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ΕΓΑ/ΓΕΝ
Υ/ΓΕΝ
ΓΕΝ/ΔΚΕ
ΘΕΜΑ : Τροποίηση ΚΥΑ περί εκλογής του ΔΣ/ΕΑΑΝ
ΣΧΕΤ: α.- Ν.Δ. 1171/72
β.- ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών υπ.αριθ.
932/2/93 από 18-02-1993 (ΦΕΚ 216/Β/ 31-03-1993)
γ.- Απόφαση ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ. αριθ. 105 Θέμα 3ο της 14-05-2015
δ- Απόφαση ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ. αριθ. 105 Θέμα 7ο της 14-05-2015
1.- Ως γνωστόν η σύνθεση και η εκλογή του ΔΣ/ΕΑΑΝ γίνεται σύμφωνα με το
σχετ. (β) κατ’ εφαρμογήν του σχετ. (α).
2.- Η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει οτι το σχετ. (β), το οποίον έχει
συμπληρώσει 32 χρόνια ζωής, χρήζει επικαιροποίησης στις σύγχρονες
απαιτήσεις π.χ. θέσπιση επιστολικής/ηλεκτρονικής ψήφου και στις
τροποποιήσεις που έχουν γίνει στην κατάσταση των Αξιωματικών π.χ.
κατηγορίες αυτών.
3.- Στα πλαίσια αυτά η ΕΑΑΝ συγκρότησε επιτροπή, η οποία υπέβαλε στο
ΔΣ/ΕΑΑΝ τις προτάσεις της για έκδοση νέας ΚΥΑ σε αντικατάσταση του σχετ.
(β), το οποίο τις επεξεργάζεται, αλλά με σχετικά βραδύ ρυθμό, λόγω της
σοβαρότητας των αλλαγών που προτείνονται.
4.- Το ΔΣ/ΕΑΑΝ απεφάσισε όπως οι επόμενες εκλογές για την ανάδειξη του
νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ λάβουν χώραν την 20-03-2016.
5.- Η θέσπιση της επιστολικής ψήφου είναι απαραίτητη, γιατί χωρίς αυτήν το
80% περίπου του εκλογικού σώματος στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν,
γιατί πρέπει υποχρεωτικά να μεταβεί σε χώρους όπου υπάρχουν
Παραρτήματα της ΕΑΑΝ ( Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Χανιά, Σαλαμίνα,
Πόρο και Κέρκυρα). Στατιστικά από τα περίπου 13.000 Μέλη μας, ψηφίζουν
μόνο τα 2.000
6.- Επειδή :

α.- Υπάρχει καθολική απαίτηση των Μελών μας για την θέσπιση επιστολικής
ψήφου.
β.- Προτείνεται ομόφωνα από την επιτροπή της ανωτέρω παραγράφου 3.
γ.- Τα περιθώρια μέχρι την προκήρυξη των εκλογών (το αργότερο 20-012016) είναι σχετικά στενά.
δ.- Υπάρχει σύμφωνη γνώμη του ΔΣ/ΕΑΑΝ
ε.- Το σύστημα της επιστολικής ψήφου εφαρμόζεται ήδη σε Πανεπιστήμια και
Ν.Π.Ι.Δ.,
προτείνουμε την άμεση ανάληψη ενεργειών ώστε η παράγραφος 2β(4) του
σχετ. (β) να τροποιηθεί ως ακολούθως :
“ Η ψηφοφορία διενεργείται κατ’ αρχήν στα Γραφεία-Εντευκτήριο της ΕΑΑΝ,
στα Παραρτήματα της ΕΑΑΝ και σε άλλους οριζόμενους από αυτήν
κατάλληλους χώρους. Επιτρέπεται η διεξαγωγή ψηφοφορίας, παράλληλα με
την ισχύουσα με την φυσική παρουσία του ψηφοφόρου και με επιστολική
ψήφο, υπό την προυπόθεση οτι διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψήφου, η
διαφάνεια και το αδέκαστο της διαδικασίας, με οδηγίες που θα εκδώσει το
ΔΣ/ΕΑΑΝ, που είναι υπεύθυνο για την όλη διαδικασία των εκλογών. Υπό τις
ίδιες προυποθέσεις επιτρέπεται και η διεξαγωγή ψηφοφορίας με ηλεκτρονική
ψήφο “
7.- Το ΔΣ/ΕΑΑΝ με το σχετ.(δ) ενέκρινε κατ’ αρχήν την διαδικασία της
επιστολικής ψήφου, η οποία εάν κριθεί από εσάς απαραίτητο δύναται να
συμπεριληφθεί στην ανωτέρω διόρθωση.
8.- Το ΔΣ/ΕΑΑΝ παράλληλα εξετάζει και τις υπόλοιπες προτάσεις της
επιτροπής της ανωτέρω παραγράφου 3 και θα τις διαβιβάσει μετά το πέρας
των προβλεπομένων διαδικασιών.
9.- Συνημμένα σας διαβιβάζουμε τα σχετ. (γ) και (δ) για ενημέρωσή σας.
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