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Αθήνα, 19/4/11

ΠΡΟΣ:
τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ 15ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
1.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα σε ΕΛΜΕ, οι οποίες εκτείνονται σε νησιωτικά
συμπλέγματα και προκειμένου να αποφευχθούν αμφισβητήσεις ως προς το
αδιάβλητο των εκλογικών διαδικασιών και τη νομιμότητα των αντιπροσώπων,
επισημαίνουμε τα εξής:
α)
Στην έδρα κάθε
ΕΛΜΕ εκλέγεται Εφορευτική Επιτροπή
σύμφωνα με τις καταστατικές προβλέψεις, η οποία διεξάγει τις εκλογές με την
παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου (ν.1264/82, άρθρ. 11)
β)
Σε κάθε νησί, που δεν αποτελεί έδρα ΕΛΜΕ, εκλέγεται με την
ευθύνη του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ, στην οποία υπάγεται, Εφορευτική Επιτροπή η
οποία διεξάγει τις εκλογές σε ένα εκλογικό τμήμα την ίδια μέρα και κατά τις
ίδιες ώρες που οι εκλογές διεξάγονται και στην έδρα της ΕΛΜΕ. Οι κλειστοί
φάκελοι με τα ψηφοδέλτια αποστέλλονται από την Εφορευτική Επιτροπή με
συστημένη επιστολή προς τον δικαστικό αντιπρόσωπο και Πρόεδρο της
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής που έχει εκλεγεί στην έδρα της ΕΛΜΕ
γ)
Μέχρι την παραλαβή όλων των φακέλων με τα ψηφοδέλτια από
τον δικαστικό αντιπρόσωπο, η κεντρική κάλπη φυλάσσεται στο Πρωτοδικείο
δ)
Το σύνολο των φακέλων με τα ψηφοδέλτια ανοίγονται,
καταμετρούνται κι εξάγεται το εκλογικό αποτέλεσμα από την Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συντάσσει και το τελικό πρακτικό ψηφοφορίας.
2.
Την ίδια διαδικασία μπορούν να ακολουθήσουν οι Ηπειρωτικές ΕΛΜΕ
που περιλαμβάνουν νησιά με δύσκολη πρόσβαση και εφόσον είναι αδύνατη η
αποστολή Δικαστική Αντιπροσώπου για τη διενέργεια εκλογών στα νησιά αυτά.
Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ επιθυμεί τη μέγιστη δυνατή
συμμετοχή των συναδέλφων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία.
3.
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε να χορηγηθεί το ποσό των 100 € στους
εκτός Αττικής αντιπροσώπους του 15ου Συνεδρίου, ως επιδότηση της διαμονής
τους σε ξενοδοχεία της Αθήνας.
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