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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No 3
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με την ανακοίνωση αυτή σας γνωρίζουμε τη διαδικασία και τον τρόπο ψηφοφορίας που θα
ακολουθήσουμε στις εκλογές του Συλλόγου μας για την ανάδειξη μελών :






Διοικητικού Συμβουλίου
Ελεγκτικής Επιτροπής
Τοπικών Συμβούλων στα Παραρτήματα
Αντιπροσώπων μας στην Ο.Τ.Ο.Ε.
Εκπροσώπων μας στα Εργατικά Κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Οι εκλογές θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και την κείμενη νομοθεσία .
Οι εκλογές για όλη την Ελλάδα θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή
05 Νοεμβρίου 2021
Για να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος
δημιουργήσαμε κατά τόπους εκλογικά τμήματα (επισυνάπτουμε πίνακα). Στα μεγάλα αστικά
κέντρα θα τοποθετηθούν κάλπες σε κτήρια κεντρικών υπηρεσιών και για τα καταστήματα θα
υπάρξουν περιφερόμενες κάλπες .
Με νεότερη εγκύκλιο μας θα σας ενημερώσουμε για τις ακριβείς ημερομηνίες.
1. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Η ψηφοφορία σε όλα τα ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ θα γίνει κατά τη συνήθη διαδικασία και είναι
μυστική. Οι ψηφοφόροι εκφράζουν την προτίμησή τους σε ένα ή περισσότερους υποψηφίους με
σταυρό, τον οποίο θα θέσουν δεξιά ή αριστερά του ονόματος του υποψηφίου, αλλά πάντα από την
ίδια πλευρά για κάθε ψηφοδέλτιο.




Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία έχει κάθε μέλος του Συλλόγου που
πληροί τους όρους που ορίζει το καταστατικό.
Κατά την ψηφοφορία τα μέλη του Συλλόγου θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική
τους ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο (διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης) για την
ταυτοποίηση των στοιχείων τους .
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Κάθε μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου συμπεριλαμβάνεται σε συγκεκριμένο εκλογικό
κατάλογο ανά εκλογικό κέντρο ή περιφέρεια, με βάση τον τόπο που υπηρετεί.
 Οι φάκελοι και τα ψηφοδέλτια για την ανάδειξη κάθε ξεχωριστού οργάνου θα είναι
ομοιόχρωμα και διακριτά μεταξύ τους.
 Στα ψηφοδέλτια απαγορεύονται οι διαγραφές, προσθήκες και οποιοδήποτε άλλο
σημείο, πλην του σταυρού προτίμησης.
Είναι αυτονόητο ότι σε όλα τα εκλογικά τμήματα οι εκλογές θα διεξαχθούν υπό την
εποπτεία Δικαστικού αντιπροσώπου.

Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει με σταυρό προτίμησης ανά όργανο ως εξής.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μέχρι δεκατρείς (13)υποψηφίους, κατ΄ ανώτατο όριο, για την περιοχή του κέντρου (Αττικής
– Πειραιά ).
Έναν (1) υποψήφιο για τη Βόρειο Ελλάδα
Έναν (1) υποψήφιο για την Νότιο Ελλάδα



ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέχρι τρεις (3) κατ’ ανώτατο όριο υποψηφίους



ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ Ο.Τ.Ο.Ε

Επειδή το καταστατικό του Συλλόγου δεν ορίζει τον αριθμό των εκλεγόμενων, αλλά αυτός
εξαρτάται από τον αριθμό των μελών που θα προσέλθουν να ψηφίσουν και κατά
συνέπεια δεν είναι από πριν γνωστός, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή δεν δύναται να
καθορίσει τον ανώτατο αριθμό των σταυρών προτίμησης που μπορεί να θέσει κάθε
ψηφοφόρος στο ψηφοδέλτιο της επιλογής του. Επομένως αφήνεται στη διακριτική
ευχέρεια των συναδέλφων, οι οποίοι παρακαλούνται να βάλουν όσο το δυνατόν μικρότερο
αριθμό σταυρών προτίμησης στους υποψηφίους.



Για τους τοπικούς Συμβούλους στα Παραρτήματα του Συλλόγου

Μέχρι τρεις (3) κατ’ ανώτατο όριο υποψηφίους σε κάθε παράρτημα, εκτός του
παραρτήματος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο οποίο οι σταυροί προτίμησης είναι μέχρι πέντε (5), του
παραρτήματος ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΤΙΚΗΣ στο οποίο οι σταυροί προτίμησης είναι μέχρι πέντε (5) και
του παραρτήματος της ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ στο οποίο οι σταυροί προτίμησης
είναι μέχρι επτά (7).
Για την εκλογή συμβούλων των τοπικών παραρτημάτων ψηφίζουν μόνο τα μέλη που
ανήκουν σ’ αυτά.



ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το ψηφοδέλτιο για το Εργατικό Κέντρο Αθηνών είναι ένα για όλη την Ελλάδα πλην του
Νομού Θεσσαλονίκης .Ο αριθμός των εκπροσώπων που θα εκλέξουμε εξαρτάται από τον
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αριθμό των εγγεγραμμένων μελών. Επομένως ο αριθμός των σταυρών αφήνεται στη
διακριτική ευχέρεια των συναδέλφων, οι οποίοι παρακαλούνται να βάλουν όσο το
δυνατόν μικρότερο αριθμό σταυρών προτίμησης στους υποψηφίους και όχι
περισσότερους από 15 σταυρούς. (Εκλέγουμε ανά 75 εγγεγραμμένα μέλη έναν (1)
εκπρόσωπο).
Ψηφοδέλτια για το Εργατικό Κέντρο που θα παρατηρηθεί να έχουν περισσότερους από τον
παραπάνω αναγραφόμενο αριθμό σταυρών δεν ακυρώνονται, αλλά υπολογίζονται υπέρ
της παράταξης (δεν λαμβάνονται υπόψη οι σταυροί προτίμησης).



ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το ψηφοδέλτιο για το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης αφορά τους συναδέλφους που
υπηρετούν στον Νομό Θεσσαλονίκης .
Επειδή το καταστατικό του Συλλόγου δεν ορίζει τον αριθμό των εκλεγόμενων, αλλά αυτός
εξαρτάται από τον αριθμό των μελών που θα προσέλθουν να ψηφίσουν και κατά
συνέπεια δεν είναι από πριν γνωστός, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή δεν δύναται να
καθορίσει τον ανώτατο αριθμό των σταυρών προτίμησης που μπορεί να θέσει κάθε
ψηφοφόρος στο ψηφοδέλτιο της επιλογής του. Επομένως αφήνεται στη διακριτική
ευχέρεια των συναδέλφων.

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές - Υπεύθυνοι Εφορευτικών Επιτροπών
Μέρος της ευθύνης για τους υπεύθυνους των εφορευτικών Επιτροπών είναι:


Η εύρεση δικαστικού αντιπροσώπου κατά την ημέρα τέλεσης των εκλογών

Θα πρέπει ο/η Υπεύθυνος των Εφορευτικών Επιτροπών να μεριμνήσει δια μέσου του
Δικηγορικού Συλλόγου της πόλης του για την παράσταση δικαστικού αντιπροσώπου
(έκδοση παραβόλου και πληρωμή αυτού, καθώς και καθορισμό ημέρας και ώρας που θα
συμμετέχει ο δικαστικός αντιπρόσωπος, ώστε να διεξαχθούν οι εκλογές στο εκλογικό του
τμήμα – κατάστημα).

Β.

Η παραλαβή του εκλογικού υλικού

Από την ΚΕΦΕ έχει αποσταλεί το εκλογικό υλικό στο κατάστημα εργασίας της Τοπικής
Εφορευτικής Επιτροπής (Υπόψη Υπευθύνου) που έχει ορισθεί.
Το εκλογικό υλικό περιλαμβάνει ψηφοδέλτια, φακέλους και εκλογικούς καταλόγους που
αφορούν την συγκεκριμένη περιφέρεια και αναλυτικά ανά εκλογικό τμήμα.
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Γ.

Διαδικασία εκλογών
Ο δικαστικός αντιπρόσωπος σε συνεργασία με τις εφορευτικές επιτροπές των
τοπικών εκλογικών κέντρων, είναι υπεύθυνοι για το αδιάβλητο των εκλογικών
διαδικασιών. Καταγράφουν στην κατάσταση ψηφισάντων όσους ψηφίσουν και με
το τέλος της ψηφοφορίας, ανοίγουν την κάλπη καταμετρούν τους φακέλους οι οποίοι θα
πρέπει να είναι σφραγισμένοι και υπογεγραμμένοι από τον εκάστοτε Δικαστικό
Αντιπρόσωπο της Επιτροπής, χωρίς να τους ανοίξουν και χωρίς να καταμετρήσουν τους
ψήφους (μόνο τους φακέλους), συντάσσουν σχετικό πρακτικό με τον αριθμό ψηφισάντων
και τον αριθμό των φακέλων κατά περίπτωση (Δ.Σ. – Τοπικού Παραρτήματος – Ο.Τ.Ο.Ε. –
Εργατικό Κέντρο ).

Σημαντική Σημείωση :
Δεν ανοίγουμε τους φακέλους με τα ψηφοδέλτια παρά μόνο τους μετράμε .
Δεν κάνουμε καταμέτρηση ψηφοδελτίων. Αυτή η διαδικασία
πραγματοποιηθεί συνολικά από την Κ.Ε.Ε.
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Δ. Αποστολή υλικών εκλογών
Οι σφραγισμένοι φάκελοι , το πρακτικό και ο εκλογικός κατάλογος (μητρώο) και κατάσταση
ψηφισάντων κλείνονται μέσα σε μεγάλο καφέ φάκελο ταχυδρομικής αποστολής, ο οποίος
αποστέλλεται άμεσα μέσω courier και με την ένδειξη «χρέωση παραλήπτη» προς :

ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ EUROBANK ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 9-11 (ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΤΚ 10552 ΑΘΗΝΑ

Στο

εξωτερικό

του

φακέλου

αποστολής

αναγράφεται

η

ένδειξη:

<< ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ>>
Η ανακοίνωση αυτή να επιδεικνύεται στον δικαστικό αντιπρόσωπο των τοπικών
εκλογικών κέντρων ώστε, να ενημερωθεί για την τήρηση των διαδικασιών.
Από την ανωτέρω διαδικασία εξαιρείται μόνο η κάλπη του Εκλογικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης
που αφορά στην εκλογή των εκπροσώπων του Ε.Κ.Θ. Η κάλπη θα ανοιχτεί από τον Δικαστικό
Αντιπρόσωπο και την Τοπική Εφορευτική Επιτροπή, θα καταμετρηθούν οι ψήφοι και ο Δικαστικός
Αντιπρόσωπος θα συντάξει Πρακτικό Ψηφοφορίας.
Ο Πρόεδρος ή τα εξουσιοδοτημένα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής παραλαμβάνουν
τους φακέλους των τοπικών Εκλογικών κέντρων. Παρουσία του προέδρου της Κ.Ε.Ε. ανοίγονται οι
φάκελοι αποστολής του κάθε εκλογικού κέντρου χωριστά, ελέγχονται αν συμφωνεί το πρακτικό του
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δικαστικού αντιπροσώπου με τους φακέλους που περιέχουν και εν συνεχεία ενσωματώνονται με
τους υπόλοιπους φακέλους που είναι για την εκλογή του ιδίου Οργάνου.
Όταν ολοκληρωθεί πανελλαδικά η ψηφοφορία ο Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
στην Αθήνα, σφραγίζει τις κάλπες και συντάσσει σχετικό πρακτικό, φροντίζει δε, με τα υπόλοιπα
μέλη της Επιτροπής, για την ασφαλή φύλαξή της, μέχρι να συγκεντρωθούν όλα τα ψηφοδέλτια των
Τοπικών Εκλογικών Κέντρων.
Το άνοιγμα των καλπών και η τελική καταμέτρηση των ψήφων θα πραγματοποιηθεί εντός του
χρονικού ορίου και έτσι όπως ορίζεται από το καταστατικό του συλλόγου μας.
Η κεντρική εφορευτική επιτροπή θα προβεί στην καταμέτρηση των φακέλων συνολικά μετά τη
διαλογή, στην καταμέτρηση των ψήφων και στην έκδοση των αποτελεσμάτων. Θα ανακηρύξει τα
μέλη που εκλέγονται για τα όργανα του Συλλόγου, για τους εκπροσώπους της Ο.Τ.Ο.Ε και στα
Εργατικά Κέντρα.
Σύμφωνα με την απόφαση της εκλογικής απολογιστικής μας συνέλευσης η Κ.Ε.Ε. θα αξιοποιήσει
ανάλογα με τις διατάξεις και τις Υπουργικές Αποφάσεις και την δυνατότητα ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας.
Επ΄αυτού θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως.
Τέλος η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες προς όλα τα μέλη του
Συλλόγου για την εμπιστοσύνη τους και υπόσχεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την
ομαλή και άψογη διεξαγωγή των εκλογών.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΡΟΔΟΥ
1
2
3
4
5
ΚΡΗΤΗΣ
6
7
8
9
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
10
11
12
13
14

ΤΟΠΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΡΟΔΟΥ (357)
ΜΥΚΟΝΟΥ 92
ΣΥΡΟΥ 340
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 319
ΧΙΟΣ 312
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 169
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (20)
ΛΕΩΦ.Ε.ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ-ΡΕΘΥΜΝΟ (331)
ΧΑΝΙΩΝ 135

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 112
ΝΑΥΠΛΙΟΥ 97
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 128
ΣΠΑΡΤΗΣ 153
ΠΥΡΓΟΥ 266
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15
16
17
18
19
20
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
21
22
23
24

ΠΑΤΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 247
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 249
ΑΜΦΙΣΣΑΣ 417
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 302
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 155
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 265

ΑΡΤΑΣ 311
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 270
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 295
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ
25
26
27
28

ΛΑΜΙΑΣ 274
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 679
ΛΑΡΙΣΑΣ Β 722
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 233

ΚΑΒΑΛΑΣ
29
30
31
32
33

ΣΕΡΡΩΝ 131
ΔΡΑΜΑΣ 767
ΚΑΒΑΛΑΣ 225
ΞΑΝΘΗΣ 314
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 140

ΚΟΖΑΝΗΣ
34
35
36
37
38

ΚΟΖΑΝΗΣ 239
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 113
ΕΔΕΣΣΑΣ 322
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 197
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 343

ΣΤΕΡΕΑ
39
40

ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ 458
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 293
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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