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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. 
ΣΤΙΣ 30,31 ΜΑΙΟΥ ΚΑΙ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 
 
                                                                                                              Αθήνα, 31/52022 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ No 4 
 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 
 

Προς διευκόλυνση των συναδέλφων - εκτάκτων μελών (συνταξιούχοι) που 

εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον για την συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία, 

αποφασίζουμε την παράταση της δυνατότητας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που 

κανονικά λήγει σήμερα (31 Μαΐου 2022) και ώρα 19.00 μ.μ. έως το πρωί της 

επομένης (01 Ιουνίου 2022) και ώρα 06.00 π.μ. οπότε και θα λήξει οριστικά. Όσοι 

συνάδελφοι – έκτακτα μέλη δεν έχουν λάβει τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο με την 

πλατφόρμα ψηφοφορίας παρακαλούνται να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του 

Ταμείου για να δηλώσουν τα στοιχεία τους και το προσωπικό e-mail τους το 

αργότερο σήμερα και μέχρι τις 15.00 μ.μ. δεδομένου ότι μετά δεν θα είναι τεχνικά 

δυνατή η αποστολή του συνδέσμου. Όσοι έχουν λάβει ή θα λάβουν σύνδεσμο θα 

μπορούν να ψηφίζουν ηλεκτρονικά μέχρι την λήξη της παράτασης της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας. 

 Όσοι συνάδελφοι συνταξιούχοι δεν ψηφίσουν ηλεκτρονικά, μπορούν να 

ψηφίσουν με φυσική παρουσία στα σημεία όπου έχουν οριστεί τοπικές εφορευτικές 

επιτροπές και δικαστικοί αντιπρόσωποι με την διαδικασία που ορίζεται στην 

Εγκύκλιο Νο 2 της ΚΕΕ. 

 Για τους συναδέλφους – τακτικά μέλη (εν ενεργεία), οι οποίοι ψηφίζουν 

ηλεκτρονικά μέχρι αύριο (01/06/2022) και ώρα 19.00 μ.μ. η δυνατότητα 

επικαιροποίησης των στοιχείων τους για την αποστολή συνδέσμου ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας μπορεί να γίνει έως αύριο (01.06.2022) και ώρα 15.00  μ.μ. καθώς μετά 

δεν θα είναι τεχνικά δυνατό να αποσταλούν σύνδεσμοι.  
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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    

http://www.typate.gr/

