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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

σύμφωνα με την απόφαση για αναβολή των αρχαιρεσιών 
 για 11 Μαΐου 2022 (Αρ. Πρωτ. ΣΕΤΕΕ: 4235 - 27 Απριλίου 2022) 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ 

http://www.setee.net/2022/02/01/p-katastatiko-2/#_Toc89939282 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Οι επιστολικές ψήφοι θα πρέπει να φθάσουν στη διεύθυνση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 
το αργότερο μέχρι την Τρίτη 10/5/2022 και ώρα 13.30 ξεχωριστά από τον κάθε αποστολέα. 

Συναδέλφισσες –οι διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες και οδηγίες για να 
αποφύγουμε ακυρώσεις ψηφοδελτίων που θα αλλοιώσουν την βούληση του εκλογικού σώματος 
του ΣΕΤΕΕ. 
Με τον φάκελο της επιστολική ψήφου παραλαμβάνετε: 
Α. Εκλογικό υλικό 
Στο εκλογικό υλικό περιλαμβάνονται:  

I. Τέσσερα (4) ψηφοδέλτια εκλογικών συνδυασμών με τα ονόματα των υποψηφίων μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΕΕ  

II. Ένα (1) Ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των υποψήφιων μελών της Εξελεγκτική Επιτροπή του ΣΕΤΕΕ 
III. Τέσσερα (4) ψηφοδέλτια εκλογικών συνδυασμών με τα ονόματα των υποψηφίων 

Αντιπροσώπων για το συνέδριο της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..  
IV. Ένα (3) λευκά ψηφοδέλτια (ένα για κάθε όργανο). 
V. Τρείς (3) έγχρωμους φακέλους ψηφοφορίας για τα παραπάνω όργανα 

Λευκός: για το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ,  
Ρόζ: για την Εξελεγκτική Επιτροπή, 
Κυανόχρους: για την εκλογή Αντιπροσώπων για το συνέδριο της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

VI. Τον κίτρινο φάκελο (28Χ20,5) στον οποίο θα τοποθετηθούν οι φάκελοι ψηφοφορίας 

Β. Ψηφοφορία 
Για εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΕΕ: 
1. Ψηφίζετε μέχρι επτά (7) υποψηφίους στο συνδυασμό της επιλογής σας βάζοντας από έναν 

σταυρό στα αντίστοιχα τετραγωνάκια. 
2. Τοποθετήστε το ψηφοδέλτιο στον αντίστοιχο φάκελο χρώματος ΛΕΥΚΟΥ  και κλείστε τον.  

Ο φάκελος ψηφοφορίας ΔΕΝ πρέπει να φέρει ΚΑΝΕΝΑ διακριτικό. 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή του ΣΕΤΕΕ: 
1. Ψηφίζετε μέχρι τρείς (3) υποψηφίους στο συνδυασμό της επιλογής σας βάζοντας από έναν 

σταυρό στα αντίστοιχα τετραγωνάκια. 
2. Τοποθετήστε το ψηφοδέλτιο στον αντίστοιχο φάκελο χρώματος ΡΟΖ  και κλείστε τον.  

Ο φάκελος ψηφοφορίας ΔΕΝ πρέπει να φέρει ΚΑΝΕΝΑ διακριτικό. 

Για εκλογή των Αντιπροσώπων στο συνέδριο της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.: 
1. Ψηφίζετε τους υποψηφίους της επιλογής σας χωρίς περιορισμό σταυρών στο συνδυασμό της 

επιλογής σας βάζοντας από έναν σταυρό στα αντίστοιχα τετραγωνάκια. 
2. Τοποθετήστε το ψηφοδέλτιο στον αντίστοιχο φάκελο χρώματος ΚΥΑΝΟ  και κλείστε τον.  

Ο φάκελος ψηφοφορίας ΔΕΝ πρέπει να φέρει ΚΑΝΕΝΑ διακριτικό 

Γ. Ολοκλήρωση διαδικασίας - Αποστολή επιστολικής ψήφου 

Αφού τοποθετήστε τους φακέλους ψηφοφορίας στο μεγαλύτερο φάκελο που σας έχει σταλεί, στον 
εξωτερικό φάκελο στην θέση του αποστολέα αναγράφετε το ονοματεπώνυμο την διεύθυνσή του 
Περιφερειακού Τμήματος που ανήκετε και το κινητό σας τηλέφωνο: 
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Περιφερειακό Τμήμα 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
Οδός, αριθμός, Πόλη, Τ. Κ. 
Κινητό τηλέφωνο:…………… 

Για τον Παραλήπτη είναι προτυπωμένο: 

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ 
Προς Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του ΣΕΤΕΕ 
Νίκης 4, 10563, Αθήνα  

Ο φάκελος της επιστολικής ψήφου αποστέλλεται με εταιρεία ταχυμεταφοράς και το απόκομμα της 
χρέωσης της ταχυμεταφορικής εταιρείας το προωθείτε με email προς την Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή για να σας καταβληθούν τα έξοδα αποστολής. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Η επιστολική ψήφος θα στέλνεται ατομικά και θα πρέπει να φθάσει στη διεύθυνση της Κεντρικής 
Εφορευτικής Επιτροπής το αργότερο μέχρι την Τρίτη 10/5/2022 και ώρα 13.30.  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΥΡΑ – ΑΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 

Έγκυροι είναι μόνο οι φάκελοι και τα ψηφοδέλτια που σας έχει αποστείλει ο Σύλλογος Εργαζομένων 

ΤΕΕ. 

 φάκελος ψηφοφορίας φέρει οποιαδήποτε διακριτικά δεν ανοίγεται και θεωρείται άκυρος. 

 Φάκελος που θα περιέχει περισσότερα από ένα (1) ψηφοδέλτιο είναι άκυρος.  

 Φάκελος που θα περιέχει διαφορετικό ψηφοδέλτιο από αυτά που θα μοιράζει η Εφορευτική 
Επιτροπή είναι άκυρος. 

 Φάκελος που θα είναι διαφορετικός από αυτόν που προβλέπεται είναι άκυρος. 

 Ψηφοδέλτιο που παραβιάζει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, (χαρακτηριστικά σημεία στο 

ψηφοδέλτιο, διαφορετικό χρώμα στυλό  από μπλε ή μαύρο, κύκλοι, , τρίγωνα ή 
μονογραφές μπροστά ή πίσω από το όνομα του υποψηφίου) είναι άκυρο. 

 Ψηφοδέλτιο που έχει χειρόγραφη συμπλήρωση είναι άκυρο. 

 Ψηφοδέλτιο που θα περιέχει παραπάνω από ένα (1) σταυρό στον ίδιο υποψήφιο, θα 
καταχωρείται ως άκυρο. 

 Ως λευκά ψηφοδέλτια υπολογίζονται μόνο αυτά που έχει δώσει η Εφορευτική Επιτροπή. 

 Φάκελος κενός είναι άκυρος. 

Ψηφοδέλτιο χωρίς σταυρούς είναι έγκυρο και προσμετρείται υπέρ του συνδυασμού. 

Οι φάκελοι ψηφοφορίας που θα γίνουν δεκτοί και θα ριφθούν στην κάλπη, είναι μόνο των μελών του 
ΣΕΤΕΕ που είναι ταμειακά τακτοποιημένοι έως 31/12/2021.  
Αλλιώς δεν ανοίγονται καθόλου οι φάκελοι αποστολής και συντάσσεται ανάλογο πρακτικό. 

Τα τακτικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής: 

Μαρία Σκουλά 
 

Κωνσταντίνα Ελευθεροπούλου 
 

Κατερίνα Σαραντοπούλου 
 

Τα αναπληρωματικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής: 

Σωτήρης Ποντικάκος 
 

Άρης Κτωρίδης 
 

Κατίνα Κιτσάκη 
 

 


