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———————————ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΕΔΟΕΑΠ θα γίνουν
με το πλειοψηφικό σύστημα, δηλαδή βάσει του αριθμού των
σταυρών προτίμησης των υποψηφίων.
2. Θα υπάρχουν 5 εκλογικά τμήματα με 1 κάλπη το κάθε ένα.
3. Το ψηφοδέλτιο θα είναι λευκό, με τα ονόματα των υποψηφίων
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ). Ο φάκελος θα είναι ροζ.
3. Ψηφίζουν μόνο τα τακτικά μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις.
4. Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να εκπροσωπηθεί καθ όλη τη
διάρκεια της ψηφοφορίας και τη διαλογή, με έναν εκπρόσωπο, ο
οποίος θα δηλωθεί εγγράφως στην Εφορευτική Επιτροπή από τον
ίδιο. Ο εκπρόσωπος σύμφωνα με απόφαση της Εφορευτικής
Επιτροπής πρέπει να είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ και μέτοχος του
ΕΔΟΕΑΠ.
5. Για τον ΕΔΟΕΑΠ, εκλέγονται με σχετική πλειοψηφία, για μεν
το Διοικητικό Συμβούλιο οι πέντε πρώτοι, για δε την
Εξελεγκτική Επιτροπή οι δύο πρώτοι κατά σειρά σταυρών
προτίμησης.
6. Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να ψηφίσει:
α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ μέχρι 5 υποψηφίους

β. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή του ΕΔΟΕΑΠ μέχρι 2 υποψηφίους
Εάν σε ένα φάκελο βρεθούν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια αυτά
είναι άκυρα.
Σε κάθε περίπτωση η κρίση της ακυρότητας ή μη ενός ψηφοδελτίου
ανήκει στην Εφορευτική Επιτροπή.
7. Σε περίπτωση ισοψηφίας για την κατάληψη της 5 ης θέσης,
γίνεται επαναληπτική εκλογή σε ημερομηνία που θα ορίσει η
Εφορευτική Επιτροπή, μεταξύ εκείνων που ισοψήφησαν. Κατ αυτήν
δεν γίνονται δεκτές νέες υποψηφιότητες. (’ρθρο 26 Καταστατικού
ΕΔΟΕΑΠ).
8. Μόνον ο σταυρός πριν ή μετά το όνομα του υποψηφίου
χαρακτηρίζει ωςέγκυρο το ψηφοδέλτιο. Ψηφοδέλτια που θα φέρουν
άλλα σύμβολα, όπως παύλες, κύκλους, αστέρια, κ.λπ., θεωρούνται
άκυρα. Για την σταυροδοσία χρησιμοποιούνται μόνο μαύρο και
μπλε στυλό.
9. Ενστάσεις που αφορούν τη διαδικασία της ψηφοφορίας
υποβάλλονται γραπτώς μέσω της Γραμματείας της ΕΣΗΕΑ προς την
Εφορευτική Επιτροπή μέχρι και το πέρας της ψηφοφορίας. Η
Εφορευτική Επιτροπή εξετάζει και απαντά στις ως άνω ενστάσεις
μέχρι και το πέρας της ψηφοφορίας.
10.
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υποβάλλονται γραπτά μέχρι και την έκδοση του αποτελέσματος.
11. Ενστάσεις που αφορούν στο αποτέλεσμα καθώς και αιτήσεις
επανακαταμέτρησης θα μπορούν να υποβάλλονται σε διάστημα τριών
εργάσιμων ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
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