ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ

Μοσχάτο, 10 Μαΐου 2018
Α.Π.: 853

Διευκρινιστική Εγκύκλιος
για την υποβολή ενστάσεων και προσφυγών
στο πλαίσιο της εκλογικής διαδικασίας

ΠΡΟΣ: Την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
Τις Νομαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές
Τις Δημοτικές Εφορευτικές Επιτροπές

ΘΕΜΑΤΑ:
1. Προθεσμίες άσκησης ενστάσεων και προσφυγών αναφορικά με την εκλογή Προέδρου
ΔΗΜ.Τ.Ο. και μελών ΔΗΜ.Τ.Ε..
2. Προθεσμίες άσκησης ενστάσεων και προσφυγών αναφορικά με την εκλογή Προέδρου
Ν.Ο. και μελών ΝΟ.Δ.Ε..
3. Προθεσμίες άσκησης ενστάσεων και προσφυγών αναφορικά με την εκλογή Συνέδρων.
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Για τη διευκόλυνση του έργου των Εφορευτικών Επιτροπών ενόψει των εσωκομματικών
εκλογών της 13ης Μαΐου 2018, παρέχονται οι εξής διευκρινίσεις ως προς τις προθεσμίες
υποβολής ενστάσεων και προσφυγών στις επί μέρους εκλογικές διαδικασίες:

1. Εκλογή Προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο. και μελών ΔΗΜ.Τ.Ε.:

Ενστάσεις κατά της ψηφοφορίας, της διαλογής των ψηφοδελτίων και της καταμέτρησης
των σταυρών προτίμησης, υποβάλλονται ενώπιον της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. κατά τη διάρκεια της
αντίστοιχης διαδικασίας (ψηφοφορία, διαλογή ή καταμέτρηση).
Προσφυγές κατά των αποφάσεων της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. επί των ανωτέρω ενστάσεων,
ασκούνται ενώπιον της οικείας Ν.ΕΦ.Ε. έως τις 18.00 της Δευτέρας 14.5.2018 και οι
αποφάσεις της Ν.ΕΦ.Ε. εκδίδονται έως τις 20.00 της ίδιας μέρας.

2. Εκλογή Προέδρου Ν.Ο. και μελών ΝΟ.Δ.Ε.:

Ενστάσεις κατά της ψηφοφορίας, της διαλογής των ψηφοδελτίων και της καταμέτρησης
των σταυρών προτίμησης, υποβάλλονται ενώπιον της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. κατά τη διάρκεια της
αντίστοιχης διαδικασίας (ψηφοφορία, διαλογή ή καταμέτρηση). Η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. αποφαίνεται
σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται ενώπιον της Ν.ΕΦ.Ε., έως τις 13.00
της Δευτέρας, 14.5.2018. Η Ν.ΕΦ.Ε. αποφαίνεται επί των ενστάσεων έως τις 14.00 της
ίδιας μέρας.
Προσφυγές κατά των αποφάσεων της Ν.ΕΦ.Ε. επί των ανωτέρω ενστάσεων, ασκούνται
ενώπιον της Κ.ΕΦ.Ε. έως τις 18.00 της Δευτέρας 14.5.2018 και οι αποφάσεις της Κ.ΕΦ.Ε.
εκδίδονται έως τις 20.00 της ίδιας μέρας.
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3. Εκλογή Συνέδρων:
Ενστάσεις κατά της ψηφοφορίας, της διαλογής των ψηφοδελτίων και της καταμέτρησης
των σταυρών προτίμησης, υποβάλλονται ενώπιον της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. κατά τη διάρκεια της
αντίστοιχης διαδικασίας (ψηφοφορία, διαλογή ή καταμέτρηση). Η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. αποφαίνεται
σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται ενώπιον της Ν.ΕΦ.Ε., έως τις 13.00
της Δευτέρας, 14.5.2018. Η Ν.ΕΦ.Ε. αποφαίνεται επί των ενστάσεων έως τις 14.00 της
ίδιας μέρας.
Προσφυγές κατά των αποφάσεων της Ν.ΕΦ.Ε. επί των ανωτέρω ενστάσεων, ασκούνται
ενώπιον της Κ.ΕΦ.Ε. έως τις 18.00 της Δευτέρας 14.5.2018 και οι αποφάσεις της Κ.ΕΦ.Ε.
εκδίδονται έως τις 20.00 της ίδιας μέρας.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν έναντι κάθε αντίθετης διάταξης των με
αριθμ. πρωτ. 524/19.3.2018 και 695/17.4.2018 Εγκυκλίων της Γραμματείας Οργανωτικού,
ενώ αναφορικά με τον τρόπο άσκησης των ενστάσεων και προσφυγών και το έννομο
συμφέρον των ενιστάμενων και προσφευγόντων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10,
της παρ. 10 του άρθρου 16 και της παρ. 14 του άρθρου 17, της με αριθμ. πρωτ.
524/19.3.2018 εγκυκλίου για τις εσωκομματικές εκλογές και η διάταξη της παρ. 4 του
άρθρου 9 της με αριθμ. πρωτ. 695/17.4.2018 εγκυκλίου για την εκλογή Συνέδρων.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
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