
ΟΔΗΓΙΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΕΠΙΣΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ 
Εκλογζσ για ανάδειξη Διοικθτικοφ υμβουλίου και Ελεγκτικισ Επιτροπισ  

ςτο     Σ.Α.Τ.Φ.Ε.  ΝΠΙΔ (ΠΡΟΝΟΙΑ-ΕΦΑΠΑΞ) 
    Ημερομθνία  εκλογϊν: 1 ζωσ και 3  Δεκεμβρίου 2014 

 

      ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΟΔΗΓΙΕ ΑΦΟΡΟΤΝ ΟΟΤ ΕΠΙΛΕΞΟΤΝ ΝΑ ΨΗΦΙΟΤΝ ΜΕ ΣΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΗ    

ΕΠΙΣΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΤ, ΔΗΛΑΔΗ ΣΕΛΝΩΝΣΑ ΣΗΝ ΨΗΦΟ ΣΟΤ ΜΕ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟ 

1. Μζςα ςτον Φάκελο που μόλισ ανοίξατε υπάρχουν α)  το παρόν ζντυπο : Οδθγίεσ Ψθφοφορίασ – 

Επιςτολικι Ψιφοσ   β) Σο ψθφοδζλτιο1    γ) Ο Απαντθτικόσ Φάκελοσ   δ) Ο φάκελοσ Ψθφοφορίασ . 

2.  Πάρτε το ψθφοδζλτιο και βάλτε υποχρεωτικά ςταυροφσ προτίμθςθσ ςε όποιουσ υποψθφίουσ 

επικυμείτε, τόςο ςτουσ υποψθφίουσ για το Διοικθτικό υμβοφλιο όςο και για τθν Ελεγκτικι 

Επιτροπι. Ζχετε δικαίωμα μζχρι 5 ςταυροφσ για το Διοικθτικό υμβοφλιο και μζχρι 3 για τθν 

Ελεγκτικι Επιτροπι. 

3. Διπλϊςτε το ψθφοδζλτιο και τοποκετιςτε το ςτον φάκελο με τθν ςιμανςθ                                                    

‘’ ΦΑΚΕΛΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ - ΕΚΛΟΓΕ 2014 - ΣΑΤΦΕ ΝΠΙΔ ‘’. 

4. Κλείςτε  αυτόν το φάκελο.  

5. Σοποκετιςτε τον  ίδιο παραπάνω φάκελο με τθν ςιμανςθ   ‘’ ΦΑΚΕΛΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ - ΕΚΛΟΓΕ 

2014 - ΣΑΤΦΕ ΝΠΙΔ ‘’ ςτον αμζςωσ λίγο μεγαλφτερο φάκελο με τθν ςιμανςθ     ‘’ ΑΠΑΝΣΗΣΙΚΟ 

ΦΑΚΕΛΟ ’’.  Κλείςτε αυτόν το φάκελο χρθςιμοποιϊντασ τθν ειδικι ταινία που φζρει.  Μθν 

ξεχάςετε  να γράψετε τα ςτοιχεία ςασ – ςτοιχεία αποςτολζα ςε αυτόν τον φάκελο. 

6. Πάρτε αυτόν το φάκελο με τθν ςιμανςθ ‘’ ΑΠΑΝΣΗΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ’’ και τθν αςτυνομικι ςασ 

ταυτότθτα και  πθγαίνετε ςε οποιοδιποτε  Κ.Ε.Π.  ι άλλθ αρμόδια αρχι π.χ. (Αςτυνομικό τμιμα) 

για να βάλετε τθν υπογραφι ςασ πάνω ςε αυτόν το φάκελο (‘’ ΑΠΑΝΣΗΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ’’ ), 

δθλαδι διαδικαςία  γνιςιου υπογραφισ. 

7. Σαχυδρομιςτε τον παραπάνω φάκελο (‘’ΑΠΑΝΣΗΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ’’ ). Σα τζλθ ταχυδρομείου είναι 

προπλθρωμζνα από το Σαμείο. Αιτθκείτε από τα κατά τόπουσ υποκαταςτιματα των ΕΛΣΑ να ςασ 

ςφραγίςουν κακαρά πάνω ςτο φάκελο τθν θμερομθνία κατάκεςθσ (χρονολογικό ςιμαντρο). 

8. Δεκτοί κα γίνονται οι φάκελοι οι οποίοι κα ζχουν ςφραγίδα ταχυδρομείου από 1 ζωσ 3 Δεκεμβρίου 

2014. 

9. Με τα παραπάνω  εξαςφαλίηεται το αδιάβλθτο και θ μυςτικότθτα τθσ ψθφοφορίασ κακϊσ όλοι οι 

φάκελοι ( ‘’ ΑΠΑΝΣΗΣΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ‘’ ) που κα ςυγκεντρωκοφν πανελλαδικά κα ανοιχτοφν από τθν 

Εφορευτικι Επιτροπι και ο κάκε φάκελοσ ψθφοφορίασ  ‘’ ΦΑΚΕΛΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ - ΕΚΛΟΓΕ 

2014 - ΣΑΤΦΕ ΝΠΙΔ ‘’ που κα περιζχουν κα τοποκετθκεί ςε κάλπθ. 
 

Σο ΣΑΤΦΕ ΝΠΙΔ είναι το πρϊτο Σαμείο Αλλθλοβοικειασ (παροχισ εφάπαξ) ςτθν Ελλάδα, ςτο οποίο 

θ εκλογι του Διοικθτικοφ υμβουλίου και τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ  πραγματοποιείται με 

κακολικι ψθφοφορία των αςφαλιςμζνων του. Η ευκφνθ για τθν εφρυκμθ λειτουργία, τθν 

οικονομικι ευρωςτία και τθν αποτελεςματικι και χρθςτι διοίκθςθ του Σαμείου είναι πλζον ςτα 

χζρια όλων μασ. Είναι ϊρα  για δράςθ. 

Καλι ψιφο –  θ τφχθ του Σαμείου είναι ςτα χζρια ςου - μθν χάςεισ αυτιν τθν 

ευκαιρία!! 

Η Πρόεδροσ                   Ο Αντιπρόεδροσ      Ο Γεν. Γραμματζασ 

Κωνςταντίνα Ρετςινά          Νικόλαοσ Μάινασ         Ευκφμιοσ Μακρογιάννθσ 

                                                           
(1)

 Σε περίπτωςη που εκ παραδρομήσ δεν υπάρχει διαθζςιμο ψηφοδζλτιο ςτο φάκελο μπορείτε να το εκτυπϊςετε από 

την ιςτοςελίδα του ΤΑΥΦΕ  (www.tayfe.gr) 

 


