ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ
Η οποία έγινε στα γραφεία της ΕΑΑΝ στις 22 Ιανουαρίου 2015 υπό την Προεδρία
του Αντιπροέδρου της Ε.Α.Α.Ν. Αντιναύαρχου ε.α. Θ. Γερούκη Π.Ν., Βάση του υπ΄αριθμ.
51/3-4-2014 πρακτικού του Δ.Σ./ΕΑΑΝ «Συγκρότηση Επιτροπής για αναθεώρηση της ΚΥΑ
περί εκλογής μελών του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν.».
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Βαθμός Ονοματεπώνυμο
Αντιναύαρχος ε.α. Θ. Γερουκης Π.Ν.
Υποναύαρχος ε.α. Δ. Ζαμπίκος Λ.Σ.
Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α. Ι. Βιδάκης Π.Ν.
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α Σ. Παπαδάς Π.Ν.
Πλωτάρχης (Ε) ε.α. Π. Σταμάτης Π.Ν.
Αρχιπλοίαρχος (Μ) ε.α. Γ. Σιδερής Π.Ν.
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Γ. Τζικάκης Π.Ν.
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Ε. Ζουπάντης Π.Ν.
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Ε. Αναγνωστάκης Π.Ν.

Καθήκοντα κατά την σύσκεψη
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Αναπληρωματικό μέλος
Αναπληρωματικό μέλος
Αναπληρωματικό μέλος
Γραμματέας (άνευ δικαιώματος ψήφου)

ΣΧΕΤ: α. Το υπ’ αριθμ. 51/3-4-2014 πρακτικό Δ.Σ./ΕΑΑΝ
β. Παράγραφος 3 του Άρθρου 5 του Νομοθετικού Διατάγματος (ΝΔ) 1171/1972
(ΦΕΚ 82 τΆ από 2-6-1972) Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων
Δυνάμεων.
γ. Η υπ΄αριθμ. 932/2/93 από 18-2-93 κοινή απόφαση Υπουργών Εθνικής Άμυνας
και Οικονομικών με θέμα «Τροποποίηση κοινής αποφάσεως Υπουργών
Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών με θέμα «Ρύθμιση των Ειδικότερων θεμάτων
που αφορούν στην εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ)».(ΦΕΚ 216 Β΄31-3-93).
ΣΚΟΠΟΣ
1.
Η υποβολή τροποποιητικών προτάσεων και η θέσπιση νέων διατάξεων,
προκειμένου ρυθμιστούν θέματα που αφορούν στην Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου,
της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ).
2. Βασικοί λόγοι οι οποίοι υπαγορεύουν την τροποποίηση των διατάξεων και
θέσπιση νέων, είναι η εισαγωγή καινοτόμων αλλαγών όπως η θέσπιση της επιστολικής
ψήφου, ο εναρμονισμός των κατηγοριών αποστράτων αξιωματικών, μελών του ΔΣ με
αυτών των ενεργών στελεχών και η αναλογικότερη εκπροσώπηση όλων των κατηγοριών

1

Αξιωματικών, εφαρμόζοντας διαδικασίες στο πλαίσιο της αρχής της ισότητας όπως ορίζει
το Σύνταγμα.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ
α.

Η αντικατάσταση της ΚΥΑ με ένα νέο ενιαίο κείμενο.

β. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και με επιστολική ψήφο, για δυνατότητα
μεγαλύτερης συμμετοχής των εκλογέων, ιδιαίτερα των διαμενόντων στην περιφέρεια όπου
δεν υφίστανται Παραρτήματα της ΕΑΑΝ.
γ. Η επιτροπή μελετώντας τους αριθμούς και τα ποσοστά κατά κατηγορία των
Αξιωματικών που συνθέτουν το εκλογικό σώμα της ΕΑΑΝ, παρατήρησε ότι:
(1) Το ήμισυ και πλέον του αριθμού των μελών της, αποτελείται ή προέρχεται
από Αξιωματικούς του Σώματος Ειδικοτήτων (Ε) και ως εκ τούτου καθίσταται εξ ορισμού
επιβεβλημένη η ανακατανομή των μελών του Δ.Σ. της ΕΑΑΝ και την αύξηση του
προβλεπομένου για την κατηγορία αυτή αριθμού των τριών (3) μελών σε τέσσερα(4) μέλη.
(2) Ανάλογη αύξηση κατά μία έδρα, πρέπει να αναδιανεμηθεί και στο Λ.Σ.–
ΕΛ.ΑΚ, λόγω του αυξημένου αναλογικά αριθμού των αποστράτων Αξιωματικών του Λ.Σ..
δ. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος θα καταλαμβάνουν θέση μέλους του ΔΣ της
κατηγορίας τους.
Εφόσον για αμφότερες τις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου εκλεγούν
Αξιωματικοί κατηγορίας με εκπροσώπηση ενός (1) μέλους στο ΔΣ, τότε για την κάλυψη της
υπεράριθμης θέσης μέλους, θα αφαιρείται η τέταρτη θέση μέλους των Αξιωματικών
κατηγορίας Ειδικοτήτων (Ε).
γ. Την αναθεώρηση, της μέχρι τώρα ακολουθητέας τακτικής, αναφορικά με την
εκλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Τούτο συνίσταται στο ότι, στη σχετική ΚΥΑ, δεν έχει
περιληφθεί ανάλογη ρύθμιση (κενό νόμου) αναφορικά με τη διαδικασία και τον
απαιτούμενο αριθμό ψήφων των μελών του Δ.Σ. της ΕΑΑΝ για την εκλογή του εν λόγω
οργάνου της ΕΑΑΝ, όπως άλλωστε τούτο ορίζεται από την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.
1911, σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του ν.δ. 1171/72. Ως εκ τούτου με
την ακολουθητέα τακτική των εκάστοτε Διοικητικών Συμβουλίων της ΕΑΑΝ εκλέγεται
Διευθύνων Σύμβουλος ο μη συγκεντρώνων το εύλογο ποσοστό της τάξεως του 50% + 1
του συνόλου των μελών του Δ.Σ. της ΕΑΑΝ. Προς τούτο προτείνεται όπως, πέραν του
δικαιώματος υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της
ΕΑΑΝ από όλα τα μέλη του Δ.Σ. πλην του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, θα απαιτείται
για την ανάδειξή του, να λάβει ποσοστό 6/11 εκ του συνόλου των μελών του Δ.Σ. Προς
τούτο και εφόσον δεν εκλεγεί Διευθύνων Σύμβουλος κατά την πρώτη ψηφοφορία λόγω μη
λήψης ποσοστού 6/11 εκ των μελών του Δ.Σ., τότε ακολουθεί εν νέου ψηφοφορία με
υποψήφιους τους δύο πρώτους σε σειρά προτίμησης ψήφων. Σε περίπτωση
παρουσίασης ισοψηφίας σε τρείς (3) ή και περισσότερους συνυποψήφιους, τότε
ακολουθούν επάλληλες ψηφοφορίες έως ότου διεξαχθεί τελική ψηφοφορία μεταξύ των δύο
(2) πρώτων, προκειμένου ληφθεί υπό ενός εκ των δύο (2) υποψηφίων, το απαιτούμενο
ποσοστό του 50% + 1.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΥΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ & ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 1
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
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1.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 11μελής
συμπεριλαμβανόμενων και των θέσεων Προέδρου, Αντιπροέδρου. Ο
πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 5 του ΝΔ 1171/1992 (ΦΕΚ 82 τΑ΄) είναι ανώτατοι
αξιωματικοί βαθμών αντιναυάρχου ή υποναυάρχου του ΠΝ. Σε περίπτωση,
μη υποβολής υποψηφιότητας από αξιωματικούς αυτών των βαθμών,
εκλέγονται αντίστοιχα οι πλειοψηφήσαντες εκ των λοιπών υποψήφιων
Αρχιπλοιάρχων ή ανώτερων αξιωματικών.

Υποναύαρχος ε.α.
Δ. Ζαμπίκος Λ.Σ.

2. Τα μέλη του ΔΣ εκπροσωπούν αναλογικά όλες τις κατηγορίες
αποστράτων Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού (σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία ) και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Π. Σταμάτης Π.Ν.

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
(α) Δύο (2) θέσεις Μάχιμων
(β) Μία (1) θέση Μηχανικού
(γ) Μία (1) θέση Οικονομικού (Ο)
(δ) Μία (1) θέση Υγειονομικού Σώματος (ΥΙ)
(ε) Τέσσερεις (4) θέσεις Ειδικοτήτων (Ε) στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται οι λοιπές κατηργημένες ειδικότητες και οι
ανθυπασπιστές του Πολεμικού Ναυτικού.
(στ) Δύο (2) θέσεις Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής

ΜΕΙΟΨΗΦΗΣΕ

3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος καταλαμβάνουν αντίστοιχη
θέση της κατηγορίας τους. Σε περίπτωση που ο αντιπρόεδρος προέρχεται
από την ίδια κατηγορία με τον πρόεδρο και δεν προβλέπεται για την
κατηγορία αυτή, δεύτερη θέση μέλους, καταλαμβάνει μία (1) θέση μέλους
κατά προτεραιότητα ως εξής:
(α) Από κατηγορία που δεν υπάρχει υποψηφιότητα.
(β) Από την κατηγορία Ειδικοτήτων (Ε) ως η κατηγορία με τις
περισσότερες θέσεις μελών.
Θέση μειοψηφήσαντος
2. Τα μέλη του ΔΣ εκπροσωπούν αναλογικά όλες τις κατηγορίες
αποστράτων Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού (σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία) και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής.
Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
(α) Μία (1) θέση Προέδρου Δ.Σ.
(β) Δύο (2) θέσεις Μάχιμων
(γ) Μία (1) θέση Μηχανικού
(δ) Μία (1) θέση Οικονομικού (Ο)
(ε) Μία (1) θέση Υγειονομικού Σώματος (ΥΙ)
(στ) Τέσσερεις (4) θέσεις Ειδικοτήτων (Ε) στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται οι λοιπές κατηργημένες ειδικότητες και οι
ανθυπασπιστές του Πολεμικού Ναυτικού.
(ζ) Μία (1) θέση
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής

3

Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α.
Ι. Βιδάκης Π.Ν.
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α
Σ. Παπαδάς Π.Ν.

Αντιναύαρχος ε.α.
Θ. Γερούκης Π.Ν. )

3. Ο Αντιπρόεδρος καταλαμβάνει θέση της κατηγορίας του.

4. Αν για κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες Αξιωματικών δεν
υπάρχει υποψηφιότητα, η θέση μέλους στο ΔΣ καταλαμβάνεται από τον
πρώτο επιλαχόντα από τους πλειοψηφήσαντες ανεξαρτήτως κατηγορίας.
5. O Διευθύνων Σύμβουλος εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία
υποχρεωτικά από όλα τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για
την ανάδειξή του απαιτείται, να λάβει ποσοστό 6/11 εκ του συνόλου των
μελών του Δ.Σ. Προς τούτο και εφόσον δεν εκλεγεί Διευθύνων Σύμβουλος
κατά την πρώτη ψηφοφορία λόγω μη λήψης ποσοστού 6/11 εκ των μελών
του Δ.Σ., τότε ακολουθεί εν νέου ψηφοφορία με υποψήφιους τους δύο
πρώτους σε σειρά προτίμησης ψήφων. Σε περίπτωση παρουσίασης
ισοψηφίας σε τρείς (3) ή και περισσότερους συνυποψήφιους, τότε
ακολουθούν επάλληλες ψηφοφορίες έως ότου διεξαχθεί τελική ψηφοφορία
μεταξύ των δύο (2) πρώτων, προκειμένου ληφθεί υπό ενός εκ των δύο (2)
υποψηφίων, το απαιτούμενο ποσοστό του 50% + 1.
6. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν
μπορεί να εκλεγεί Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 2
Διαδικασία εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη της ΕΑΑΝ και σε
περίπτωση
θανάτου, μέλους ο εκάστοτε δικαιούχος του μερίσματός,
εφόσον διατηρεί την ιδιότητα του μέλους. Σε περίπτωση ύπαρξης
περισσοτέρων του ενός δικαιούχου μερίσματος δικαίωμα ψήφου έχει ο
μεγαλύτερος σε ηλικία.
2. Κατά τη ψηφοφορία, χρησιμοποιείται ενιαίο ψηφοδέλτιο που
αναγράφει χωριστά τις κατηγορίες των υποψήφιων μελών του Δ.Σ. με τον
αριθμό των απαιτούμενων σταυρών προτίμησης και κάτω απ` αυτές τα
ονόματα των υποψηφίων όπου τίθενται οι σταυροί προτίμησης ανά ένας
έναντι κάθε υποψηφίου και είναι, κατά περίπτωση, οι εξής:
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Υποναύαρχος ε.α.
Δ. Ζαμπίκος Λ.Σ.
Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α.
Ι. Βιδάκης Π.Ν.
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α
Σ. Παπαδάς Π.Ν.
Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Π. Σταμάτης Π.Ν.

α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, δύο (2) σταυροί
ΜΕΙΟΨΗΦΗΣΕ

β. ΜΕΛΗ
(1) Μάχιμοι, έως δύο (2) σταυροί.
(2) Μηχανικοί, ένας (1) σταυρός.
(3) Οικονομικού (Ο), ένας (1) σταυρός.
(4) Υγειονομικού (ΥΙ), ένας (1) σταυρός.
(5) Ειδικοτήτων (Ε), έως τέσσερις (4) σταυροί.
(6) Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, έως
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Αντιναύαρχος ε.α.
Θ. Γερούκης Π.Ν. )

δύο (2) σταυροί.
Θέση μειοψηφήσαντος
(6) Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ένας
(1) σταυρός.
3. Για τις ανάγκες διεξαγωγής των εκλογών με απόφαση το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης ορίζει ένα (1) ή και περισσότερα εκλογικά
τμήματα στο Λεκανοπέδιο Αττικής, ένα (1) εκλογικό τμήμα σε κάθε
παράρτημα της Ένωσης ή σε άλλο οριζόμενο απ` αυτήν κατάλληλο χώρο.
4. Ψηφοφορία με επιστολική ψήφο.
α. Η ψήφος πρέπει να έχει περιέλθει κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-13:00 στα Γραφεία της ΕΑΑΝ με
συστημένη επιστολή το αργότερο -επί ποινή ακυρότητας- την τελευταία
εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Οι
φάκελοι με τις επιστολικές ψήφους σφραγίζονται, καταχωρούνται σε ειδικό
βιβλίο και φυλάσσονται με ευθύνη της ΕΑΑΝ μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής των εκλογών, οπότε παραδίδονται με Πρωτόκολλο στην
Εφορευτική Επιτροπή.
β. Το ΔΣ της ΕΑΑΝ εκδίδει εγκαίρως τις απαραίτητες
διοικητικές οδηγίες της διαδικασίας διεξαγωγής εκλογών με επιστολική
ψήφο, για όσους το επιθυμούν.
5. Η ψηφοφορία αρχίζει στις 8 π.μ. και τελειώνει με την δύση του
ηλίου με δυνατότητα ωριαίας παράτασης κατά κρίση της εφορευτικής
επιτροπής.
6. Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, είναι απαραίτητη η
επίδειξη της ταυτότητος μέλους της ΕΑΑΝ και σε περίπτωση απώλειας η
επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητος ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης. Η
ψηφοφορία κατ` εξουσιοδότηση απαγορεύεται.
7. Για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των σταυρών προτιμήσεως που
συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Το αυτό ισχύει και για τις θέσεις του Προέδρου
και Αντιπροέδρου που καταλαμβάνονται αντίστοιχα από τον πρώτο και
δεύτερο πλειονοψηφήσαντα υποψήφιο για τις θέσεις αυτές.
8. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων που έχουν εκλόγιμη
σειρά, η προτεραιότητα κανονίζεται με κλήρωση που γίνεται από την
Εφορευτική Επιτροπή, παρουσία των ενδιαφερομένων.

Άρθρο 3
Υποβολή υποψηφιοτήτων – Ψηφοδέλτια
1. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητος έχουν τα τακτικά
μέλη, άνδρες και γυναίκες Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές του Πολεμικού
Ναυτικού και Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
. 2. Εκλεγμένα μέλη του ΔΣ επί τρείς (3) συνεχείς θητείες δεν
δύνανται να υποβάλλουν νέα υποψηφιότητα στις αμέσως επόμενες εκλογές
3. Η υποψηφιότητα πρέπει να έχει υποβληθεί πενήντα
ημέρες πριν από την ημερομηνία ψηφοφορίας.

ΟΜΟΦΩΝΑ 5/5
Αντιναύαρχος ε.α.
Θ. Γερουκης Π.Ν.
Υποναύαρχος ε.α.
Δ. Ζαμπίκος Λ.Σ.
Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α.
Ι. Βιδάκης Π.Ν.
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α
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4. Η υποβολή αίτησης της υποψηφιότητας δύναται να γίνει
αυτοπροσώπως, με επιστολή ή ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη με
προβλεπόμενα δικαιολογητικά και απαραίτητα φωτοαντίγραφο της
ταυτότητας μέλους της ΕΑΑΝ.

Σ. Παπαδάς Π.Ν.
Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Π. Σταμάτης Π.Ν.

5. Η υποβολή υποψηφιότητος για τις θέσεις του Προέδρου
και Αντιπροέδρου δεν κωλύει την ταυτόχρονη υποβολή υποψηφιότητος για
τη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα για την κατηγορία
Αξιωματικών στην οποία ανήκει ο υποψήφιος.
6.
Οι διαστάσεις, το χρώμα των φακέλων και των
ψηφοδελτίων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ένωσης και τυπώνονται με μέριμνα και δαπάνες αυτής. Οι φάκελοι
σφραγίζονται με την σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής του εκλογικού
τμήματος και μονογράφονται από τον πρόεδρο αυτής.

Άρθρο 4
ΟΜΟΦΩΝΑ 5/5
Χρόνος διενέργειας των εκλογών και απαιτούμενες
προπαρασκευαστικές ενέργειες
1. Οι εκλογές διενεργούνται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν
από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΝ είναι
αποκλειστικά υπεύθυνο για την προκήρυξη και διοργάνωση των εκλογών,
καθώς και για τον καθορισμό του τόπου διενέργείας τους. Επίσης,
υποχρεούται να
ενημερώσει έγκαιρα τα μέλη της ΕΑΑΝ τρεις (3)
τουλάχιστον μήνες πριν από τις εκλογές.
3. Με απόφαση του ΔΣ δύναται να διεξαχθούν οι εκλογές με
ηλεκτρονική ψήφο, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα εκδίδονται εγκαίρως από
το ΔΣ.

Αντιναύαρχος ε.α.
Θ. Γερουκης Π.Ν.
Υποναύαρχος ε.α.
Δ. Ζαμπίκος Λ.Σ.
Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α.
Ι. Βιδάκης Π.Ν.
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α
Σ. Παπαδάς Π.Ν.
Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Π. Σταμάτης Π.Ν.

ΟΜΟΦΩΝΑ 5/5

Άρθρο 5
Απαρτία
1. Για την ύπαρξη απαρτίας στις συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται η παρουσία επτά (7) τουλάχιστον μελών
του, μεταξύ των οποίων και του Προέδρου ή σε περίπτωση απουσίας, του
Αντιπροέδρου.
2. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Αντιναύαρχος ε.α.
Θ. Γερουκης Π.Ν.
Υποναύαρχος ε.α.
Δ. Ζαμπίκος Λ.Σ.
Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α.
Ι. Βιδάκης Π.Ν.
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α
Σ. Παπαδάς Π.Ν.
Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Π. Σταμάτης Π.Ν.
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Άρθρο 6
Παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η διενέργεια εκλογών, επειδή
δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες για την πλειονότητα των κατηγοριών των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η ΕΑΑΝ εξακολουθεί να διοικείται
αυτοδικαίως από το τελευταίο εκλεγμένο Διοικητικό της Συμβούλιο, του
οποίου όμως η θητεία δεν μπορεί να παραταθεί περισσότερο από ένα (1)
χρόνο μετά την ημερομηνία λήξεώς της.
2. Το εν λόγω Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να
προκηρύξει εκλογές, πριν από την παρέλευση του χρόνου παρατάσεως της
θητείας του.

ΟΜΟΦΩΝΑ 5/5
Αντιναύαρχος ε.α.
Θ. Γερουκης Π.Ν.
Υποναύαρχος ε.α.
Δ. Ζαμπίκος Λ.Σ.
Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α.
Ι. Βιδάκης Π.Ν.
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α
Σ. Παπαδάς Π.Ν.
Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Π. Σταμάτης Π.Ν.

Άρθρο 7
Αντικατάσταση και αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλείπει ή
παραιτείται ή αποδεδειγμένα αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του,
αντικαθίσταται από τον αναπληρωματικό υποψήφιο της κατηγορίας του με
απόφαση του ΥΕΘΑ. Ειδικά, σε περίπτωση κενώσεως της θέσεως του
Προέδρου, αυτός αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο, ενώ ο τελευταίος
από τον τρίτο σε σταυρούς προτιμήσεως κ.ο.κ..
2. Εκτός των θέσεων Προέδρου και Αντιπροέδρου εκλέγονται
ισάριθμα
αναπληρωματικά μέλη, από τις αντίστοιχες κατηγορίες
αξιωματικών σύμφωνα με τα τακτικά μέλη. Το αναπληρωματικό μέλος
καλείται σε αναπλήρωσή του τακτικού μέλους σε περίπτωση απουσίας ή
πρόσκαιρου κωλύματος.

ΟΜΟΦΩΝΑ 5/5
Αντιναύαρχος ε.α.
Θ. Γερουκης Π.Ν.
Υποναύαρχος ε.α.
Δ. Ζαμπίκος Λ.Σ.
Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α.
Ι. Βιδάκης Π.Ν.
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α
Σ. Παπαδάς Π.Ν.
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Π. Σταμάτης Π.Ν.

Άρθρο 8
Έναρξη και λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου

ΟΜΟΦΩΝΑ 5/5

1. Η έναρξη της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
καθορίζεται από την απόφαση του ΥΕΘΑ για το διορισμό και τη συγκρότησή
του. Για την έκδοσή της η ΕΑΑΝ υποχρεούται να υποβάλει στο ΥΠΕΘΑ
μέσω ΓΕΝ, επίσημο πρακτικό των εκλογών, αμέσως μετά τη διενέργειά
τους.

Αντιναύαρχος ε.α.
Θ. Γερουκης Π.Ν.

2. Η τριετής θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στο
τέλος του αντίστοιχου μήνα μ` αυτόν που εκδόθηκε η απόφαση του πρώτου
εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου.

Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α.
Ι. Βιδάκης Π.Ν.

Υποναύαρχος ε.α.
Δ. Ζαμπίκος Λ.Σ.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α
Σ. Παπαδάς Π.Ν.
Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Π. Σταμάτης Π.Ν.
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Άρ
ρθρο 9
Αμοιβή τω
ων μελών του Διοικητικο
ού Συμβουλ
λίου
Για τις αμοιβές των
ν μελών και του Διοικητιικού Συμβου
υλίου
και του διεευθύνοντα Συμβούλου
εφαρμόζοντται οι εκάσ
Σ
στοτε ισχύου
υσες
διατάξεις για
α τις αμοιβές των μελών των Διοικη
ητικών Συμβ
βουλίων και των
Διευθυνόντω
ων Συμβούλω
ων των ΝΠΔ
ΔΔ που εποπ
πτεύονται απ
πό το Υπουρ
ργείο
Εθνικής Άμυ
υνας.

ΜΟΦΩΝΑ 5/5
5
ΟΜ
Ανττιναύαρχος ε.α.
Θ. ΓΓερουκης Π.Ν.
Υποοναύαρχος ε.α.
ε
Δ. Ζαμπίκος Λ..Σ.
Αρχχιπλοίαρχος (Ο) ε.α.
Ι. Β
Βιδάκης Π.Ν.
Ανττιπλοίαρχος (Ε) ε.α
Σ. Π
Παπαδάς Π.Ν
Ν.
Πλω
ωτάρχης (Ε) ε.α.
Π. Σ
Σταμάτης Π.Ν
Ν.

Άρ
ρθρο 10
Καταργούμ
μενες Διατάξξεις
Από τη δημοσίευση της παρο
ούσης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεω
ως, η σχετική
ή (γ) καταργεείται .
Η απόφ
φαση αυτή να δημοσιεευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεω
ως.

Γιια την ακρίβεεια
Αντιπ
πλοίαρχος (Ε
Ε) Ε. Αναγνω
ωστάκης Π.Ν
Ν. ε.α.

Γραμ ματέας Επιτρ
ροπής
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ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ
Αριθμ. Φ……/……………
Ρύθμιση των ειδικοτέρων θεμάτων που αφορούν στην εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 ν.δ. 1171/1972 «Περί Ενώσεων
Αποστράτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α’ 82), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 14 του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ Α΄ 166).
β. Την υπ` αριθμ. Υ. 1847/1078399/1182/0001/7.8.92 (ΦΕΚ 525/τ.Β`/
14.8.92) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα
"Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".
γ. Την υπ` αριθ. 31-1993 κοινή Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και
Οικονομικών, με θέμα " Εκλογή ΔΣ Ενώσεως Αποστράτων Αξκών Ναυτικού (ΕΑΑΝ)"
(ΦΕΚ.216τ Β-1993).
2.
Ορίζουμε ως ακολούθως τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην εκλογή του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ).
Άρθρο 1
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 11μελής συμπεριλαμβανόμενων και
των θέσεων Προέδρου, Αντιπροέδρου. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού
συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ΝΔ 1171/1992 (ΦΕΚ 82 τΑ΄) είναι
ανώτατοι αξιωματικοί βαθμών αντιναυάρχου ή υποναυάρχου του ΠΝ. Σε περίπτωση, μη
υποβολής υποψηφιότητας από αξιωματικούς αυτών των βαθμών, εκλέγονται αντίστοιχα οι
πλειοψηφήσαντες εκ των λοιπών υποψήφιων Αρχιπλοιάρχων ή ανώτερων αξιωματικών.
2. Τα μέλη του ΔΣ εκπροσωπούν αναλογικά όλες τις κατηγορίες αποστράτων
Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ) και του
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
(α) Δύο (2) θέσεις Μάχιμων.
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(β) Μία (1) θέση Μηχανικού.
(γ) Μία (1) θέση Οικονομικού (Ο).
(δ) Μία (1) θέση Υγειονομικού Σώματος (ΥΙ).
(ε) Τέσσερεις (4) θέσεις Ειδικοτήτων (Ε) στις οποίες συμπεριλαμβάνονται
οι λοιπές κατηργημένες ειδικότητες και οι ανθυπασπιστές του Πολεμικού Ναυτικού.
(στ) Δύο (2) θέσεις Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
3. Ο Πρόεδρος
και
ο Αντιπρόεδρος καταλαμβάνουν αντίστοιχη
θέση της
κατηγορίας τους. Σε περίπτωση που ο αντιπρόεδρος προέρχεται από την ίδια κατηγορία
με τον πρόεδρο και δεν προβλέπεται για την κατηγορία αυτή, δεύτερη θέση μέλους,
καταλαμβάνει μία (1) θέση μέλους κατά προτεραιότητα ως εξής:
(α) Από κατηγορία που δεν υπάρχει υποψηφιότητα.
(β) Από την κατηγορία Ειδικοτήτων (Ε) ως η κατηγορία με τις περισσότερες
θέσεις μελών.
4. Αν για κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες Αξιωματικών δεν υπάρχει
υποψηφιότητα, η θέση μέλους στο ΔΣ καταλαμβάνεται από τον πρώτο επιλαχόντα από
τους πλειοψηφήσαντες ανεξαρτήτως κατηγορίας.
5. O Διευθύνων Σύμβουλος εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία υποχρεωτικά από όλα
τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για την ανάδειξή του απαιτείται, να λάβει
ποσοστό 6/11 εκ του συνόλου των μελών του Δ.Σ. Προς τούτο και εφόσον δεν εκλεγεί
Διευθύνων Σύμβουλος κατά την πρώτη ψηφοφορία λόγω μη λήψης ποσοστού 6/11 εκ των
μελών του Δ.Σ., τότε ακολουθεί εν νέου ψηφοφορία με υποψήφιους τους δύο πρώτους
σε σειρά προτίμησης ψήφων. Σε περίπτωση παρουσίασης ισοψηφίας σε τρείς (3) ή και
περισσότερους συνυποψήφιους, τότε ακολουθούν επάλληλες ψηφοφορίες έως ότου
διεξαχθεί τελική ψηφοφορία μεταξύ των δύο (2) πρώτων, προκειμένου ληφθεί υπό ενός εκ
των δύο (2) υποψηφίων, το απαιτούμενο ποσοστό του 50% + 1.
6. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να
εκλεγεί Διευθύνων Σύμβουλος.
Άρθρο 2
Διαδικασία εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη της ΕΑΑΝ και σε περίπτωση θανάτου,
μέλους ο εκάστοτε δικαιούχος του μερίσματός, εφόσον διατηρεί την ιδιότητα του μέλους.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός δικαιούχου μερίσματος δικαίωμα ψήφου
έχει ο μεγαλύτερος σε ηλικία.

10

2. Κατά τη ψηφοφορία, χρησιμοποιείται ενιαίο ψηφοδέλτιο που αναγράφει χωριστά
τις κατηγορίες των υποψήφιων μελών του Δ.Σ. με τον αριθμό των απαιτούμενων
σταυρών προτίμησης και κάτω απ` αυτές τα ονόματα των υποψηφίων όπου τίθενται οι
σταυροί προτίμησης ανά ένας έναντι κάθε υποψηφίου και είναι, κατά περίπτωση, οι εξής:
α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, δύο (2) σταυροί
β. ΜΕΛΗ
(1) Μάχιμοι, έως δύο (2) σταυροί.
(2) Μηχανικοί, ένας (1) σταυρός.
(3) Οικονομικού (Ο), ένας (1) σταυρός.
(4) Υγειονομικού (ΥΙ), ένας (1) σταυρός.
(5) Ειδικοτήτων (Ε), έως τέσσερις (4) σταυροί.
(6) Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, έως δύο (2) σταυροί.
3. Για τις ανάγκες διεξαγωγής των εκλογών με απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης ορίζει ένα (1) ή και περισσότερα εκλογικά τμήματα στο Λεκανοπέδιο Αττικής,
ένα (1) εκλογικό τμήμα σε κάθε παράρτημα της Ένωσης ή σε άλλο οριζόμενο απ` αυτήν
κατάλληλο χώρο.
4. Ψηφοφορία με επιστολική ψήφο.
α. Η ψήφος πρέπει να έχει περιέλθει κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
09:00-13:00 στα Γραφεία της ΕΑΑΝ με συστημένη επιστολή το αργότερο -επί ποινή
ακυρότητας- την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.
Οι φάκελοι με τις επιστολικές ψήφους σφραγίζονται, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και
φυλάσσονται με ευθύνη της ΕΑΑΝ μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, οπότε
παραδίδονται με Πρωτόκολλο στην Εφορευτική Επιτροπή.
β. Το ΔΣ της ΕΑΑΝ εκδίδει εγκαίρως τις απαραίτητες διοικητικές οδηγίες της
διαδικασίας διεξαγωγής εκλογών με επιστολική ψήφο, για όσους το επιθυμούν.
5. Η ψηφοφορία αρχίζει στις 8 π.μ. και τελειώνει με την δύση του ηλίου με δυνατότητα
ωριαίας παράτασης κατά κρίση της εφορευτικής επιτροπής.
6. Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, είναι απαραίτητη η επίδειξη της
ταυτότητος μέλους της ΕΑΑΝ και σε περίπτωση απώλειας η επίδειξη της αστυνομικής
ταυτότητος ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης. Η ψηφοφορία κατ` εξουσιοδότηση
απαγορεύεται.
7. Για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνεται υπόψη ο
αριθμός των σταυρών προτιμήσεως που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Το αυτό ισχύει και
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για τις θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου που καταλαμβάνονται αντίστοιχα από τον
πρώτο και δεύτερο πλειονοψηφήσαντα υποψήφιο για τις θέσεις αυτές.
8. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων που έχουν εκλόγιμη σειρά, η
προτεραιότητα κανονίζεται με κλήρωση που γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή,
παρουσία των ενδιαφερομένων.
Άρθρο 3
Υποβολή υποψηφιοτήτων – Ψηφοδέλτια
1. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητος έχουν τα τακτικά μέλη, άνδρες και γυναίκες
Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές του Πολεμικού Ναυτικού και Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής.
2. Εκλεγμένα μέλη του ΔΣ επί τρείς (3) συνεχείς θητείες δεν δύνανται να υποβάλλουν
νέα υποψηφιότητα στις αμέσως επόμενες εκλογές.
3. Η υποψηφιότητα πρέπει να έχει υποβληθεί πενήντα ημέρες πριν από την
ημερομηνία ψηφοφορίας.
4. Η υποβολή αίτησης της υποψηφιότητας δύναται να γίνει αυτοπροσώπως, με
επιστολή ή ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη με προβλεπόμενα δικαιολογητικά και απαραίτητα
φωτοαντίγραφο της ταυτότητας μέλους της ΕΑΑΝ.
5. Η υποβολή υποψηφιότητος για τις θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου δεν
κωλύει την ταυτόχρονη υποβολή υποψηφιότητος για τη θέση μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου και ειδικότερα για την κατηγορία Αξιωματικών στην οποία ανήκει ο υποψήφιος.
6. Οι διαστάσεις, το χρώμα των φακέλων και των ψηφοδελτίων καθορίζονται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης και τυπώνονται με μέριμνα και δαπάνες
αυτής. Οι φάκελοι σφραγίζονται με την σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής του εκλογικού
τμήματος και μονογράφονται από τον πρόεδρο αυτής.
Άρθρο 4
Χρόνος διενέργειας των εκλογών και απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες.
1. Οι εκλογές διενεργούνται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας
του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΝ είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για
την προκήρυξη και διοργάνωση των εκλογών, καθώς και για τον καθορισμό του τόπου
διενέργείας τους. Επίσης, υποχρεούται να ενημερώσει έγκαιρα τα μέλη της ΕΑΑΝ τρεις (3)
τουλάχιστον μήνες πριν από τις εκλογές.
3. Με απόφαση του ΔΣ δύναται να διεξαχθούν οι εκλογές με ηλεκτρονική ψήφο,
σύμφωνα με τις οδηγίες που θα εκδίδονται εγκαίρως από το ΔΣ.
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Άρθρο 5
Απαρτία
1. Για την ύπαρξη απαρτίας στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται
η παρουσία επτά (7) τουλάχιστον μελών του, μεταξύ των οποίων και του Προέδρου ή σε
περίπτωση απουσίας, του Αντιπροέδρου.
2. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ισοψηφίας

Άρθρο 6
Παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η διενέργεια εκλογών, επειδή δεν υποβλήθηκαν
υποψηφιότητες για την πλειονότητα των κατηγοριών των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, η ΕΑΑΝ εξακολουθεί να διοικείται αυτοδικαίως από το τελευταίο εκλεγμένο
Διοικητικό της
Συμβούλιο, του οποίου όμως η θητεία δεν μπορεί να παραταθεί
περισσότερο από ένα (1) χρόνο μετά την ημερομηνία λήξεώς της.
2. Το εν λόγω Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προκηρύξει εκλογές, πριν από
την παρέλευση του χρόνου παρατάσεως της θητείας του.

Άρθρο 7
Αντικατάσταση και αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλείπει ή παραιτείται ή αποδεδειγμένα
αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, αντικαθίσταται από
τον αναπληρωματικό
υποψήφιο της κατηγορίας του με απόφαση του ΥΕΘΑ. Ειδικά, σε περίπτωση κενώσεως
της θέσεως του Προέδρου, αυτός αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο, ενώ ο τελευταίος
από τον τρίτο σε σταυρούς προτιμήσεως κ.ο.κ..

2. Εκτός των θέσεων Προέδρου και Αντιπροέδρου εκλέγονται
ισάριθμα
αναπληρωματικά μέλη, από τις αντίστοιχες κατηγορίες αξιωματικών σύμφωνα με τα τακτικά
μέλη. Το αναπληρωματικό μέλος καλείται σε αναπλήρωσή του τακτικού μέλους σε
περίπτωση απουσίας ή πρόσκαιρου κωλύματος.
Άρθρο 8
Έναρξη και λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου
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1. Η έναρξη της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται από την
απόφαση του ΥΕΘΑ για το διορισμό και τη συγκρότησή του. Για την έκδοσή της η ΕΑΑΝ
υποχρεούται να υποβάλει στο ΥΠΕΘΑ μέσω ΓΕΝ, επίσημο πρακτικό των εκλογών,
αμέσως μετά τη διενέργειά τους.
2. Η τριετής θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στο τέλος του αντίστοιχου μήνα
μ` αυτόν που εκδόθηκε η απόφαση του πρώτου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου.
Άρθρο 9
Αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Για τις αμοιβές των μελών και του Διοικητικού Συμβουλίου και του διευθύνοντα
Συμβούλου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις αμοιβές των μελών των
Διοικητικών Συμβουλίων και των Διευθυνόντων Συμβούλων των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται
από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Άρθρο 10
Καταργούμενες Διατάξεις
Από τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η σχετική (γ)
καταργείται .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, _____________ 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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