πρόνοιας. Τα μέλη του Ταμείου Πρόνοιας
ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 του Καταστατικού του και είναι όσοι ήταν μόνιμοι υπάλληλοι της ΑΤΕ
την 27/7/2012 και δεν έλαβαν επιστροφή εισφορών.
Τα μέλη του Ταμείου ανά νομό περιλαμβάνονται στις Καταστάσεις Μελών Ταμείου Πρόνοιας και
αποστέλλονται στις ΤΕΕ, μαζί με το εκλογικό υλικό.
Συνεπώς, προκειμένου να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία οι συνάδελφοι, είναι απαραίτητο να
συμπεριλαμβάνονται στην Κατάσταση Μελών Ταμείου Πρόνοιας του νομού.
Σε περιπτώσεις παραλείψεων ή λαθών στα μέλη της ως άνω κατάστασης, τα μέλη των ΤΕΕ
συνεννοούνται με την ΚΕΕ και συμπληρώνουν χειρόγραφα την Κατάσταση Μελών Ταμείου Πρόνοιας
του νομού τους.
4) Ψηφοδέλτια – Σταυροδοσία.
Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των νέων οργάνων του Ταμείου Πρόνοιας γίνεται με ψηφοδέλτια
συνδυασμών σε απόχρωση λευκού και φακέλους λευκούς. Χρειάζονται σταυροί (+) ή ‘‘χι’’ (x)
προτίμησης μέχρι του συνολικού αριθμού των εκλεγόμενων μελών κάθε οργάνου, δηλαδή :
• μέχρι πέντε (5) σταυρούς (+) ή ‘‘χι’’ (x) προτίμησης, για το Διοικητικό Συμβούλιο και
• μέχρι τρεις (3) σταυρούς (+) ή ‘‘χι’’ (x) προτίμησης, για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Ψηφοδέλτια συνδυασμών χωρίς σταυρό (+) ή ‘‘χι’’ (x) προτίμησης ή με περισσότερους
των προβλεπομένων είναι έγκυρα και υπολογίζονται μόνο υπέρ του συνδυασμού.
5) Διαδικασία Ψηφοφορίας
Οι ψηφοφορίες θα διενεργούνται με την τήρηση όλων των προϋποθέσεων μυστικότητας, ενώπιον
της ΤΕΕ ή της ΚΕΕ.
α) Οι ψηφίζοντες θα συμμετέχουν στην ψηφοφορία, για την ανάδειξη των νέων οργάνων του
Ταμείου Πρόνοιας, ως εξής :
• παραλαμβάνουν τα ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών και του ‘‘λευκού’’,
• σημειώνουν τις προτιμήσεις τους αριστερά ή δεξιά του ονοματεπώνυμου των υποψηφίων, με
μπλε ή μαύρο στυλό
• τοποθετούν το ψηφοδέλτιο σε φάκελο, με τη σφραγίδα του Ταμείου Πρόνοιας και τις υπογραφές
των μελών της ΚΕΕ και
• ρίχνουν το φάκελο στην κάλπη.
β) Οι ψηφίζοντες ολοκληρώνουν τη διαδικασία, υπογράφοντας στην Κατάσταση Μελών Ταμείου
Πρόνοιας της αντίστοιχης Εφορευτικής Επιτροπής.
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6) Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (ΤΕΕ).
Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (ΤΕΕ), για τις ψηφοφορίες του Ταμείου Πρόνοιας αποτελούνται,
κατά κανόνα, από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, όπως έχουν οριστεί από την
ΚΕΕ Εκλογών.
Για τυχόν διευκρινίσεις, τα μέλη των ΤΕΕ μπορούν να επικοινωνούν με τα μέλη της ΚΕΕ.
Δ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΕΕ
1) Εκλογικό υλικό : Το εκλογικό υλικό θα αποσταλεί έγκαιρα, με ξεχωριστή αλληλογραφία, στην
Τοπική Εφορευτική Επιτροπή και αποτελείται από:
α) Υλικό για την ψηφοφορία, για την ανάδειξη των νέων οργάνων του Ταμείου Πρόνοιας:
1. Επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων των τεσσάρων (4) συνδυασμών & του ‘‘λευκού’’.
2. Επαρκή αριθμό φακέλων, με τη σφραγίδα του Ταμείου Πρόνοιας και τις υπογραφές των μελών
της ΚΕΕ.
(β) Υποστηρικτικό υλικό για την ψηφοφορία:
1. Κατάσταση Μελών Ταμείου Πρόνοιας του αντίστοιχου νομού.
2. Έντυπο Πρακτικού ΤΕΕ.
3. Φάκελο μεγάλο λευκό με το λογότυπο του Ταμείου και φάκελο ασφαλείας των ΕΛΤΑ courier, για
την αποστολή, από την ΤΕΕ στην ΚΕΕ, των κλειστών φακέλων, που περιέχουν τα ψηφοδέλτια και το
επιστρεφόμενο υλικό.
4. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης, για τα μέλη του Ταμείου Πρόνοιας που θα ψηφίσουν ενώπιον
ΤΕΕ άλλου νομού.
5. Κατάσταση μελών της Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής.
Οι υπεύθυνοι των ΤΕΕ παρακαλούνται να ελέγξουν έγκαιρα το εκλογικό υλικό, που θα παραλάβουν,
και σε περίπτωση κάποιας έλλειψης, να επικοινωνήσουν με την ΚΕΕ.
2) Καθήκοντα ΤΕΕ, για την Προετοιμασία της Ψηφοφορίας: Οι ΤΕΕ ελέγχουν και ασφαλίζουν, πριν
την έναρξη των ψηφοφοριών, την κάλπη που θα χρησιμοποιηθεί για την ψηφοφορία.
3) Καθήκοντα ΤΕΕ κατά τη Διάρκεια της Ψηφοφορίας: οι ΤΕΕ φροντίζουν για την τήρηση όλων των
διαδικασιών, που εξασφαλίζουν τη μυστικότητα, το αδιάβλητο και την ελεύθερη έκφραση της
βούλησης των συναδέλφων.
Επίσης φροντίζουν ιδιαίτερα, για την αποτελεσματική διεξαγωγή της ψηφοφορίας με τη
χρησιμοποίηση του κατάλληλου, σε κάθε περίπτωση, υλικού.
Συγκεκριμένα :
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• Ελέγχουν ότι, οι ψηφίζοντες περιλαμβάνονται στη Κατάσταση Μελών Ταμείου Πρόνοιας,
• Διαγράφουν το ονοματεπώνυμο εκάστου μέλους που ψηφίζει, και
• Φροντίζουν ώστε, αφού ψηφίσει έκαστο μέλος, να υπογράφει στην Κατάσταση Μελών Ταμείου
Πρόνοιας.
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που πραγματοποιούνται οι εκλογές του Ταμείου Πρόνοιας και με
σκοπό τη διευκόλυνση των μελών του να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, επισημαίνεται η
πιθανότητα προσέλευσης στην ψηφοφορία, συναδέλφων άλλου νομού. Σ’ αυτή την περίπτωση
✓ επαληθεύεται ότι, ο προσερχόμενος συνάδελφος συμπεριλαμβάνεται στην Κατάσταση Μελών
Ταμείου Πρόνοιας του νομού μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με την ΚΕΕ
✓ συμπληρώνεται η Υπεύθυνη Δήλωση από τον συνάδελφο
✓ η ΤΕΕ καταγράφει (χειρόγραφα) στη δική της Κατάσταση Μελών τα στοιχεία του συναδέλφου
καθώς και τον νομό τον οποίο δηλώνει ο συνάδελφος στην Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι
εγγεγραμμένος. Ο συνάδελφος μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, υπογράφει
στην Κατάσταση Μελών.
4) Καθήκοντα ΤΕΕ μετά τη λήξη της Ψηφοφορίας: οι ΤΕΕ, μετά το πέρας της ψηφοφορίας,
• αποσφραγίζουν την κάλπη,
• ελέγχουν και συμφωνούν των αριθμό των κλειστών φακέλων, που περιέχουν τα ψηφοδέλτια, με
τον αριθμό των ψηφισάντων, όπως αυτός προκύπτει από τη Κατάσταση Μελών Ταμείου
Πρόνοιας του νομού τους, στην οποία έχουν υπογράψει όλοι οι ψηφίσαντες,
• συντάσσουν και υπογράφουν σε δυο αντίτυπα το σχετικό Πρακτικό, για την Ψηφοφορία του
Ταμείου Πρόνοιας,
• τοποθετούν το υλικό της ψηφοφορίας στο μεγάλο λευκό φάκελο και στη συνέχεια στο φάκελο
ασφαλείας των ΕΛΤΑ courier όπως αναλύεται πιο κάτω και τον παραδίδουν στο ταχυδρομείο.
Ειδικότερα:
➢ Φάκελος με το υλικό της Ψηφοφορίας του Ταμείου Πρόνοιας : Οι ΤΕΕ αμέσως μετά την
ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών ελέγχου του υλικού, τοποθετούν ΟΛΟ το υλικό της
ψηφοφορίας στο μεγάλο λευκό φάκελο και στη συνέχεια στο φάκελο ασφαλείας των ΕΛΤΑ
courier που αναγράφει τη διεύθυνση αποστολής.
Συγκεκριμένα τοποθετούνται :
1. Οι κλειστοί φάκελοι, που περιέχουν τα ψηφοδέλτια, για την ανάδειξη των νέων οργάνων του
Ταμείου Πρόνοιας.
2. Ένα αντίτυπο του Πρακτικού, (Η ΤΕΕ θα κρατήσει το αντίγραφο).
3. Η Κατάσταση Μελών Ταμείου Πρόνοιας του νομού, με τις υπογραφές των ψηφισάντων.
4. Οι αχρησιμοποίητοι φάκελοι με τη σφραγίδα του Ταμείου Πρόνοιας και τις υπογραφές των
μελών της ΚΕΕ.
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Αποστολή του Υλικού της Ψηφοφορίας στην ΚΕΕ : Ο μεγάλος λευκός φάκελος, που περιέχει το
ως άνω υλικό της ψηφοφορίας του Ταμείου Πρόνοιας, σφραγίζεται και μονογράφεται στις
κολλήσεις του από τα μέλη της ΤΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται το απαραβίαστό του και στη συνέχεια
στο φάκελο ασφαλείας των ΕΛΤΑ courier και αποστέλλεται αυθημερόν, μέσω ταχυμεταφορών
ΕΛΤΑ courier με χρέωση του παραλήπτη (δηλ. του Ταμείου Πρόνοιας).
Υποχρεωτικά ο φάκελος αυτός, με το υλικό της ψηφοφορίας, πρέπει να ταχυδρομηθεί
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ την 05/02/2018. Φάκελοι που θα φτάσουν μετά τις 12/02/2018 στην Αθήνα δε
λαμβάνονται υπόψη.
Σημειώνεται ότι η απόδειξη αποστολής του φακέλου από την εταιρεία ταχυμεταφορών θα
παραμείνει στην ΤΕΕ.
➢ Στοιχεία επικοινωνίας με την ΚΕΕ : Για τυχόν διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε
τηλεφωνικά με τα μέλη της ΚΕΕ :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚότσιαρηΠαπαδοπούλου
Βικτωρία
Γκιζάνη–Σμυρνάκη
Δήμητρα
Τσουμάνη Ευγενία

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6972269347

FAX ΣΕΤΑΠ
2103605968

6972269310
6972877763

Σημειώνεται ότι είναι απόλυτα εξασφαλισμένο το απόρρητο της ψηφοφορίας, αφού οι φάκελοι,
κλειστοί, θα αναμειχθούν, για όλες τους νομούς, πριν από την αποσφράγισή τους και την έκδοση
των αποτελεσμάτων.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΤΣΙΑΡΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΚΙΖΑΝΗ-ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
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