ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ
6η ΣΥΝΟΔΟΣ 10ης ΣΤΑ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις - Σκοπός
1. Ο παρών "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΕΧ", εκδόθηκε σε εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του Ν. 1804/88 "ΕΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ" (ΦΕΚ 177/Α΄/25.8.1988).
2. Ο Κανονισμός αυτός ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά στην εκλογή των αιρετών μελών των
οργάνων διοίκησης της ΕΕΧ, και ιδίως τη διαδικασία προκήρυξης των εκλογών και υποβολής
υποψηφιοτήτων, τα ψηφοδέλτια, την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, τη συγκρότηση,
λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Κ.ΕΦ.Ε. και των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών
(Τ.ΕΦ.Ε.), τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών, την αντιπροσώπευση συνδυασμών και
μεμονωμένων υποψηφίων, τη δυνατότητα και τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας με
αλληλογραφία, τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων και την ανακήρυξη των επιτυχόντων,
τη διαδικασία εκλογής των μελών της Δ.Ε. και την αντικατάσταση ή αναπλήρωση μελών
οργάνων της ΕΕΧ, τον τρόπο κάλυψης των δαπανών της εκλογικής διαδικασίας και κάθε
σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 2
Προκήρυξη εκλογών
1. Επικείμενης της λήξεως της θητείας των οργάνων διοίκησης της ΕΕΧ και της διεξαγωγής
των εκλογών την πρώτη Κυριακή του μηνός Νοεμβρίου, συγκαλούνται οι Συνελεύσεις των
Περιφερειακών Τμημάτων μέχρι την τελευταία σύνοδο των μελών της Συνέλευσης των
Αντιπροσώπων (ΣτΑ) εντός του μηνός Σεπτεμβρίου.
2. Κατά τις ΣΠΤ κάθε Δ.Ε.Π.Τ. εκθέτει το έργο που πραγματοποιήθηκε κατά την τριετία που
πέρασε. Επίσης εκθέτει τα οικονομικά του Π.Τ. και διαβάζεται η έκθεση της Τοπικής
Ελεγκτικής Επιτροπής (Τ.Ε.Ε.), για την περίοδο από την τελευταία Σ.Π.Τ. μέχρι το τέλος
Αυγούστου του τρέχοντος έτους. Ακολουθεί ευρεία συζήτηση πάνω στα πεπραγμένα της
Διοικούσας Επιτροπής και στα οικονομικά του Π.Τ. από τα μέλη της ΣΠΤ.
Η Σ.Π.Τ. ψηφίζει τους απολογισμούς δραστηριοτήτων και οικονομικών της Δ.Ε.Π.Τ. και
εισηγείται στη ΣτΑ για την απαλλαγή της Δ.Ε.Π.Τ. από τις ευθύνες για τη διαχείριση των
οικονομικών του Π.Τ., για την περίοδο από την τελευταία Σ.Π.Τ. μέχρι το τέλος Αυγούστου
του τρέχοντος έτους.
Από τη στιγμή αυτή η Δ.Ε.Π.Τ. θεωρείται ότι βρίσκεται υπό παραίτηση, εξακολουθεί όμως να
η

διαχειρίζεται τα θέματα και τις υποθέσεις του Π.Τ. μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος
η

έτους και την ανάληψη των καθηκόντων την 1 Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη νέα
Δ.Ε.Π.Τ..
3. Κατά την τελευταία σύνοδο της ΣτΑ η Δ.Ε./Ε.Ε.Χ. εκθέτει το έργο που πραγματοποιήθηκε
κατά την τριετία που πέρασε. Εκθέτει τα οικονομικά της Ε.Ε.Χ., για την περίοδο από την

τελευταία ΣτΑ μέχρι το τέλος Αυγούστου του τρέχοντος έτους και διαβάζεται η έκθεση της
Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) και οι εκθέσεις των Τοπικών Ελεγκτικών Επιτροπών (Τ.Ε.Ε.).
Ακολουθεί ευρεία συζήτηση πάνω στα πεπραγμένα της Διοικούσας Επιτροπής, καθώς και
στα οικονομικά της ΕΕΧ, από τα μέλη της ΣτΑ.
Η ΣτΑ απαλλάσσει τη Δ.Ε. από τις ευθύνες για τη διαχείριση των οικονομικών της ΕΕΧ και τις
Δ.Ε.Π.Τ. από τις ευθύνες για τη διαχείριση των οικονομικών των Π.Τ. έως την 31/08 του
τρέχοντος έτους.
Από τη στιγμή αυτή η Δ.Ε., θεωρείται ότι βρίσκεται υπό παραίτηση, εξακολουθεί όμως να
διαχειρίζεται τα θέματα και τις υποθέσεις της ΕΕΧ μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από
τη νέα Δ.Ε. 2
4. Η ΣτΑ προκηρύσσει τις εκλογές για την ανάδειξη των Κεντρικών και Περιφερειακών
Οργάνων Διοίκησης της ΕΕΧ, δηλαδή των μελών της νέας ΣτΑ, των Α΄ και Β΄ / βαθμιων
Πειθαρχικών Συμβουλίων, της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.), καθώς και των μελών των Δ.Ε.
Περιφερειακών Τμημάτων (Δ.Ε.Π.Τ.) και των Τοπικών Ελεγκτικών Επιτροπών (Τ.Ε.Ε.)
5. Τα μέλη της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ), της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) και τα
αιρετά μέλη των Α΄ και Β΄ / βαθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων εκλέγονται με καθολική,
άμεση και μυστική ψηφοφορία των ταμειακά τακτοποιημένων μελών της ΕΕΧ, την πρώτη
Κυριακή του μηνός Νοεμβρίου, κάθε τρίτου έτους σε ολόκληρη τη Χώρα.
Τα αιρετά μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού Τμήματος (Δ.Ε.Π.Τ.) και της
Τοπικής Ελεγκτικής Επιτροπής (Τ.Ε.Ε.) εκλέγονται από τη Συνέλευση Περιφερειακού
Τμήματος (Σ.Π.Τ.) με τοπικές εκλογές κάθε τρία έτη.
Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών Δ.Ε.Π.Τ. και των Τ.Ε.Ε. διενεργούνται την ίδια μέρα
με τις εκλογές των αιρετών μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) την Α΄ και Β΄ /
βαθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.), με καθολική άμεση
και μυστική ψηφοφορία των ταμιακά τακτοποιημένων μελών του Π.Τ..
6. Η εκλογή των αιρετών μελών των οργάνων διοίκησης της ΕΕΧ γίνεται με το σύστημα της
απλής αναλογικής κατά συνδυασμό υποψηφίων ή χωριστό υποψήφιο, όπως αυτό
περιγράφεται στην παραγράφου 8, του άρθρου 1, της απόφασης 1157 / 1985 του
Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 125/Β/8.3.1985.
Άρθρο 3
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές - Εκλογή Προέδρων
Εφορευτικών Επιτροπών - Αρμοδιότητες
1. Οι εκλογές διενεργούνται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε) και από τις
Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (Τ.ΕΦ.Ε.)
2. Η Κ.ΕΦ.Ε είναι πενταμελής και εκλέγεται μαζί με δύο αναπληρωματικά μέλη από τη ΣτΑ με
το σύστημα της απλής αναλογικής. Υποψηφιότητες για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
(Κ.ΕΦ.Ε.) μπορούν να υποβάλλουν στη Διοικούσα Επιτροπή εγγράφως, συνδυασμοί
υποψηφίων ή χωριστοί υποψήφιοι που είναι ταμειακά εντάξει, μέχρι και την ημέρα της
τελευταίας συνόδου της ΣτΑ.
3. Οι Τ.ΕΦ.Ε είναι τριμελείς για όλα τα Π.Τ. πλην του Π.Τ. Αττικής και Κυκλάδων και του Π.Τ.
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, που είναι πενταμελείς και εκλέγονται από τις

Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τμημάτων (Σ.Π.Τ) που προηγούνται της συνόδου της ΣτΑ.
Επίσης στις Τ.ΕΦ.Ε. είναι δυνατό να εκλεγούν και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.
Αν σε ένα Περιφερειακό Τμήμα δεν έχει εκλεγεί Τοπική Εφορευτική Επιτροπή, η ΣτΑ ορίζει
την Τ.ΕΦ.Ε. για το συγκεκριμένο Π.Τ. από τα μέλη του Τμήματος. Αν για οποιοδήποτε λόγο
δεν είναι δυνατόν να εκλεγεί ή να ορισθεί Τοπική Εφορευτική Επιτροπή για κάποιο τμήμα, η
Κ.ΕΦ.Ε. ειδοποιεί τα μέλη του Τμήματος ότι θα μπορούν να ψηφίσουν με αυτοπρόσωπη
προσέλευση ή με επιστολική ψήφο απευθείας στην Κ.ΕΦ.Ε.
4. Μετά την εκλογή τους τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Κ.ΕΦ.Ε. και των Τ.ΕΦ.Ε.
συγκεντρώνονται και εκλέγουν μεταξύ των τακτικών μελών τους τον πρόεδρο της Κ.ΕΦ.Ε. και
τον πρόεδρο της Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής κάθε Π.Τ. .
5. Οι Τ.ΕΦ.Ε. εκδίδουν τα αποτελέσματα των εκλογών για τα κεντρικά (ΣτΑ, Α΄ και Β΄/ βαθμιο
Πειθαρχικό Συμβούλιο, Ε.Ε.) και τα περιφερειακά (Δ.Ε.Π.Τ., Τ.Ε.Ε.) όργανα διοίκησης της ΕΕΧ
στον τομέα ευθύνης τους και τα κοινοποιούν στην Κ.ΕΦ.Ε. Οι Τ.ΕΦ.Ε. έχουν την αρμοδιότητα
της αποδοχής ή απόρριψης, σε πρώτο βαθμό, των ενστάσεων που υποβλήθηκαν σ΄ αυτές για
οποιοδήποτε θέμα.
6. Η Κ.ΕΦ.Ε. εκδίδει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, για όλη τη χώρα, για τα κεντρικά (ΣτΑ,
Α΄ και Β΄ Πειθαρχικό Συμβούλιο, Ε.Ε.) όργανα διοίκησης και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες
για τα κεντρικά και τα περιφερειακά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ.
Η Κ.ΕΦ.Ε. ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 21 και διενεργεί τις εκλογές στη ΣτΑ για την ανάδειξη των μελών της Δ.Ε. της ΕΕΧ.
7. Η Δ.Ε. και οι Δ.Ε.Π.Τ. υποχρεούνται να δίνουν κάθε βοήθεια στις Εφορευτικές Επιτροπές
(Κ.ΕΦ.Ε. και Τ.ΕΦ.Ε.) για τη διενέργεια των εκλογών.
8. Η αμοιβή των μελών Κ.Ε.Φ.Ε. και Τ.Ε.Φ.Ε. ορίζεται σε 50 €/ημέρα απασχόλησης μικτά.
Άρθρο 4
Υποβολή υποψηφιοτήτων
1. Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών και μέχρι τις 22.00 από την ημερομηνία λήξης της
συνόδου της ΣτΑ, του άρθρου 1, κατατίθενται στην Κ.ΕΦ.Ε., ή στις Τ.Ε.Φ.Ε. οι οποίες
γνωστοποιούν στην Κ.Ε.Φ.Ε. οι υποψηφιότητες των συνδυασμών υποψηφίων ή των
χωριστών υποψηφίων για τα κεντρικά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ. Οι ενδιαφερόμενοι
υποβάλλουν προς την Κ.ΕΦ.Ε. έγγραφες αιτήσεις τις οποίες υπογράφουν τουλάχιστον 3
υποψήφιοι του συνδυασμού υποψηφίων ή ο χωριστός υποψήφιος. (Π.χ. Αν οι εργασίες της
ΣτΑ λήξουν Κυριακή, τότε η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων εκπνέει την επόμενη
Τετάρτη 10.00 μμ)
2. Στην ίδια ως άνω προθεσμία κατατίθενται στις Τ.ΕΦ.Ε. οι υποψηφιότητες των συνδυασμών
υποψηφίων ή των χωριστών υποψηφίων για τα περιφερειακά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ. Οι
ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προς τις Τ.ΕΦ.Ε. έγγραφες αιτήσεις τις οποίες υπογράφουν
τουλάχιστον 3 υποψήφιοι του συνδυασμού υποψηφίων ή ο χωριστός υποψήφιος.
3. Όλοι οι υποψήφιοι για τα κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ πρέπει με
την κατάθεση της υποψηφιότητάς τους να είναι τακτοποιημένοι οικονομικά, δηλαδή να
έχουν εκπληρώσει το σύνολο των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς την ΕΕΧ μέχρι και το
έτος διενέργειας των εκλογών και να μην είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

και των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών. Όσοι υποψήφιοι δεν είναι οικονομικώς
τακτοποιημένοι όταν κατατίθεται η υποψηφιότητα τους διαγράφονται από υποψήφιοι με
ευθύνη των ΕΦ.Ε (Τ.ΕΦ.Ε. ή/και Κ.ΕΦ.Ε.).
4. Κάθε συνδυασμός που συμμετάσχει στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών της ΣτΑ έχει
το δικαίωμα να υποβάλλει μέγιστο αριθμό υποψηφίων έως 90 άτομα. Για τα υπόλοιπα
κεντρικά (Ε.Ε., Α΄ και Β΄/βαθμια Πειθαρχικά Συμβούλια) και περιφερειακά (Δ.Ε.Π.Τ., Τ.Ε.Ε.)
όργανα διοίκησης δεν καθορίζεται όριο στον αριθμό υποψηφίων.
5. Δεν μπορούν να εκλεγούν ως μέλη των οργάνων της ΕΕΧ όσοι:
α) Έχουν στερηθεί την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας τους.
β) Έχουν καταδικασθεί ή εκκρεμεί εις βάρος τους ποινική δίωξη για αδικήματα όπως
ορίζονται στο άρθρο 22 του υπαλληλικού κώδικα (Π.Δ. 611/1977, ΦΕΚ 198).
γ) Έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι κατά το άρθρο 14, παράγραφος 2, περίπτωση
δ΄, του Ν. 1804/88.
6. Η ιδιότητα του μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) και του μέλους της Τοπικής
Ελεγκτικής Επιτροπής (Τ.Ε.Ε.) είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους της Δ.Ε. / Ε.Ε.Χ.
ή του μέλους Δ.Ε.Π.Τ., αντίστοιχα.
Άρθρο 5
Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών
1. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, το αργότερο, από την ημερομηνία της συνόδου
της ΣτΑ του άρθρου 1 η Κ.ΕΦ.Ε. υποχρεούται να αναγγείλει με ενημερωτικό σημείωμα,
γραπτό ή ηλεκτρονικό ή με ανάρτηση στον ιστότοπο της Ε.Ε.Χ., στα μέλη της ΕΕΧ την
ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, τα εκλογικά τμήματα, καθώς και τα ονόματα των
υποψηφίων κάθε συνδυασμού ή χωριστών υποψηφίων που κατέρχονται στις εκλογές για τα
διάφορα όργανα διοίκησης της ΕΕΧ.
2. Η Κ.ΕΦ.Ε. υποχρεούται επίσης να εκδώσει και αποστείλει στα μέλη της ΕΕΧ τα ψηφοδέλτια
των συνδυασμών υποψηφίων ή χωριστών υποψηφίων, που είχαν υποβάλλει υποψηφιότητα
μέχρι την ημερομηνία που έληγε η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων. Επίσης
αποστέλλει φακέλους για την ψηφοφορία για τα κεντρικά όργανα διοίκησης και τα
περιφερειακά όργανα διοίκησης, καθώς και σχετικούς φακέλους-εξουσιοδοτήσεις για
ψηφοφορία με αλληλογραφία. Το υλικό για την ψηφοφορία αποστέλλεται μόνο στα μέλη
που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και έξι χρόνια και δεν διαμένουν στο δήμο που είναι
η έδρα του Π.Τ. Στα Π.Τ. Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου αποστέλλεται υλικό για την
ψηφοφορία στο σύνολο των μελών ανεξαρτήτου τόπου διαμονής. Επίσης η Κ.ΕΦ.Ε.
εξασφαλίζει να υπάρχει επαρκές υλικό πληρεξούσιων για ψηφοφορία με αλληλογραφία στις
έδρες των Π.Τ.
Άρθρο 6
Ψηφοδέλτια για την ανάδειξη των κεντρικών οργάνων διοίκησης
1. Τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη των κεντρικών οργάνων διοίκησης
της ΕΕΧ είναι έντυπα, λευκά και ομοίων διαστάσεων Α4 (21 cm Χ 29,7cm) .

2. Για κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή χωριστό υποψήφιο εκτυπώνονται σε δύο ξεχωριστά
ψηφοδέλτια τα ονόματα των υποψηφίων για τα κεντρικά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ δηλαδή:
α) ένα ψηφοδέλτιο για τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) και,
β) ένα ψηφοδέλτιο για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το Δευτεροβάθμιο
Πειθαρχικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).
3. Το πρώτο ψηφοδέλτιο φέρει την επιγραφή,
" ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
.......................................(Το όνομα ή/και το σύμβολο του συνδυασμού υποψηφίων)
Εκλογές της......................(ημερομηνία)
Υποψήφιοι για τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων ",
και ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά.
Το δεύτερο ψηφοδέλτιο φέρει την επιγραφή,
" ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
........................................(Το όνομα ή/και το σύμβολο του συνδυασμού υποψηφίων)
Εκλογές της ......................(ημερομηνία) ",
και διαιρείται σε τρεις βαθμίδες.
Κάθε βαθμίδα φέρει αντίστοιχα την επιγραφή,
" Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο "
" Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο "
" Ελεγκτική Επιτροπή "
Μετά από την επιγραφή κάθε βαθμίδας ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων με
αλφαβητική σειρά.
Άρθρο 7
Ψηφοδέλτια για την ανάδειξη των περιφερειακών οργάνων διοίκησης
1. Τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη των περιφερειακών οργάνων
διοίκησης της ΕΕΧ είναι έντυπα, λευκά και ομοίων διαστάσεων Α5 (14,8cm X 21cm) .
2. Για κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή χωριστό υποψήφιο εκτυπώνονται σε ένα ψηφοδέλτιο
τα ονόματα των υποψηφίων για τα περιφερειακά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ, δηλαδή τη
Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος (Δ.Ε.Π.Τ.) και την Τοπική Ελεγκτική
Επιτροπή (Τ.Ε.Ε.).
3. Το ψηφοδέλτιο φέρει την επιγραφή,
" ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ.............................................(όνομα Π.Τ.)

........................................(Το όνομα ή/και το σύμβολο του συνδυασμού υποψηφίων)
Εκλογές της............................................................(ημερομηνία) "
και διαιρείται σε δύο βαθμίδες. Κάθε βαθμίδα φέρει αντίστοιχα την επιγραφή:
" Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος " και,
" Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή " .
Μετά από την επιγραφή κάθε βαθμίδας ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων με
αλφαβητική σειρά.
Άρθρο 8
Ακυρότητα ψηφοδελτίων και εκλογών
1. Στα ψηφοδέλτια γενικά απαγορεύονται τα παρακάτω, που συνιστούν λόγο ακυρότητας
του ψηφοδελτίου :
• οι εγγραφές, οι διαγραφές και οποιοδήποτε διακριτικό σημείο εκτός από το σταυρό
επιλογής του (των) υποψηφίου (ων) που δεν οφείλεται σε κακή τυπογραφική εκτύπωση
• οι εγγραφές σε ψηφοδέλτιο ενός συνδυασμού υποψηφίων ή χωριστού υποψηφίου,
ονομάτων υποψηφίων άλλου συνδυασμού υποψηφίων ή χωριστού υποψηφίου
• η αναγραφή ονομάτων υποψηφίων από διάφορα ψηφοδέλτια
• η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια μελών της Κ.ΕΦ.Ε. και των Τ.ΕΦ.Ε.
2. Κατά τη διενέργεια των εκλογών απαγορεύονται τα παρακάτω, που συνιστούν λόγο
ακυρότητας- σε συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα - των εκλογών :
• το αδιάβλητο των ψηφοφοριών και οι φανερές ψηφοφορίες
• η συμμετοχή στις ψηφοφορίες όσων δεν έχουν δικαίωμα ψήφου
• η καταμέτρηση ψηφοδελτίων και σταυρών από μη μέλη των Τ.ΕΦ.Ε.
Άρθρο 9
Φάκελοι ψηφοφορίας
1. Οι φάκελοι ψηφοφορίας είναι λευκοί, αδιαφανείς, ομοιόμορφοι και σφραγίζονται με τη
σφραγίδα της ΕΕΧ ή του Περιφερειακού Τμήματος.
2. Κάθε αναγραφή ή διακριτικό σημείο στους φακέλους ψηφοφορίας απαγορεύεται και
συνεπάγεται την ακύρωσή του.
Άρθρο 10
Σφράγιση ψηφοδόχων
1. Κατά την καθορισμένη ημέρα των εκλογών τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της
Κ.Ε.Φ.Ε. συγκεντρώνονται στα Κεντρικά γραφεία της ΕΕΧ, ώστε σε συνεργασία με τις Τοπικές
Εφορευτικές Επιτροπές (Τ.ΕΦ.Ε.) να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν
προκύψει σχετικά με την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών.

2. Κατά την καθορισμένη ημέρα των εκλογών τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των
Τ.ΕΦ.Ε. συγκεντρώνονται στις αίθουσες που προορίζονται για τη διενέργεια των εκλογών και
κάθε Τοπική Εφορευτική Επιτροπή (Τ.ΕΦ.Ε.) σφραγίζει με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει
κατάλληλο τις δύο ψηφοδόχους με τις οποίες θα διεξαχθεί η ψηφοφορία για τα κεντρικά και
τα περιφερειακά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ.
Άρθρο 11
Παράδοση στις εφορευτικές επιτροπές καταλόγων μελών
1. Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, ο Γενικός Γραμματέας της ΔΕ/ΕΕΧ παραδίδει στον
πρόεδρο της Κ.ΕΦ.Ε. επί αποδείξει τα εξής βιβλία και έγγραφα:
α. Το επίσημο Μητρώο μελών της ΕΕΧ
β. Τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων της Δ.Ε. και των συνόδων της ΣτΑ,
γ. Το βιβλίο Ταμείου.
δ. Κατάλογο που φέρει τις υπογραφές του Προέδρου, του Γ. Γραμματέα και του Ταμία της
ΔΕ/ΕΕΧ και περιέχει γραμμένα με αλφαβητική σειρά όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της ΕΕΧ που η
εγγραφή τους έχει εγκριθεί από τη Δ.Ε. της ΕΕΧ μέχρι και την 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, καθώς και
την ταμειακή ενημερότητά τους.
2. Παρόμοιοι κατάλογοι που περιέχουν με αλφαβητική σειρά τα μέλη της Ε.Ε.Χ., που ανήκουν
σε κάθε ένα Περιφερειακό Τμήμα, παραδίδονται επί αποδείξει από τους Γ. Γραμματείς των
ΔΕ/Περιφερειακών Τμημάτων στους προέδρους των Τοπικών Εφορευτικών
Επιτροπών(Τ.ΕΦ.Ε.). Οι κατάλογοι αυτοί πρέπει να έχουν αποσταλεί από τη Δ.Ε. της ΕΕΧ στα
Π.Τ. τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών και να φέρουν τις υπογραφές
του Προέδρου του Γ. Γραμματέα και του Ταμία της ΔΕ/ΕΕΧ.
Άρθρο 12
Έναρξη και διάρκεια της ψηφοφορίας
1. Στη συνέχεια ο πρόεδρος της κάθε Τ.ΕΦ.Ε. κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας.
2. Η ψηφοφορία αρχίζει το αργότερο μέχρι την 8η πρωινή και συνεχίζεται χωρίς διακοπή
μέχρι την 18η βραδινή. Σε περίπτωση που μέσα στα εκλογικά τμήματα υπάρχουν ψηφοφόροι
που δεν έχουν ψηφίσει μέχρι αυτήν την ώρα, οι εφορευτικές επιτροπές μπορούν να
παρατείνουν ανάλογα το χρόνο ψηφοφορίας.
Άρθρο 13
Δικαίωμα ψήφου
1. Τα μέλη της ΕΕΧ προσέρχονται και ψηφίζουν με την επίδειξη της αστυνομικής τους
ταυτότητας, του δελτίου ταυτότητας Χημικού ή του διαβατηρίου τους.
2. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη της ΕΕΧ που έχουν εκπληρώσει το σύνολο των
οικονομικών υποχρεώσεών τους προς αυτήν μέχρι και το έτος διενέργειας των εκλογών και
εφόσον δεν τους έχει αφαιρεθεί, με απόφαση Πειθαρχικού Συμβουλίου, το δικαίωμα του
εκλέγειν ή/και του εκλέγεσθαι.

3. Ταμειακή τακτοποίηση μέλους μπορεί να γίνει και την ημέρα των εκλογών. Στην
περίπτωση αυτή απαιτείται η επίδειξη της απόδειξης πληρωμής στην Εφορευτική Επιτροπή.
Άρθρο 14
Ψηφοφορία
1. Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν σε δύο (2) ψηφοδόχους, για τα κεντρικά και τα περιφερειακά
όργανα διοίκησης της ΕΕΧ, αντίστοιχα.
2. Η προτίμηση του ψηφοφόρου υπέρ ενός συνδυασμού υποψηφίων ή ενός χωριστού
υποψηφίου εκδηλώνεται με τη ρίψη στην ψηφοδόχο του αντίστοιχου, για κάθε όργανο ή
ομάδα οργάνων, ψηφοδελτίου, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του παρόντος κανονισμού.
Η προτίμηση του ψηφοφόρου υπέρ ενός ή περισσοτέρων υποψηφίων συγκεκριμένου
συνδυασμού υποψηφίων ή χωριστού υποψηφίου, εκδηλώνεται με την τοποθέτηση σταυρού
ή σταυρών προτίμησης δίπλα στο όνομα ή στα ονόματά τους.
3. Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να τοποθετήσει στο ψηφοδέλτιο της αρεσκείας του
αριθμό σταυρών, ίσο με το 30% του αριθμού των εκλεγομένων για τη Συνέλευση των
Αντιπροσώπων (ΣτΑ), ίσο με τον αριθμό των εκλεγομένων, για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό,
για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό και για την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), δηλαδή μέχρι
δεκαοκτώ (18), τρεις (3), έξι (6) και πέντε (5) σταυρούς αντίστοιχα.
4. Επίσης δικαιούται να τοποθετήσει αριθμό σταυρών μέχρι τρείς (3)στη Διοικούσα Επιτροπή
Περιφερειακού Τμήματος (Δ.Ε.Π.Τ.) και ίσο προς τον αριθμό των εκλεγομένων στην Τοπική
Ελεγκτική Επιτροπή (Τ.Ε.Ε.), δηλαδή (3) σταυρούς.
Άρθρο 15
Επιστολική Ψήφος
1. Όλα τα μέλη της ΕΕΧ , ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους, τα οποία έχουν δικαίωμα
ψήφου και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΕΕΧ μέχρι και το
έτος διενέργειας των εκλογών δικαιούνται, εφόσον το επιθυμούν, να ψηφίσουν με
επιστολική ψήφο.
2. Τα μέλη αυτά συμπληρώνουν εξουσιοδότηση η οποία βρίσκεται τυπωμένη στο εξωτερικό
του φακέλου επιστολικής ψήφου όπου αναγράφονται ευανάγνωστα το σύνολο των
ζητούμενων στοιχείων:
- Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας.
- Διεύθυνση κατοικίας και διεύθυνση εργασίας.
- ΑΔΤ, Αρχή και Ημερομηνίας έκδοσης
Και γενικά όποιο στοιχείο απαιτείται για την επικύρωση του γνησίου της υπογραφής
3. Η εξουσιοδότηση απευθύνεται αορίστως,
" Προς τον πρόεδρο της Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής των εκλογών της ...................
(ημερομηνία) ".
4. Στη συνέχεια το μέλος πηγαίνει αυτοπροσώπως στο πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή Αστυνομικό τμήμα ή Προξενείο, ή Πρεσβεία, και ζητά την επικύρωση της

υπογραφής του στην εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση που το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.) ή Αστυνομικό τμήμα ή Προξενείο, ή Πρεσβεία διαθέτουν οικεία σφραγίδα
επικύρωσης γνησίου υπογραφής, αυτά γίνονται αποδεκτά. Ακολούθως στον ένα λευκό
σφραγισμένο φάκελο που φέρει την ένδειξη,
" ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΣτΑ, Α' και Β' Πειθαρχικό, Ελεγκτική Επιτροπή) "
τοποθετεί τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια που επιθυμεί και στον άλλο λευκό σφραγισμένο
φάκελο που φέρει την ένδειξη,
" ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ",
τοποθετεί το ψηφοδέλτιο για τη Διοικούσα Επιτροπή και την Ελεγκτική Επιτροπή του
Περιφερειακού Τμήματος στο οποίο ανήκει.
Τους δύο αυτούς φακέλους μαζί με φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της ταυτότητας του
τοποθετεί εντός του φακέλου- εξουσιοδότηση στον οποίο και έγινε η επικύρωση του γνησίου
της υπογραφής, τον επικολλά και ζητά τη σφράγιση του φακέλου αυτού με τη σφραγίδα του
κέντρου εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), του αστυνομικού τμήματος ή του Προξενείου, ή της
Πρεσβείας, στο σημείο της επικόλλησης. Σε περίπτωση άρνησης από την οικεία αρχή, η μη
σφράγιση στο σημείο επικόλλησης δεν αποτελεί αιτία ακυρότητας του ψηφοδελτίου.
5. Ο φάκελος αυτός αποστέλλεται συστημένος (με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά) προς το
Γενικό Γραμματέα του Περιφερειακού Τμήματος ή παραδίδεται με απόδειξη σε αυτόν είτε
προσωπικά είτε από εξουσιοδοτημένο συγγενή πρώτου βαθμού συγγενείας. Ο φάκελος
φέρει σε εμφανές σημείο, την επιγραφή:
" ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ......................... (ημερομηνία) ".
6. Ο Γ. Γραμματέας του Π.Τ. παραλαμβάνει τους εν λόγω φακέλους ψηφοφορίας και άμεσα
τους πρωτοκολλά ως εισερχόμενο έγγραφο στο πρωτόκολλο του Περιφερειακού Τμήματος.
Η παραλαβή γίνεται το αργότερο μέχρι τις 15.00 της προηγουμένης ημέρας πριν την
ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, και ο Γενικός Γραμματέας τους φυλάσσει χωρίς να
τους αποσφραγίσει και τους παραδίδει πριν από τη λήξη της ψηφοφορίας στον πρόεδρο της
Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής με σχετική απόδειξη. Ο πρόεδρος της Τ.ΕΦ.Ε. είναι
υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη των φακέλων μέχρι την ώρα της αποσφράγισης αυτών.
7. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να εξουσιοδοτήσει συνάδελφο της εμπιστοσύνης του, μέλος
της ΕΕΧ, ή να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την Τ.ΕΦ.Ε. για να ελέγξει την παράδοση του
φακέλου, από το Γ. Γραμματέα του Περιφερειακού Τμήματος στον πρόεδρο της Τ.ΕΦ.Ε.
Άρθρο 16
Τμηματική προσέλευση ψηφοφόρων
Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ο πρόεδρος της Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής (Τ.ΕΦ.Ε.)
έχει το δικαίωμα να εκκενώσει την αίθουσα και να επιτρέπει την τμηματική μόνο
προσέλευση των ψηφοφόρων για την άσκηση του δικαιώματός τους.
Άρθρο 17
Αντιπροσώπευση συνδυασμών υποψηφίων και μεμονωμένων υποψηφίων

1. Για κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή χωριστό υποψήφιο επιτρέπεται να παρίσταται κοντά
στην Τοπική Εφορευτική Επιτροπή (Τ.ΕΦ.Ε.) ένας αντιπρόσωπος αυτού, που παρακολουθεί
την διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
2. Ο αντιπρόσωπος αυτός εξουσιοδοτείται με σχετική επιστολή που υπογράφεται από τρεις
υποψηφίους του συνδυασμού υποψηφίων για τη ΣτΑ ή τον χωριστό υποψήφιο.
Άρθρο 18
Υποβολή ενστάσεων
1. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ή της διαλογής των ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμός
υποψηφίων ή χωριστός υποψήφιος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση προς την Τ.ΕΦ.Ε.
Η ένσταση υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του συνδυασμού υποψηφίων ή του χωριστού
υποψηφίου. Ένσταση για την εγκυρότητα των εκλογών δικαιούται επίσης να υποβάλλει
οποιοδήποτε μέλος της ΕΕΧ.
2. Η υποβολή ενστάσεων γίνεται εντός πέντε (5) ημερών από την επίσημη ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων από τις Τ.ΕΦ.Ε. Η εξέταση των ενστάσεων και η απάντηση τους γίνεται από
τις Τ.ΕΦ.Ε. έως 5 ημέρες από την κατάθεση αυτών.
3. Στην απόφαση της Τ.ΕΦ.Ε., που αναφέρεται στην ένσταση που υποβλήθηκε, μπορεί να
ασκηθεί νέα ένσταση που υποβάλλεται στην Κ.ΕΦ.Ε.
4. Κατά των αποφάσεων της Κ.ΕΦ.Ε. υποβάλλεται ένσταση εντός τριών ημερών από την
ανακήρυξη των αποτελεσμάτων. Η ένσταση αυτή υποβάλλεται προς την Κ.ΕΦ.Ε. η οποία έχει
και την αρμοδιότητα για την αποδοχή ή την απόρριψή της.
5. Στην Κ.ΕΦ.Ε. υποβάλλονται επίσης οι ενστάσεις για τις εκλογές που διενεργούνται στη ΣτΑ
για την ανάδειξη της Δ.Ε. της ΕΕΧ, εντός τριών (3) ημερών από την ανακήρυξη των
αποτελεσμάτων.
6. Η ΚΕΦΕ οφείλει να απαντήσει στις υποβαλλόμενες ενστάσεις των παρ. 3 & 4 εντός τριών
ημερών το αργότερο.
7. Ενστάσεις τρίτου βαθμού υποβάλλονται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές σύμφωνα με τα
ισχύοντα για τη λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων
Άρθρο 19
Αποσφράγιση φακέλων - Διαλογή
1. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας με αυτοπρόσωπη προσέλευση, ο Πρόεδρος της Τοπικής
Εφορευτικής Επιτροπής (Τ.ΕΦ.Ε.) αποσφραγίζει μπροστά στα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής
κάθε ένα φάκελο που περιέχει τα ψηφοδέλτια των μελών της ΕΕΧ που ψήφισαν με
επιστολική ψήφο, αφού προηγουμένως ελέγξει την οικονομική ενημερότητα του
ψηφοφόρου, από τους καταλόγους της παραγράφου 2, του άρθρου 11, που του έχει
παραδώσει ο Γενικός Γραμματέας του Περιφερειακού Τμήματος. Στη συνέχεια ρίχνει τους
φακέλους που περιέχουν τα ψηφοδέλτια στις αντίστοιχες ψηφοδόχους.
2. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, τόσο των μελών της ΕΕΧ που προσήλθαν αυτοπροσώπως,
όσο και των μελών που ψήφισαν με επιστολική ψήφο, η Τ.ΕΦ.Ε. αποσφραγίζει την ψηφοδόχο
που περιέχει τους φακέλους ψηφοφορίας για τη ΣτΑ, τα Α' και Β' Πειθαρχικά Συμβούλια και

την Ελεγκτική Επιτροπή, καθώς και την ψηφοδόχο που περιέχει τους φακέλους ψηφοφορίας
για τα περιφερειακά όργανα διοίκησης , αντίστοιχα.
Οι περιεχόμενοι στις ψηφοδόχους φάκελοι καταμετρούνται και αριθμούνται για να
διαπιστωθεί εάν ο αριθμός τους συμφωνεί με τον αριθμό των ψηφοφόρων που ψήφισαν, ο
οποίος προκύπτει από τους εκλογικούς καταλόγους.
3. Μετά το τέλος της καταμέτρησης των φακέλων κάθε ψηφοδόχου, οι φάκελοι που
περιέχουν τα ψηφοδέλτια αποσφραγίζονται και αρχίζει η διαλογή των ψηφοδελτίων που
περιέχονται σ' αυτούς. Δηλαδή ελέγχεται η εγκυρότητα ή μη των ψηφοδελτίων που
περιέχονται στους φακέλους ψηφοφορίας κάθε ψηφοδόχου, καταμετρούνται και
αριθμούνται τα ψηφοδέλτια , χωρίζονται τα ψηφοδέλτια ανά συνδυασμό υποψηφίων ή
χωριστό υποψήφιο και χωρίζονται επίσης τα λευκά και τα άκυρα ψηφοδέλτια. Στη συνέχεια
καταμετρούνται οι σταυροί που έλαβε κάθε υποψήφιος συνδυασμού υποψηφίων ή κάθε
χωριστός υποψήφιος, για τα κεντρικά και τα περιφερειακά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ.
Η διαλογή των ψηφοδελτίων συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι την ολοκλήρωσή της.
Η έκδοση των αποτελεσμάτων για κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή χωριστό υποψήφιο σε όλα
τα Π.Τ είναι άμεση, εκτός του Π.Τ. Αττικής & Κυκλάδων και του Π.Τ. Κεντρικής και Δυτικής
Μακεδονίας που μπορεί να γίνει έως δύο ημέρες μετά τη λήξη της ψηφοφορίας.
Η καταμέτρηση των σταυρών των υποψηφίων σε κάθε συνδυασμό υποψηφίων
ολοκληρώνεται και ανακοινώνεται για όλα τα Π.Τ. το αργότερο έως την επομένη των εκλογών
και για το Π.Τ Αττικής & Κυκλάδων και το Π.Τ. Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας το αργότερο
εντός πέντε ημερών, συμπεριλαμβανομένων και των δύο για την έκδοση των
αποτελεσμάτων,.
Άρθρο 20
Κατανομή εδρών - Κατάταξη υποψηφίων
1. Οι έδρες για τα κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ κατανέμονται μεταξύ
των συνδυασμών υποψηφίων ή των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους
δύναμη. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8, του άρθρου 1,της
αρ. 1157/6.3.1985 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 125/Β΄/
85).
2. Η κατάταξη των υποψηφίων που εκλέγονται από κάθε συνδυασμό υποψηφίων γίνεται
ανάλογα με τον αριθμό των σταυρών που έλαβαν. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η κατάταξη
των αναπληρωματικών. Σε περίπτωση ίσου αριθμού σταυρών, μεταξύ υποψηφίων του ιδίου
συνδυασμού για το ίδιο όργανο, η σειρά εκλογής καθορίζεται με κλήρωση.
3. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους οργάνου διοίκησης της ΕΕΧ
στη διάρκεια της θητείας του οργάνου, την κενή θέση καταλαμβάνει ο πρώτος από τους
αναπληρωματικούς του ιδίου συνδυασμού υποψηφίων. Μετά την εξάντληση του καταλόγου
των αναπληρωματικών του συνδυασμού υποψηφίων, η θέση παραμένει κενή. Ομοίως κενή
παραμένει η θέση χωριστού υποψηφίου ο οποίος εκλέχτηκε σε ένα όργανο και για
οποιοδήποτε λόγο δεν συμμετέχει στο όργανο αυτό.
Άρθρο 21
Πρακτικά

1. Κάθε Τοπική Εφορευτική Επιτροπή (Τ.ΕΦ.Ε.) καταρτίζει δύο (2) πρακτικά. Ένα πρακτικό για
τα κεντρικά όργανα διοίκησης και ένα πρακτικό για τα περιφερειακά όργανα διοίκησης , στα
οποία αναφέρει :
- Τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών
- Τον αριθμό των μελών που ψήφισαν στο εκλογικό κέντρο
- Τον αριθμό των έγκυρων, λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων
- Τον αριθμό των ψήφων που έλαβε κάθε συνδυασμός υποψηφίων ή χωριστός υποψήφιος,
καθώς και τον αριθμό των σταυρών κάθε υποψηφίου κάθε συνδυασμού υποψηφίων.
2. Κάθε Τοπική Εφορευτική Επιτροπή (Τ.ΕΦ.Ε.) αποστέλλει συστημένα προς τον Πρόεδρο της
Κ.Ε.Φ.Ε., στην έδρα της ΕΕΧ, τα παραπάνω δύο πρακτικά, το εκλογικό υλικό, τις ενστάσεις
που τυχόν υποβλήθηκαν από τους εκπροσώπους των συνδυασμών υποψηφίων ή των
χωριστών υποψηφίων και τα αποτελέσματα των ενστάσεων, αναφέροντας και
αιτιολογώντας στο σχετικό πρακτικό, τους λόγους της αποδοχής ή απόρριψης των
ενστάσεων.
Οι φάκελοι-εξουσιοδοτήσεις με συραμμένη την φωτοτυπία των δύο όψεων της ταυτότητας
αποτελούν εκλογικό υλικό και αποστέλλονται από τις Τ.Ε.Φ.Ε. στην Κ.Ε.Φ.Ε. Η μη αποστολή
τους αυτοδίκαια ακυρώνει την εκλογική διαδικασία στο συγκεκριμένο Περιφερειακό Τμήμα,
η οποία επαναλαμβάνεται την Τρίτη Κυριακή του Νοεμβρίου, με ευθύνη της Κ.Ε.Φ.Ε. στην
έδρα της Ε.Ε.Χ. ή του Π.Τ. μετά από απόφαση της Κ.Ε.Φ.Ε.. Σε αυτήν την περίπτωση, όλα τα
μέλη του Περιφερειακού Τμήματος, έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή με
επιστολική ψήφο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόντα κανονισμό.
3. Ένα αντίγραφο του κάθε πρακτικού τηρείται στο αρχείο του Περιφερειακού Τμήματος.
4. Η Κ.ΕΦ.Ε. καταρτίζει συνολικό πρακτικό εκλογής και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες για τα
κεντρικά και τα περιφερειακά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ. Στο πρακτικό αναφέρονται:
- Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων μελών
- Ο συνολικός αριθμός των μελών που ψήφισαν
- Ο αριθμός των έγκυρων, λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων
- Ο αριθμός των ψήφων που έλαβε κάθε συνδυασμός υποψηφίων ή χωριστός υποψήφιος,
καθώς και ο αριθμός των σταυρών που έλαβαν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού υποψηφίων.
- Τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέγονται για κάθε κεντρικό και περιφερειακό όργανο
διοίκησης, από κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή χωριστό υποψήφιο, και τα ονόματα των
αναπληρωματικών κάθε συνδυασμού υποψηφίων, για κάθε όργανο διοίκησης.
Άρθρο 22
Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των εκλογών - Εκλογή Δ.Ε.
1. Ο Πρόεδρος της Κ.ΕΦ.Ε. γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των εκλογών προς την αρμόδια
υπηρεσία του εποπτεύοντος της ΕΕΧ Υπουργείου Ανάπτυξης και στα Περιφερειακά Τμήματα
της ΕΕΧ, τα τοιχοκολλά στα γραφεία της ΕΕΧ και ειδοποιεί σχετικά όσους εκλέγονται από
κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή τους χωριστούς υποψήφιους που εκλέχτηκαν.

Ο Πρόεδρος της απερχόμενης Δ.Ε./Ε.Ε.Χ. συγκαλεί τη νέα ΣτΑ σε πρώτη σύνοδο, μέσα σε 15
μέρες από την ανακήρυξη της εκλογής των μελών της ΣτΑ. Κατά τη σύνοδο αυτή η ΣτΑ εκλέγει
τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΕΧ μεταξύ των μελών της. Κατά τη σύνοδο αυτή κάθε
συνδυασμός υποψηφίων ή χωριστός υποψήφιος καταθέτει εγγράφως στην Κ.ΕΦ.Ε. τα
ονόματα των υποψηφίων του για τη Δ.Ε..
Η Κ.ΕΦ.Ε. καλεί ονομαστικά τα παρόντα μέλη της ΣτΑ και τους παραδίδει τα ψηφοδέλτια και
ένα φάκελο σφραγισμένο με τη σφραγίδα της ΕΕΧ και υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο της
Κ.ΕΦ.Ε. Ακολουθεί ονομαστική μυστική ψηφοφορία, με εκφώνηση των ονομάτων των
αντιπροσώπων. Τα απόντα κατά την πρώτη ανάγνωση μέλη της ΣτΑ καλούνται αμέσως μετά
να ψηφίσουν, κατά τη δεύτερη εκφώνηση των ονομάτων των απόντων αντιπροσώπων. Στη
συνέχεια η ψηφοφορία τελειώνει με μία ακόμη εκφώνηση των ονομάτων των απόντων
αντιπροσώπων. Ακολουθεί η καταμέτρηση των ψήφων και η εκλογή των μελών της ΔΕ. Κάθε
ψηφοφόρος - μέλος της ΣτΑ έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει μέχρι έντεκα (11) σταυρούς
προτίμησης, δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων του συνδυασμού της αρεσκείας του.
4. Η εκλογή των μελών της Δ.Ε. της ΕΕΧ γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 8, του άρθρου
1, της αριθμ.1157/1985 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.
5. Η Κ.ΕΦ.Ε. καταρτίζει πρακτικό με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στο οποίο
αναφέρονται :
- Ο αριθμός των μελών της ΣτΑ
- Ο αριθμός των μελών της ΣτΑ που ψήφισαν
- Ο αριθμός των έγκυρων, λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων
- Ο αριθμός των ψήφων που έλαβε κάθε συνδυασμός υποψηφίων ή χωριστός υποψήφιος,
καθώς και ο αριθμός των σταυρών που έλαβαν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού υποψηφίων.
- Τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέγονται για τη Δ.Ε. από κάθε συνδυασμό υποψηφίων
και τα ονόματα των αναπληρωματικών κάθε συνδυασμού υποψηφίων.
6. Μέσα σε 7 μέρες η νέα Δ.Ε. συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο της Κ.ΕΦ.Ε., για
να συγκροτηθεί σε σώμα.
7. Κατά τη συνεδρίαση αυτή ο πρόεδρος της Κ.ΕΦ.Ε. παραδίδει στον πλειοψηφήσαντα
σύμβουλο, του συνδυασμού υποψηφίων ή τον χωριστό υποψήφιο που υπερίσχυσε, τα
σχετικά έγγραφα των εκλογών (πρακτικά, κ.λ.π) για τα κεντρικά και περιφερειακά όργανα
διοίκησης της ΕΕΧ, καθώς και για τη Δ.Ε. και αποχωρεί.
8. Υπό την προεδρία του πλειοψηφήσαντος συμβούλου του συνδυασμού υποψηφίων που
υπερίσχυσε κατά τις εκλογές στη ΣτΑ, εκλέγονται στη συνέχεια με μυστική ψηφοφορία ο
Πρόεδρος, οι Α' και Β' Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, Ο Ειδικός Γραμματέας και ο
Ταμίας της Δ.Ε. της ΕΕΧ.
9. Κάθε Δ.Ε.Π.Τ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Τ.ΕΦ.Ε. σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακήρυξη των μελών της. Κατά τη συνεδρίαση αυτή ο
Πρόεδρος της Τ.ΕΦ.Ε. παραδίδει στον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο του συνδυασμού
υποψηφίων ή το χωριστό υποψήφιο που υπερίσχυσε τα σχετικά έγγραφα των εκλογών
(πρακτικά, κ.λ.π.) για τα όργανα του Περιφερειακού Τμήματος και αποχωρεί.

10. Υπό την προεδρία του πλειοψηφήσαντος συμβούλου του συνδυασμού υποψηφίων που
υπερίσχυσε κατά τις εκλογές εκλέγονται στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο
Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας του Περιφερειακού Τμήματος.
11. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δ.Ε. της ΕΕΧ, καθώς και των νέων Δ.Ε. των
Περιφερειακών Τμημάτων από την 01-01 του επομένου έτους των εκλογών, παραδίδεται η
υπηρεσία από τους προκατόχους τους και συντάσσονται τα σχετικά πρωτόκολλα και
πρακτικά.
'Άρθρο 23
Κάλυψη δαπανών εκλογικής διαδικασίας
Όλες οι δαπάνες της εκλογικής διαδικασίας (δημοσιεύσεις στον ημερήσιο τύπο, έκδοση
εγκυκλίων και ανακοινώσεων, προμήθεια και εκτύπωση φακέλων, έκδοση ψηφοδελτίων,
αποστολή εκλογικού υλικού προς τα μέλη της ΕΕΧ, κ.λ.π.) καλύπτονται από τον τακτικό
προϋπολογισμό της ΕΕΧ., στον οποίο εγγράφεται σχετική πρόβλεψη.
Άρθρο 24
Έγκριση - Τροποποίηση του Κανονισμού
Ο παρών κανονισμός εγκρίθηκε με απόφαση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) της
ΕΕΧ, που πάρθηκε στη σύνοδο της 20-9-1997 και τροποποιήθηκε για πρώτη φορά με την
η

ης

απόφαση 4 - 00 / 19.2.2000 που πάρθηκε στην 5 Σύνοδο της 4

Συνέλευσης των
η

Αντιπροσώπων (ΣτΑ) και τροποποιήθηκε εκ νέου με απόφαση που πάρθηκε στην 6 Σύνοδο
ης

της 6 Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) της 23.9.2006 και τροποποιήθηκε εκ νέου στην
6η Σύνοδο της 9ης Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) της 12/13.9.2015 και τροποποιήθηκε
εκ νέου στην 6η Σύνοδο της 10ης Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ)
Ο παρών κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί με νέα απόφαση της Συνέλευσης των
Αντιπροσώπων (ΣτΑ) της ΕΕΧ.
Άρθρο 25
Επόμενη Εκλογική Διαδικασία 2021
Η επόμενη εκλογική διαδικασία (2021) θα διεξαχθεί αποκλειστικά με το ηλεκτρονικό
σύστημα ZEUS ή αντίστοιχο για όλα τα τακτικά μέλη (οικονομικά τακτοποιημένα) τα οποία
μέχρι 31/12 του έτους διενέργειας των εκλογών συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους.
Την 1η Κυριακή του Νοεμβρίου (ή αν προκύψει αναβολή, οποιαδήποτε ημέρα οριστεί)
διενεργούνται στα ΠΤ εκλογές με φυσική παρουσία για τα τακτικά μέλη (οικονομικά
τακτοποιημένα) άνω των 65 ετών, που δε συμμετείχαν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Για την ψηφοφορία με φυσική παρουσία ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στον
παρόντα κανονισμό, εξαιρουμένου του άρθρου 15 και της παραγράφου 1 του άρθρου 19.
Για κάθε άλλο θέμα που ρυθμίζει την ηλεκτρονική ψηφοφορία, θα εγκριθεί από τη ΣτΑ,
τουλάχιστον 1 έτος προ των εκλογών και θα εκδοθεί, εγκύκλιος με ευθύνη του Γενικού
Γραμματέα της Δ.Ε. της ΕΕΧ.

