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Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Μυτιλήνης προσπαθώντας να συμβάλλει στην
ενημέρωση των μελών του, αλλά και των υπολοίπων δικαστικών αντιπροσώπων,
καθώς και στην ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας της 26ης Μαΐου και 2ας
Ιουνίου 2019, διοργάνωσε, για πρώτη φορά, δυο σεμινάρια. Συνέχεια της προσπάθειας
αυτής αποτελούν και οι παρούσες πρακτικές οδηγίες με τις οποίες συνοπτικά
παρατίθενται οι σχετικές διατάξεις, οι απαιτούμενες ενέργειες και εργασίες πριν την
έναρξη της ψηφοφορίας, η διαδικασία διεξαγωγής της ψηφοφορίας και, μετά την
αποπεράτωση της ψηφοφορίας, ο τρόπος διαλογής των ψηφοδελτίων και οι τελικές
εργασίες.
Εύχομαι ομαλή εκλογική διαδικασία και καλή επιτυχία στο έργο σας.
Δημήτρης Βασιλούδης
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης
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Α. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διαδικασία των εκλογών και τα καθήκοντα των δικαστικών αντιπροσώπων
καθορίζονται:
i. Για τις Ευρωεκλογές: Από τις διατάξεις του ν. 4255/2014 και ιδίως των άρθρων
4 (Ψηφοδέλτια - Σταυροί προτίμησης), 5 (Ψηφοφορία, διαλογή ψήφων και κατάρτιση
πινάκων αποτελεσμάτων από τα Πρωτοδικεία), και 9 (Εφαρμογή διατάξεων εκλογικής
νομοθεσίας),
ii. Για τις Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές: Από τις διατάξεις του ν. 3852/2010
όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 11 (Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος), 12
(Εκλογικοί κατάλογοι), 17 (Αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής και έφοροι των
αντιπροσώπων), 18Α (Εκλογές κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων Υποψηφιότητες, κατάρτιση συνδυασμών), 18Β (Εκλογές κοινοτήτων έως τριακοσίων
(300) κατοίκων – Υποψηφιότητες σε ενιαίο ψηφοδέλτιο), 24 (Μορφή των
ψηφοδελτίων), 26 (Περιεχόμενο των ψηφοδελτίων για τις δημοτικές εκλογές και τις
εκλογές των κοινοτήτων), 27 (Σταυροί προτίμησης για την εκλογή δημοτικών αρχών),
28 (Άκυρα ψηφοδέλτια), και 29 (Εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την
εκλογή βουλευτών)
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iii. Για τις Περιφερειακές Εκλογές: Από τις διατάξεις του ν. 3852/2010 όπως
ισχύει και ιδίως των άρθρων 116 (Εκλογικό δικαίωμα - Εκλογείς – Εκλόγιμοι), 116Α
(Εκλογικοί κατάλογοι), 127 (Μορφή των ψηφοδελτίων), 129 (Περιεχόμενο των
ψηφοδελτίων για τις περιφερειακές εκλογές), 129Α (Σταυροί προτίμησης για την
εκλογή περιφερειακών αρχών) 130 (Άκυρα ψηφοδέλτια), 131 (Εκλογικοί φάκελοι),
132 (Έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας), και 134 (Εφαρμογή των διατάξεων της
νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών).
Συμπληρωματικώς εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 26/2012 περί
Βουλευτικών Εκλογών.

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Β.1.

ΑΝΑΛΗΨΗ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ,

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΚΑΙ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ο/Η δικαστικός/η αντιπρόσωπος αφού ειδοποιήσει (δυο ημέρες πριν την
ψηφοφορία) για την άφιξή του/της και την ανάληψη των καθηκόντων του/της τους: α)
Έφορο Δικαστικών Αντιπροσώπων, β) αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών και γ)
Περιφερειάρχη, μεταβαίνει στο Δήμο (Έδρα ή/και Δημοτικές Ενότητες) και
παραλαμβάνει το εκλογικό υλικό. Το εκλογικό υλικό ελέγχεται προκειμένου να
διαπιστωθεί ότι ο εκλογικός σάκος περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα (σφραγίδα του
εκλογικού τμήματος, ψηφοδέλτια, φάκελοι ψηφοφορίας, κλειδαριές για τις κάλπες,
ταμπόν και μελάνη σφραγίδας. γραφική ύλη, εκλογικός κατάλογος, πρωτοκόλλου
ψηφοφορίας, βιβλία πράξεων εφορευτικής επιτροπής, βιβλία διαλογής ψήφων) για την
διεξαγωγή της ψηφοφορίας
Την προηγούμενη της ψηφοφορίας μεταβαίνει στο εκλογικό τμήμα και ελέγχει
αν υπάρχουν οι απαιτούμενες κάλπες, τουλάχιστον δύο (2) παραβάν για την
ψηφοφορία.
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Β.2.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΝ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ο/Η δικαστικός/η αντιπρόσωπος πρέπει να διαμορφώσει κατάλληλα το εκλογικό
τμήμα.
- Τοποθετεί τις κάλπες μπροστά από το γραφείο του με τρόπο ώστε να έχει τον
πλήρη έλεγχο αυτών όπως και της ψηφοφορίας συνολικά.
- Τοποθετεί τα παραβάν μακριά από την είσοδο και σε τέτοιο σημείο ώστε να
μην μπορεί ο ψηφοφόρος να εξέλθει από το τμήμα χωρίς να γίνει αντιληπτός. Στον
πάγκο του παραβάν τοποθετείται στυλό χρώματος μπλε ή μαύρου για τη χάραξη των
σταυρών προτίμησης, το οποίο πρέπει να είναι δεμένο με σπάγκο.
- Τοποθετεί ανακοινώσεις μέσα στο παραβάν για τον αριθμό των επιτρεπομένων
κατά περίπτωση σταυρών προτίμησης.
- Φροντίζει για τη διαμόρφωση των θέσεων των μελών της εφορευτικής
επιτροπής.
- Διαμορφώνει τις θέσεις των αντιπροσώπων των συνδυασμών, ώστε να μπορούν
να ελέγχουν την όλη εκλογική διαδικασία, χωρίς όμως να την παρακωλύουν.
- Τοποθετεί τα πακέτα με τα ψηφοδέλτια και τους φακέλους ψηφοφορίας που του
έχουν παραδοθεί στις αντίστοιχες κάλπες τις οποίες ασφαλίζει με κλειδαριές.
Β.3.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΒΙΒΛΙΩΝ

ΚΑΙ

ΛΟΙΠΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας ο/η δικαστικός/η αντιπρόσωπος
φροντίζει για την προετοιμασία του Βιβλίου Πράξεων της Εφορευτικής Επιτροπής και
των Βιβλίων διαλογής ψήφων υπέρ συνδυασμών και υποψηφίων.
Ειδικά για τις εκλογές της 26ης Μαΐου και 2ηα Ιουνίου του 2019 έχουν αναρτηθείς
την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, έτοιμες φόρμες με τα ονόματα των
κομμάτων, των συνδυασμών και των υποψηφίων τους. Οπότε θα επικολληθούν στις (ή
θα αντικατασταθούν οι) αντίστοιχες σελίδες του Βιβλίου Πράξεων της Εφορευτικής
Επιτροπής και των Βιβλίων διαλογής ψήφων υπέρ συνδυασμών και υποψηφίων, οι
οποίες και πρέπει να σφραγισθούν με τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής.
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Επίσης σκόπιμο είναι να συμπληρωθεί μια βεβαίωση ψηφοφορίας με τα στοιχεία
του εκλογικού τμήματος και του/της δικαστικού/κης αντιπροσώπου η οποία και θα
αναπαραχθεί ώστε να χρειάζεται μόνο η συμπλήρωση το ονοματεπώνυμο του εκλογέα.
Β.4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΥΤΗΣ
Ο/Η δικαστικός/κη αντιπρόσωπος, ο/η γραμματέας και τα μέλη της εφορευτικής
επιτροπής οφείλουν να βρίσκονται στο οικείο εκλογικό τμήμα τουλάχιστον μια ώρα
πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.
Ο/Η Δικαστικός/κη Αντιπρόσωπος παραλαμβάνει από τα Μέλη της Εφορευτικής
Επιτροπής την πράξη του διορισμού τους, ελέγχει μήπως υπάρχουν τυχόν
ασυμβίβαστα.
Τοποθετούνται τα ψηφοδέλτια κατά στοίβες, και με εναλλαγή των συνδυασμών,
η μία δίπλα στην άλλη, διακεκριμένα (για κάθε εκλογή). Θα πρέπει να γίνεται κάποιος
έλεγχος ώστε τα τυχόν τσαλακωμένα, λερωμένα, κακοεκτυπωμένα κ.λ.π. ψηφοδέλτια
να αχρηστεύονται εκ των προτέρων και να μη διανέμονται.
Ελεγχεται αν οι κάλπες είναι κενές και τις σφραγίζονται.
Πάνω από τη σχισμή των καλπών τοποθετείται ένα βιβλίο ή κάποιο έγγραφο,
έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η ρίψη ψηφοδελτίου μέσα σε αυτές, χωρίς την
προηγούμενη μετακίνηση του βιβλίου ή εγγράφου.
Β.5.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΕΡΓΟΥ

ΣΤΑ

ΜΕΛΗ

ΤΗΣ

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Σε ένα μέλος της εφορευτικής επιτροπής ανατίθεται ο χειρισμός του εκλογικού
καταλόγου και στον/στην γραμματέα τη σύνταξη του πρωτοκόλλου ψηφοφορίας και
τη συμπλήρωση της βεβαίωσης ότι ο/η εκλογέας ψήφισε.
Στα άλλα μέλη της εφορευτικής επιτροπής τη διανομή των ψηφοδελτίων στους
ψηφοφόρους κατά εκλογή.
Σε περίπτωση ελλιπούς εφορευτικής επιτροπής μπορούν να συνδράμουν οι
αντιπρόσωποι των συνδυασμών (χωρίς προτιμήσεις ή αποκλεισμούς) στην ομαλή
διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.
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Β.6. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Οι Αντιπρόσωποι των συνδυασμών προσκομίζουν το έγγραφο του διορισμού
τους στο οποίο αναγράφεται το όνομα του τακτικού Αντιπροσώπου και ενός ή δύο
αναπληρωματικών. Μπορούν να παραμείνουν στο εκλογικό τμήμα ολόκληρη τη
διάρκεια της ψηφοφορίας και, κατά τη διαλογή, ασκούν τα νόμιμα δικαιώματά τους
και υπογράφουν στα σχετικά Πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια όλης της
διαδικασίας της εκλογής και να υποβάλουν κάθε είδους παρατηρήσεις και ενστάσεις.
Γ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Γ.1. ΓΕΝΙΚΑ
Στις 07:00 αρχίζει η ψηφοφορία και προσκαλούνται οι ψηφοφόροι να ψηφίσουν.
Οι ψηφοφόροι εισέρχονται στο εκλογικό τμήμα κατά σειρά. Ο/η δικαστικός/κη
αντιπρόσωπος καθορίζει το ρυθμό εισόδου των ψηφοφόρων ώστε να διασφαλίζεται η
ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
Εκλογείς με αναπηρία ψηφίζουν με απόλυτη προτεραιότητα. Ο/η δικαστικός/κη
αντιπρόσωπος, προκειμένου να ψηφίσουν οι εκλογείς αυτοί, αν χρειαστεί, παραδίδει ο
ίδιος τους αντίστοιχους φακέλους με τα ψηφοδέλτια στον/στην ανήμπορο εκλογέα,
ακόμη και εκτός εκλογικού τμήματος.

Γ.2. ΣΤΑΔΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Καταγραφή εκλογέα στους ψηφίσαντες:
Ο/Η εκλογέας παραδίδει στον/στην δικαστικό/κη αντιπρόσωπο την αστυνομική
του/της ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά
του/της. Στη συνέχεια γίνεται επαλήθευση της εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους
του οικείου εκλογικού τμήματος.
Το μέλος της εφορευτικής επιτροπής που χειρίζεται τον εκλογικό κατάλογο
διαγράφει τον εκλογέα (ώστε να αποφευχθεί περίπτωση διπλοψηφίας). Πρέπει να δοθεί
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ιδιαίτερη προσοχή για τη διαγραφή του ορθού προσώπου, ώστε να μην προκύψουν
λάθη.
Ο/Η γραμματέας καταγράφει τον/την συγκεκριμένο/νη εκλογέα στο πρωτόκολλο
Ψηφοφορίας.
Στο στάδιο αυτό της ψηφοφορίας είναι ενδεχόμενο να προκύψουν τα εξής λάθη:
i) Εκλογέας που ψήφισε δεν διαγράφηκε από τον εκλογικό κατάλογο, ενώ
καταγράφηκε στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας ή αντίστροφα.
ii) Διαγράφηκε από παραδρομή άλλος αντί άλλου/άλλης εκλογέας,
iii) Εκλογέας που ψήφισε, ούτε διαγράφηκε από τον εκλογικό κατάλογο, ούτε
καταγράφηκε στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας.
Για να αποφευχθούν λάθη καλό σε τακτά χρονικά διαστήματα (και εφόσον το
επιτρέπει η προσέλευση των εκλογέων) να γίνεται αντιπαραβολή μεταξύ του αριθμού
των διαγραμμένων από τους εκλογικούς καταλόγους του οικείου εκλογικού τμήματος
και των καταγραμμένων στο πρωτοκόλλου ψηφοφορίας.

Ειδικές Περιπτώσεις
Οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους (στρατιωτικοί,
αστυνομικοί, ναυτικοί) ψηφίζουν μαζί με άλλους εκλογείς στα συγκεκριμένα Εκλογικά
Τμήματα που έχουν οριστεί μόνο για τις Ευρωεκλογές.
Οι διπλοεγγεγραμμένοι/νες (με ένδειξη «Δ» δίπλα στο όνομά τους) προκειμένου
να ψηφίσουν θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική έντυπη υπεύθυνη δήλωση.
Οι ετεροδημότες/τισσες ψηφίζουν για Ευρωεκλογές μόνο στον τόπο διαμονής
τους (όπου και έχουν υποβάλλει σχετική δήλωση) ενώ στο εκλογικό τμήμα της βασικής
εκλογικής περιφέρειάς τους (στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι
εγγεγραμμένοι) ψηφίζουν μόνο για περιφερειακές, δημοτικές και κοινοτικές εκλογές.
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Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής ψηφίζουν στο εκλογικό τμήμα που ασκούν
τα καθήκοντά τους.
Οι δικαστικοί/κες αντιπρόσωποι ψηφίζουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
69 παρ. 1 του π.δ. 26/2012, 17 παρ. 3 και 134 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και τα όσα
προβλέπονται σε σχετικές εγκυκλίου του Υπουργού Εσωτερικών
Σε περίπτωση διάκρισης του εκλογικού τμήματος σε Α και Β (ζεύγος τμημάτων)
τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ο δικαστικός αντιπρόσωπος (αν έχει το σχετικό
δικαίωμα) ψηφίζουν και στο έτερο τμήμα του ζεύγους.

Επιμέρους ψηφοφορίες, παραλαβή φακέλου ψηφοφορίας και ψηφοδελτίων
ψηφοφορίας, απόσυρση στο παραβάν, ρίψη του φακέλου στην κάλπη.
Στον/στην εκλογέα παραδίδονται για κάθε εκλογή φάκελος (σιελ για τις
Ευρωεκλογές, λευκός με το γράμμα Π για τις Περιφερειακές Εκλογές, λευκός με το
γράμμα Δ για τις Δημοτικές Εκλογές και λευκός με το γράμμα Κ για τις Κοινοτικές
Εκλογές) ο οποίος σφραγίζεται και μονογράφεται από τον/την δικαστικό/κη
αντιπρόσωπο κατά το χρόνο που παραδίδεται στον εκλογέα και τα ψηφοδέλτια
(πλήρης σειρά και λευκό ψηφοδέλτιο).
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την απόχρωση του φακέλου που δίδεται σε
κάθε εκλογέα ανάλογα με την κάθε ψηφοφορία.
Για να αποφευχθούν ζητήματα νοθείας με αφαίρεση σφραγισμένων και
μονογραμμένων φακέλων, ο/η δικαστικός/κη αντιπρόσωπος πρέπει απαρέγκλιτα να
σφραγίζει και να μονογράφει έναν-έναν τους φακέλους, όταν τους παραδίδει (και όχι
μαζικά από πριν).
Ο/Η εκλογέας εισέρχεται στο παραβάν για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.
Ο/Η εκλογέας είναι υποχρεωμένος/νη αφενός να παραλάβει όλα τα ψηφοδέλτια και
αφετέρου να εισέλθει στο παραβάν αλλιώς του/της απαγορεύεται να ψηφίσει.
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Οι εκλογείς δικαιούνται να θέσουν δίπλα από το ονοματεπώνυμο του/της
υποψηφίου/φιας της επιλογής τους έως τον μέγιστο του επιτρεπόμενου αριθμού
σταυρών.
Ο/Η εκλογέας προσέρχεται στην κάλπη με το φάκελο που παρέλαβε, με τη
σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής και τη μονογραφή του/της δικαστικού/κης
αντιπροσώπου (μέσα στον οποίο έχει τοποθετήσει το ψηφοδέλτιο) κλειστό. Ο/Η
δικαστικός/κη αντιπρόσωπος, αφού διαπιστώσει ότι πρόκειται για το νόμιμο φάκελο,
ανασηκώνει το βιβλίο ή το έγγραφο από τη σχισμή της αντίστοιχης κάλπης και ο/η
εκλογέας ρίχνει μέσα το φάκελο. Απαγορεύεται να απομακρυνθεί εκλογέας από το
εκλογικό τμήμα αν δεν ρίξει στην κάλπη το φάκελο που του παραδόθηκε.
Απαγορεύεται να δοθεί δεύτερος φάκελος σε εκλογέα αν δεν καταστραφεί ο
πρώτος από τον/την δικαστική αντιπρόσωπο.
Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου ψηφοφορίας επαναλαμβάνεται η
ανωτέρω διαδικασία για την επόμενη (επόμενες εκλογή (εκλογές).
Προσοχή:
- Οι εκλογείς που προσέρχονται στα εκλογικά τμήματα οφείλουν να ψηφίσουν
για όλες τις επιμέρους εκλογές που διεξάγονται στο τμήμα. Επομένως σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να γίνει δεκτό αίτημα εκλογέα να ψηφίσει μόνο για μία εκλογή.
- Ψηφοδέλτια που αφορούν άλλη εκλογή τα οποία ανευρίσκονται σε διαφορετική
από την αντίστοιχη κάλπη θεωρούνται άκυρα.
Μετά την τήρηση των ανωτέρω (ολοκλήρωση ψηφοφορίας για όλες τις
εκλογές του τμήματος) αποδίδεται στον εκλογέα η ταυτότητα ή το άλλο δημόσιο
έγγραφο που παρέδωσε και αποχωρεί.
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Γ.3. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Για κάθε ζήτημα της εκλογικής διαδικασίας (συμπεριλαμβανομένης και της
διαλογής) κάθε εκλογέας, υποψήφιος ή αντιπρόσωπος δικαιούται να υποβάλει ένσταση
αποκλειστικά εγγράφως, η οποία καταχωρείται στο βιβλίο πράξεων της εφορευτικής
Επιτροπής. Η υποβολή ένστασης δεν διακόπτει την ψηφοφορία, και επ’ αυτων
αποφασίζει αιτιολογημένα η εφορευτική επιτροπή κατά πλειοψηφία είτε αμέσως είτε
μετά το πέρας της ψηφοφορίας.

Δ. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ, ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΛΠΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΛΟΓΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
Δ.1. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Όταν παρέλθει ο χρόνος διεξαγωγής της ψηφοφορίας (δηλαδή στις 19:00) ο/η
δικαστικός/κη αντιπρόσωπος κηρύσσει τη λήξη της. Μετά κλείνουν οι πόρτες του
εκλογικού τμήματος. Αν διαπιστωθεί ότι στις 19:00 υπάρχουν έξω από το εκλογικό
τμήμα εκλογείς που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα η ψηφοφορία
παρατείνεται μέχρι να ψηφίσουν και αυτοί.
Στη συνέχεια κλείνεται το πρωτόκολλο ψηφοφορίας.

Δ.2. ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΛΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
Στη συνέχεια, και αφού γίνει κατανομή έργου στα μέλη της εφορευτικής
επιτροπής και τον/την γραμματέα, αποσφραγίζεται και ανοίγει η πρώτη κάλπη (κατά
τη σειρά που προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών). Η σχισμή
της κάλπης (ή των καλπών) που θα ανοιχθεί (ανοιχθούν) έπειτα θα πρέπει να
σφραγιστεί προσωρινά.
Γίνεται η καταμέτρηση των φακέλων. Αν ο αριθμός τους συμφωνεί με τους
ψηφίσαντες οι φάκελοι επανατοποθετούνται στην κάλπη και αρχίζει η διαλογή. Αν
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υπάρχει διαφορά γίνεται επανακαταμέτρηση. Αν, μετά την επανακαταμέτρηση
πλεονάζουν φάκελοι: α) Ελέγχεται αν όλοι έχουν τη σφραγίδα και αν υπάρχουν
ασφράγιστοι αφαιρούνται από αυτούς, τυχαίως, τόσοι, ώστε να συμφωνήσει ο αριθμός
των ψηφισάντων με τους φακέλους, β) Αν υπάρχει ακόμα πλεόνασμα, αφαιρείται,
τυχαίως, από τους υπόλοιπους αντίστοιχος αριθμός φακέλων και καταγράφεται το
ψηφοδέλτιό τους. Για όλη τη διαδικασία αυτή γίνεται σχετική αναφορά στο Πρακτικό
2.
Σε περίπτωση που οι φάκελοι υπολείπονται των ψηφισάντων δεν προβλέπεται
ανάλογη διαδικασία.
Στη συνέχεια, ανοίγονται οι φάκελοι και αριθμούνται ενιαία τα ψηφοδέλτια με
τη χρήση διαδοχικών ακέραιων αριθμών, ελέγχεται η εγκυρότητα τους, τίθεται
μονογραφή δίπλα σε κάθε σταυρό προτίμησης και καταγράφεται ολογράφως ο αριθμός
των σταυρός προτίμησης, τιθέμενης μονογραφής δίπλα στην σημείωση.
Προσοχή: Οι σχετικές παραλείψεις μπορεί να καταστήσουν το ψηφοδέλτιο
άκυρο (παράλειψη αρίθμησης ή μονογράφησης), είτε δημιουργούν αμφιβολίες για το
αν είχε τεθεί σταυρός προτίμησης. Ακόμη η μονογραφή δίπλα από κάθε σταυρό
διασφαλίζει ότι δεν θα τεθεί εκ των υστέρων και άλλος σταυρός.
Ο/Η γραμματέας και τα άλλα μέλη της εφορευτικής επιτροπής καταχωρούν τον
αριθμό του ψηφοδελτίου σε συγκεκριμένο συνδυασμό και υποψήφιο/α (ή υποψηφίων)
στα Βιβλία Διαλογής ψήφων υπέρ των Συνδυασμών και υπέρ των Υποψηφίων
αντίστοιχα.
Τα άκυρα και τα λευκά ψηφοδέλτια δεν λαμβάνουν τον γενικό αύξοντα αριθμό
των εγκύρων ψηφοδελτίων, έχουν δική τους αρίθμηση και δεν προσμετρώνται στα
έγκυρα. Κάθε άκυρο ψηφοδέλτιο συρράπτεται μαζί με το φάκελό του.
Προσοχή: Δεν πρέπει οι δυο

(ή περισσότερες) κάλπες να ανοίγονται

ταυτόχρονα. Πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση και διαλογή ψήφων υπέρ
συνδυασμών και υποψηφίων στην πρώτη κάλπη και μετά σε κάθε επόμενη.
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Δ.3. ΑΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
Σχετικές είναι οι διατάξεις των άρθρων 76 του Π.Δ. 26/2012 και 28 και 130 του
ν. 3852/2010.
Διακριτικό γνώρισμα που παραβιάζει το απόρρητο της ψηφοφορίας αποτελεί
μόνο εκείνο το σημείο, το οποίο κατά τα διδάγματα της λογικής και της ανθρώπινης
εμπειρίας, μπορεί να προσδιορίσει, αμέσως ή εμμέσως, του εκλογέα που ψήφισε με το
συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, το ψηφοδέλτιο πρέπει να
θεωρείται έγκυρο. Επίσης θα πρέπει να γίνεται έλεγχος και των δυο (2) όψεων εκάστου
ψηφοδελτίου.

Δ.4.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ

ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Μετά την ολοκλήρωση της διαλογής αθροίζονται οι ψήφοι που έλαβε ο κάθε
συνδυασμός και υποψήφιος.
Τα αποτελέσματα αυτά καταγράφονται στα σχετικά έντυπα τηλεγραφήματος.
Συμπληρώνεται και το αντίστοιχο Πρακτικό Νο 2 (με τα καρμπόν) και
υπογράφεται.

Δ.5. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Στον αντίστοιχο σάκο (Ευρωεκλογές, Περιφερειακές, Δημοτικές και Κοινοτικές
Εκλογές), τοποθετούνται τα ψηφοδέλτια κατά συνδυασμούς, τα άκυρα και τα λευκά.
Τυχόν βεβαιώσεις και υπεύθυνες δηλώσεις εκλογέων τοποθετούνται σε διακριτό
φάκελο.
Τοποθετούνται επίσης στο σάκο: ο εκλογικός κατάλογος, το Πρωτόκολλο
Ψηφοφορίας, το Βιβλίο Πράξεων της Εφορευτικής Επιτροπής και τα Βιβλία Διαλογής.
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Χορηγούνται στον/στην δικαστικό/κη αντιπρόσωπο και τον/την γραμματέα
βεβαίωση άσκησης των καθηκόντων τους.
Ο/Η δικαστικός/κη αντιπρόσωπος συντάσσει αναφορά προς τον Έφορο.

Τέλος ο/η δικαστικός/κη αντιπρόσωπος οφείλει να παραδώσει:
Αντίγραφο του Πρακτικού 2 σε κάθε έναν/μια που προβλέπεται (Δήμαρχο,
Περιφερειάρχη, Άντιπεριφερειάρχη, Έφορο – Πρόεδρο Πρωτοδικών).
Στο Πρωτοδικείο παραδίδονται όλοι οι σάκοι με τα εκλογικά έγγραφα και
ψηφοδέλτια (έγκυρα, άκυρα και λευκά).
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