Άρθρο 20ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
1. Η ςεθνθνξία επηηξέπεηαη κε ηελ επίδεημε ηεο Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο ηνπ ςεθίζαληνο,
ην Σπλδηθαιηζηηθό βηβιηάξην θαη ηελ θάξηα πνπ ηππώλεη ε Ε.Ε. Η Εθνξεπηηθή Επηηξνπή
θξαηάεη Πξσηόθνιιν ςεθνθνξίαο ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ην νλνκαηεπώλπκν, ην
ζσκαηείν από ην νπνίν πξνέξρεηαη, ν αξηζκόο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ, ν αξηζκόο ηνπ
ζπλδηθαιηζηηθνύ βηβιηαξίνπ, ε δηεύζπλζε θαη πηζαλά ζηνηρεία πνπ ζα ζεσξήζεη αλαγθαία ε
Ε.Ε. Τν Πξσηόθνιιν ςεθνθνξίαο θιείλεη ζην ηέινο απηήο κε πξαθηηθό πνπ ππνγξάθεηαη
από ηνλ Πξόεδξν θαη ηα κέιε ηεο Ε.Ε. θαη ηνπο παξηζηάκελνπο αληηπξνζώπνπο ησλ
ππνςεθίσλ.
2. Καηά ηελ ςεθνθνξία θαη ηελ δηαινγή δηθαηνύηαη λα παξίζηαηαη έλαο εθπξόζσπνο θάζε
ζπλδπαζκνύ, πνπ νξίδεηαη από ηνλ ζπλδπαζκό θαη εθπξόζσπνη ησλ κεκνλσκέλσλ
ππνςεθίσλ.
3. Μεηά ην ηέινο ηεο ςεθνθνξίαο γίλεηαη ε θαηακέηξεζε θαη ην άλνηγκα ησλ θαθέισλ θαη
αθνινπζεί ε δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ θαηά ζπλδπαζκνύο θαη κεκνλσκέλνπο ππνςήθηνπο.
Η αθπξόηεηα θξίλεηαη κε απόθαζε ηεο Ε.Ε.
4. Οη έδξεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Ειεγθηηθήο Επηηξνπήο θαη ν αξηζκόο ησλ
αληηπξνζώπσλ θαηαλέκνληαη κεηαμύ σλ ζπλδπαζκώλ θαη ησλ ρσξηζηώλ ππνςεθίσλ
αλάινγα κε ηελ εθινγηθή ηνπο δύλακε.
Τν ζύλνιν ησλ εγθύξσλ ςεθνδειηίσλ δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκό ησλ εδξώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ή ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο, ή κε ηνλ αξηζκό ησλ αληηπξνζώπσλ πνπ
εθιέγνληαη.
Τν πειίθν απηήο ηεο δηαίξεζεο παξαιεηπνκέλνπ ηνπ θιάζκαηνο απνηειεί ην εθινγηθό κέηξν.
Κάζε ζπλδπαζκόο θαηαιακβάλεη ηόζεο έδξεο ζην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ή ηελ ειεγθηηθή
επηηξνπή θαη εθιέγεη ηόζνπο αληηπξνζώπνπο όζεο θνξέο ρσξεί ην εθινγηθό κέηξν ζηνλ
αξηζκό ησλ εγθύξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβε.
5. Χσξηζηόο ππνςήθηνο πνπ έιαβε ην ίδην ή κεγαιύηεξν αξηζκό ςήθσλ από ην εθινγηθό
κέηξν θαηαιακβάλεη κία έδξα ζην όξγαλν γηα ην νπνίν είρε ζέζεη ππνςεθηόηεηα ή
εθιέγεηαη αληηπξόζσπνο εθ’ όζνλ ήηαλ ππνςήθηνο γηα ηελ ζέζε απηή.
6. Σπλδπαζκόο πνπ πεξηιακβάλεη ιηγόηεξνπο ππνςεθίνπο από ηηο έδξεο πνπ ηνπ αλήθνπλ,
θαηαιακβάλεη ηόζεο κόλν έδξεο ή εθιέγεη ηόζνπο κόλν αληηπξνζώπνπο, όζνη είλαη νη
ππνςήθηνη ηνπ.
7. Οη έδξεο πνπ κέλνπλ αδηάζεηεο θαη ν αξηζκόο ησλ αληηπξνζώπσλ πνπ δελ θαιύπηεηαη
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ θαηαλέκνληαη από κηα ζηνπο

ζπλδπαζκνύο εθείλνπο πνπ έρνπλ θαηαιάβεη ηνπιάρηζηνλ κία έδξα ή έρνπλ εθιέμεη έλα
αληηπξόζσπν θαη νη νπνίνη ζπγθεληξώλνπλ ππόινηπν ςεθνδειηίσλ κεγαιύηεξν από ην 1/3
ηνπ εθινγηθνύ κέηξνπ θαη πνπ πιεζηάδνπλ πεξηζζόηεξν ην εθινγηθό κέηξν.
8. Οη έδξεο πνπ κέλνπλ αδηάζεηεο ή ν αξηζκόο ησλ αληηπξνζώπσλ πνπ δελ θαιύπηεηαη θαη
κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ θαηαλέκνληαη κεηαμύ
ησλ ζπλδπαζκώλ πνπ έρνπλ ην κεγαιύηεξν ππόινηπν ςεθνδειηίσλ από κία έδξα ή από
έλα αληηπξόζσπν. Σε πεξίπησζε ηζνδπλακίαο γίλεηαη θιήξσζε.
9. Από θάζε ζπλδπαζκό εθιέγνληαη γηα ηηο έδξεο ή ζαλ αληηπξόζσπνη θαηά ζεηξά επηηπρίαο,
όζνη έρνπλ πάξεη ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζηαπξνύο, πξνηίκεζεο.

