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ΛΕΚΚΑ 23 -25 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10562 

Τηλ.: 210 36.28.168•Fax: 210 36.17.838 

Website: http://www.sste.gr 

Αθήνα, Οκτώβριος 2021 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 Αγαπητοί Συνάδελφοι,  
 Σύμφωνα με ομόφωνη εισήγηση του ΔΣ της 14 Σεπτέμβριου 2021 η Ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση της 13 Οκτωβρίου 2021 αποφάσισε όπως, λόγω της πανδημίας, οι εκλογές για την 

εκλογή νέων Οργάνων Διοίκησης Σ.Σ.Τ.Ε., αντιπροσώπων στην Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. και Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε 

(Ταμείο Υγείας) να πραγματοποιηθούν ως ακολούθως: 
 

Για τους συναδέλφους που διαμένουν στην Αττική και θα ψηφίσουν στα γραφεία του 

Συλλόγου μας (Λέκκα 23-25 β’ όροφος) η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ως ακολούθως: 
 

Α) την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 από ώρα 08:30 έως 18:00 θα ψηφίσουν οι 

συνάδελφοι που το επίθετο τους αρχίζει από Α έως και Ζ 
 

Β) την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 από ώρα 08:30 έως 18:00 θα ψηφίσουν οι 

συνάδελφοι που το επίθετο τους αρχίζει από Η έως και Λ 
 

Γ) την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 από ώρα 08:30 έως 18:00 θα ψηφίσουν οι 

συνάδελφοι που το επίθετο τους αρχίζει από Μ έως και Π 
 

Δ) την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 από ώρα 08:30 έως 18:00 θα ψηφίσουν οι 

συνάδελφοι που το επίθετο τους αρχίζει από Ρ έως και Ω 
 

Όσοι από τους συναδέλφους για προσωπικούς λόγους δεν δύνανται να ψηφίσουν τη 

συγκεκριμένη ημερομηνία που έχει ορισθεί το «γράμμα» τους, θα τους δίδεται η δυνατότητα να 

ψηφίσουν σε μια από τις ως άνω οριζόμενες ημερομηνίες και ώρες (19, 20, 21, 22 Οκτωβρίου 

2021). 

Οι συνάδελφοι ψηφίζουν με την επίδειξη της αστυνομικής 

τους ταυτότητας  ή με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο, ήτοι διαβατήριο, δίπλωμα 

οδήγησης και έχουν δικαίωμα να βάλουν σταυρούς προτίμησης, χωρίς περιορισμό στον αριθμό, 

των υποψηφίων που προτιμούν για κάθε αξίωμα. 
 

 

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να έχετε μαζί σας  το πιστοποιητικό 

εμβολιασμού σας ή πιστοποιητικό νόσησης ή rapid test 48 ωρών. 

Σημειώνουμε ότι θα υπάρχει έλεγχος κατά την είσοδο σας, καθώς και καθ’ 

όλη τη διάρκεια της παραμονής σας στο χώρο η χρήση μάσκας είναι 

υποχρεωτική. 
 
  

Οι συνάδελφοι που την πρώτη ημέρα των αρχαιρεσιών (19/10/2021) και μόνον τότε 

δεν θα βρίσκονται στην περιοχή διαμονής τους μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους, στην 

Αθήνα  στα γραφεία του Συλλόγου (Λέκκα 23-25 2ος όροφος Αθήνα), το ίδιο ισχύει και για τα 

σημεία διενέργειας εκλογών των παρ/των (δηλαδή μόνο την 19η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη). 

 
 



 
 

  

 

 

Για την ασφαλέστερη και λειτουργικότερη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των 

συναδέλφων καθώς και την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, ο Σύλλογος μας έχει μεριμνήσει για 

την παρουσία φυλάκων (security) καθώς και καθαριστών αέρα που θα τοποθετηθούν στην 

αίθουσα ψηφοφορίας (Λέκκα 23-25 β’ όροφος) όπου θα διεξαχθούν οι εκλογές. 
 

  Στο παράρτημα της Θεσσαλονίκης (Τσιμισκή 43, Εμπορικό Κέντρο «Πλατεία») η 

εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως: 
 

Α) την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 από ώρα 09:00 έως 15:00 θα ψηφίσουν οι 

συνάδελφοι που το επίθετο τους αρχίζει από Α έως και Μ 
 

Β) την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 από ώρα 09:00 έως 15:00 θα ψηφίσουν οι 

συνάδελφοι που το επίθετο τους αρχίζει από Ν έως και Ω 
 

Για τους συναδέλφους οι οποίοι θα ψηφίσουν στα υπόλοιπα Παραρτήματα του Συλλόγου 

ανά την επικράτεια, οι εκλογές θα διεξαχθούν μόνο την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 
 

Για τη διευκόλυνση σας, σας παραθέτουμε πίνακα με τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής της 

ψηφοφορίας για κάθε παράρτημα. 
 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Στο Παρ/μα του Συλλόγου, Πάροδος Μαυρολένης 6-14 Και από ώρα 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ Στο Παρ/μα του Συλλόγου, Χαρ. Τρικούπη 28 Και από ώρα 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. 

ΛΑΡΙΣΑ Στο κέντρο «ΦΡΟΥΡΙΟ» Και από ώρα 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. 

ΠΑΤΡΑ Στο Παρ/μα του Συλλόγου, Κολοκοτρώνη 10  Και από ώρα 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. 

ΡΟΔΟΣ Στο Εργατικό Κέντρο Ρόδου, Σ. Καζούλη 30 Και από ώρα 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. 

ΒΟΛΟΣ Στο ξενοδοχείο «Domotel Ξενία Βόλου», Πλαστήρα 1 Και από ώρα 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ Στο Υποκ/μα Τραπέζης Ελλάδος, Αριστομένους 27 Και από ώρα 09:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ. 

ΚΕΡΚΥΡΑ Στο Υποκ/μα Τραπέζης Ελλάδος, Πλ. Δημάρχου Κόλλα 1 Και από ώρα 09:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ. 

ΚΑΒΑΛΑ Στο ξενοδοχείο «Airotel Galaxy», Ελ. Βενιζέλου 27 Και από ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. 

ΣΕΡΡΕΣ Στο Υποκ/μα Τραπέζης Ελλάδος, Κ. Καραμανλή Και από ώρα 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Στο Υποκ/μα Τραπ. Ελλάδος, Βασ. Αλεξάνδρου & 

Ζαρείφη  

Και από ώρα 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ Στο ξενοδοχείο «Ηλιοτρόπιο» (αίθουσα διαλέξεων) Και από ώρα 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. 

ΛΑΜΙΑ Στο ξενοδοχείο «Σαμαράς», Αθ. Διάκου 14 Και από ώρα 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. 

ΧΑΝΙΑ 
Στο πολυχώρο - καφέ «Κήπος», Στρ. Τζανακάκη 

(Δημοτικός κήπος Χανίων) 

Και από ώρα 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. 

ΣΑΜΟΣ Στο Υποκ/μα Τραπέζης Ελλάδος, Θεμ. Σοφούλη 77 Και από ώρα 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. 

ΡΕΘΥΜΝΟ  Στο ξενοδοχείο «Jo An», Δημητρακάκη 8 Και από ώρα 11:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ. 

ΠΥΡΓΟΥ Στο ξενοδοχείο «Ήλιδα», Πατρών 50 & Δεληγιάννη Και από ώρα 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. 

ΞΑΝΘΗ Στην «Κρητική Αδελφότητα Ξάνθης», 4ης Οκτωβρίου Και από ώρα 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. 

 

 Κρίνουμε σκόπιμο να τονίσουμε ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 

ΟΛΩΝ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ώστε να δώσετε, μ΄ αυτόν τον τρόπο, τη 

δύναμη που απαιτείται για την αντιμετώπιση των σοβαρών θεμάτων μας. Το νέο Δ.Σ. του 

Συλλόγου πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό  της μεγάλης πλειοψηφίας των συναδέλφων. 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


