Άρθρο 11
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η ψηφοφορία για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, των
αντιπροσώπων στη Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων, των
Κεντρικών Οργάνων που θα εκλέγονται απ' την Εθνική Γενική
Συνέλευση Αντιπροσώπων (Εξελεγκτική Επιτροπή και Κεντρική
Εφορευτική

Επιτροπή)

και

των

Νομαρχιακών

Οργάνων

(Νομαρχιακά Διοικητικά Συμβούλια, Νομαρχιακές Εξελεγκτικές
Επιτροπές, Νομαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές), όπως και κάθε
άλλη ψηφοφορία για ανάδειξη οργάνων, γίνονται όπως ορίζεται
παρακάτω με ψηφοδέλτια κλειστά μέσα σε φακέλους που πρέπι
να σφραγίζονται και να μονογράφονται από ένα Μέλος της
Εφορευτικής Επιτροπής πριν ριχτούν στην κάλπη.
2. Οι

αρχαιρεσίες

που

αφορούν

την

εκλογή

του

Διοικητικού

Συμβουλίου, των αντιπροσώπων στην Εθνική Γενική Συνέλευση
Αντιπροσώπων και των μελών των Νομαρχιακών οργάνων του
δικτύου προκηρύσσονται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
45 ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα για τις αρχαιρεσίες (πλην
των Νομαρχιακών Εφορευτικών Επιτροπών που εκλέγονται απ’ τις
Νομαρχιακές Γενικές Συνελεύσεις).
3. Στην

Κεντρική

υποψηφιότητες

Εφορευτική
μέσα

20

Επιτροπή

ημέρες

από

καταθέτονται

την

προκήρυξη

οι
των

αρχαιρεσιών. Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται από την
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εντός 5 ημερών από τη λήξη της
προθεσμίας

για

κατάθεση.

Διορθώσεις

και

αντικαταστάσεις

ψηφοδελτίων επιτρέπονται 24 ώρες πριν από την ανακήρυξη των
υποψηφίων

από

την

Κεντρική

Εφορευτική

Επιτροπή,

ενώ

αργότερα απαγορεύεται κάθε μεταβολή.
4. Όταν πρόκειται για ψήφο εμπιστοσύνης ή ερώτημα που τίθεται
στην κρίση του ψηφοφόρου, τα ψηφοδέλτια περιέχουν τη λέξη

ΝΑΙ ή ΟΧΙ, τα οποία επιτρέπεται να φέρουν από την έκδοση τους
και έντυπες απλές διευκρινιστικές φράσεις, έαν τούτο κριθεί
αναγκαίο από τα αρμόδια όργανα.
5. Υποψήφιοι μπορούν να είναι όλα τα μέλη του Δικτύου σύμφωνα
με το άρθρο 4, οι υποψηφιότητες δε για όλα τα όργανα
κατατίυενται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή κατατάσσονται
δε σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά Νομαρχιακό Τμήμα.
6. Η ψηφοφορία γίνεται τις ίδιες ημέρες τόσο στην Αττική όσο και
στις πόλεις της Περιφέρειας και ανάλογα με τον αριθμό των
μελών. Σε κάθε περίπτωση η τελευταία ημέρα της ψηφοφορίας θα
είναι ίδια.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από το σύνολο των μελών του
Δικτύου αποτελείται από 15 μέλη, εκ των οποίων το 20% θα
προέρχεται από μέλη διαμένοντα εκτός της Αττικής.
8. Η εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) Τακτικά και τρία
(3) :Αναπληρωματικά μέλη.
9. Η ψηφοφορία γίνεται κατά τόπους από την Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή και τις Νομαρχιακές εφορευτικές επιτροπές, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.
10.

Το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εφοδιάζει έγκαιρα τις

τις εφορευτικές επιτροπές με δύο, βεβαιωμένα από το ίδιο για την
ακρίβεια, αντίγραφα μητρώου των μελών.
11.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή διορίζει τις Νομαρχιακές

Εφορευτικές Επιτροπές - στις περιπτώσεις που δεν έχουν εκλεγεί
απ' τις Νομαρχιακές Γενικές Συνελεύσεις

- εντός 10 (δέκα)

ημερών από τη συγκρότησή της.
12.

Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με την φροντίδα της Κντρικής

Εφορευτικής Επιτροπής και διατίθενται στους υποψηφίους το
αργότερο 5 (πέντε) μέρες από την ανακήρυξη τους από την
Εφορευτική Επιτροπή. Τα μέλη της Εφορευτικής δεν έχουν το
δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα για άλλο όργανο του
συλλόγου.

13.

Η κατάρτιση των ψηφοδελτίων γίνονται ως εξής:
α). Για το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται ψηφοδέλτιο με
βάση τις προβλέψεις των παραγράφων 3 και 5 του παρόντος
άρθρου και οι εκλογές διεξάγονται καθ’ όμοιο τρόπο με τον
προβλεπόμενο στις επόμενες παραγράφους του άρθρο για την
εκλογή

αντιπροσώπων

στην

Εθνική

Γενική

Συνέλευση

Αντιπροσωπείας.
Για

την

εκλογή

του

πρώτου

Διοικητικού

Συμβουλίου

συγκαλείται από τα ιδρυτικά μέλη Γενική Συνέλευση των
εγγεγραμμένων και οικονομικά τακτοποιημένων μελών που
συγκροτείται σε απαρτία με βάση τις προβλέψεις του άρθρου 9
για την Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσωπείας.
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Κεντρική Εφορευτική επιτροπή
διεξαγωγής εκλογών με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες
του άρθρου για την εκλογή αντιπροσώπων στην Εθνική Γενική
Συνέλευση Αντιπροσωπείας.
Οι ημερομηνίες των επόμενων αρχαιρεσιών για την εκλογή
Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
του δικτύου οι δε διαδικασίες είναι αυτές που προβλέπονται για
την εκλογή αντιπροσώπων στην Εθνική Γενική Συνέλευση
Αντιπροσωπείας.
β). Για την εκλογή των υπολοίπων οργάνων

σε κάθε

Νομαρχιακό Τμήμα θα υπάρχει ψηφοδέλτιο στο οποίο θα
αναγράφονται
Συμβούλιο,

οι
για

υποψήφιοι
Νομαρχιακή

για

Νομαρχιακό

Ελεγκτική

Διοικητικό

Επιτροπή,

για

αντιπροσώπους στη Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων ή
άλλα όργανα ή ενώσεις.
Ειδικά για το Νομαρχιακό Τμήμα Αττικής στο ψηφοδέλτιο θα
αναγράφονται μόνο οι υποψήφιοι αντιπρόσωποι στην Εθνική
Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων ή άλλα όργανα ή ενώσεις.
14.

Η ψηφοφορία γίνεται σύμφωνα με το νόμο και τις σχετικές

συνήθειες. Η κεντρική Εφορευτική Επιτροπή καθώς και οι

Νομαρχιακές είναι υπεύθυνες για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας
και την εξασφάλιση του αδιάβλητου. Απαγορεύεται σε' όλη την
διάρκεια της ψηφοφορίας η παραμονή στην αίθουσα ψηφοφορίας
άλλου προσώπου εκτός από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής
και μέχρι τριών ακόμα συφωνημένων από πριν υποψηφίων.
15.

Όταν τελειώσει η ψηφοφορία στην Αττική, ο Πρόεδρος της

Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής σφραγίζει την κάλπη και
φροντίζει μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής
Επιτροπής

για

συγκεντρωθούν

την

ασφαλή

και

τα

φύλαξη

αποτελέσματα

της,
των

ώσπου

να

Περιφερειακών

εκλογικών κέντρων.
16.

Όταν τελειώσει η ψηφοφορία στα Νομαρχιακά εκλογικά

κέντρα, η Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει την κάλπη,
αριθμεί και μονογράφει τους

φακέλους, συμφωνεί με

την

κατάσταση ψηφισάντων, συντάσσει πρακτικό της ψηφοφορίας και
εκδίδει τα αποτελέσματα σε Νομαρχιακό επίπεδο. Το πρακτικό
αυτό μαζί με την κατάσταση ψηφισάντων στέλνει αμέσως με φαξ
ή με ηλεκτρονικό μήνυμα και την επομένη με με συστημένη
επιστολή στον Πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
στην Αθήνα.
17.

Την 10η ημέρα από την ημέρα που έγινε η ψηφοφορία ή και

πιο νωρίς, αν έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι φάκελοι των πρακτικών
από

τις

Νομαρχιακές

Εφορευτικές

Επιτροπές,

η

Κεντρική

Εφορευτική Επιτροπή εκδίδει τα τελικά αποτελέσματα για τους
αντιπροσώπους στην Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων και
για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
18.

Οι

τόποι

ψηφοφορίας

Εφορευτική

Επιτροπή

αποφασίζονται

και

γίνονται

από

την

Κεντρική

γνωστοί

στο

έγγραφο

προκήρυξης των αρχαιρεσιών.
19.

Στην

Τμήματος

περίπτωση
στο

αρχαιρεσιών,

που

χρονικό

υπάρχει

υπάρξει
διάστημα

δυνατότητα

αναγνώριση
μεταξύ
ανάδειξης

Νομαρχιακού
δύο

γενικών

Νομαρχιακών

Οργάνων με εκλογές στην περιοχή ευθύνης του με θητεία μέχρι
τις επόμενες αρχαιρεσίες.
20.

Τέλος σε επόμενο στάδιο θα αναγνωρίζεται και η ψηφοφορία

μέσω ηλεκτρονικών μέσων, αφού εν τω μεταξύ διαμορφωθεί
σχετικό πρόγραμμα που θα εγκριθεί από την Ε.Γ.Σ.Α.
21.

Ειδικό κατά τις πρώτες αρχαιρεσίες μετά την έγκριση του

καταστατικού,

σε

περίπτωση,

που

αντιπρόσωποι

για

εκλογή

κάθε

Διοικητικό

Συμβούλιο

με

σε

απόφαση

δεν

υπάρχουν

Νομαρχιακό
του

μπορεί

επαρκείς

Τμήμα,
να

αντιπροσώπους, για όλη την διάρκεια της θητείας αυτού.

το

ορίζει

