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                           ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 

   

Ως γνωστόν, κάθε εκλογική διαδικασία συνιστά πρωταρχικό στοιχείο στη 

λειτουργία της δημοκρατίας μιας Πολιτείας. τη διασφάλιση της ορθής 

τήρησης  της σχετικής  διαδικασίας  και  την  ανόθευτη,  έμπρακτη  έκφραση  

της  λαϊκής βούλησης  συμβάλλει  καθοριστικά  η  ανάθεση  του   

λειτουργήματος   του δικαστικού   αντιπροσώπου   στους   δικηγόρους.    

Άλλωστε,   το   ίδιο   το λειτούργημά μας είναι άμεσα συνυφασμένο με το  

κράτος δικαίου και τη δημοκρατία σε μια κοινωνία. 

Ο Δικηγορικός ύλλογος Αθηνών είναι αρωγός  στο δύσκολο και υπεύθυνο 

αυτό έργο των μελών του. Εν προκειμένω, για  την ενημέρωση των 

συναδέλφων, οι οποίοι θα αναλάβουν τα καθήκοντα του Δικαστικού 

Αντιπροσώπου στις προσεχείς  Βουλευτικές Εκλογές: α) οργάνωσε ειδικά 

σεμινάρια, β) εξέδωσε τον «Πρακτικό Οδηγό», γ) οργάνωσε και θα 

λειτουργήσει κατά την 24 και 25 Ιανουαρίου 2015 Γραφείο Επίλυσης 

Προβλημάτων Δικαστικών Αντιπροσώπων. 

Θα ήθελα από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, οι 

οποίοι εξεδήλωσαν την προθυμία να ασκήσουν το λειτούργημα του 

δικαστικού Αντιπροσώπου στις εκλογές αυτές, που απαιτεί  σωματική  και  

πνευματική  καταπόνηση.  Είμαι  βέβαιος  ότι  θα επιδείξουν τη συνέπεια και 

το αίσθημα ευθύνης που αρμόζει στην παράδοση 

του δικηγορικού σώματος. 

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους-υμβούλους του 

Δικηγορικού υλλόγου Αθηνών, που ως μέλη της Επιτροπής Εκλογών 

αφιέρωσαν σημαντικό χρόνο στις διαδικασίες του διορισμού των δικηγόρων 

(και των ασκούμενων δικηγόρων) ως Δικαστικών Αντιπροσώπων, τους 

συναδέλφους που θα απασχοληθούν στο Γραφείο Επίλυσης Προβλημάτων 

των Δικαστικών Αντιπροσώπων και, τέλος, το συνάδελφο πύρο Λάλα, που 

για μια ακόμα φορά, ανέλαβε ανιδιοτελώς το βάρος της διενέργειας των 

σεμιναρίων και της επιμέλειας σύνταξης του Πρακτικού Οδηγού. 

             

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 

  

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού υλλόγου Αθηνών 

ΒΑΙΛΕΙΟ  ΕΥ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 
Οη Δζληθέο Δθινγέο γηα ηελ Δθινγή Βνπιεπηψλ ζα δηεμαρζνχλ ηελ 

Κπξηαθή, 25 Ηαλνπαξίνπ 2015 (Π.Γ. 183/31.12.2014 ΦΔΚ η. Α΄ 277/2014). 
Ζ λνκνζεζία γηα ηελ Δθινγή Βνπιεπηψλ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Π.Γ. 26/2012 (Φ.Δ.Κ. η. Α΄ 57/15.03.2012), κε ηνλ ηίηιν 
«Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ησλ δηαηάμεσλ ηεο Ννκνζεζίαο γηα 
ηελ Δθινγή Βνπιεπηώλ». 

Σν θείκελν ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ, καδί κε ηηο ζρεηηθή 
εξκελεπηηθή εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 
θαη Απνθέληξσζεο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ Βνπιεπηηθψλ Δθινγψλ ηεο 25εο 
Ηαλνπαξίνπ 2015, πεξηέρνληαη ζηνλ εθινγηθφ ζάθν θάζε Δθινγηθνχ 
Σκήκαηνο. Δπίζεο, ην κελ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 26/2012, ππάξρεη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο, ελψ νη ζρεηηθέο Δγθχθιηνη πνπ 
αθνξνχλ ηε δηεμαγσγή ησλ Βνπιεπηηθψλ Δθινγψλ ηνπ 2015 πεξηέρνληαη 
θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (www.ypes.gr/ekloges). 

 
ηηο Βνπιεπηηθέο Δθινγέο ηεο 25 Ηαλνπαξίνπ 2015  ζα αλαδεηρζνχλ 

ηξηαθφζηνη (300) Βνπιεπηέο, απφ ηνπο νπνίνπο νη δηαθφζηνη νγδφληα νθηψ 
(288) κε ζηαπξφ πξνηίκεζεο ζηηο πελήληα έμη (56) Δθινγηθέο Πεξηθέξεηεο 
θαη νη δψδεθα (12) ζηελ Δπηθξάηεηα, ρσξίο ζηαπξφ πξνηίκεζεο (άξζξν 2 
ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

Ζ ςεθνθνξία δηαξθεί απφ ηηο 07.00’ σο ηηο 19.00΄ ην απφγεπκα 
(εθηφο αλ ππάξμεη πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο ςεθνθνξίαο) (άξζξν 50§1 
ηνπ Π.Γ. 26/2012) 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο Βνπιεπηηθέο Δθινγέο, απφ ηε ζθνπηά ηνπ 
Γηθαζηηθνχ Αληηπξνζψπνπ, δελ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο, απφ ηηο 
πξνεγνχκελεο Βνπιεπηηθέο Δθινγέο, ελψ απφ παιηφηεξεο κφλν φηη κεηά ηελ 
θαηάξγεζε ησλ Ννκψλ, θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα (πιελ ηεο Αηηηθήο) 
αληηζηνηρεί ζε Αληηπεξηθέξεηα θαη δελ ππάξρνπλ πιένλ Κνηλφηεηεο.  

 
Τπελζπκίδεηαη φηη θαη ζηηο Βνπιεπηηθέο Δθινγέο ηεο 25 Ηαλνπαξίνπ 

2015 ζα ιεηηνπξγήζνπλ Δηδηθά Δθινγηθά Σκήκαηα Δηεξνδεκνηώλ, ζηα 
νπνία ζα ςεθίζνπλ θάηνηθνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο ηνπο 
ππνςήθηνπο δηαθνξεηηθήο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο (ηεο βαζηθήο 
πεξηθέξεηαο), ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλνη 
(άξζξα 95 ψο 97 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

Σα Δθινγηθά Σκήκαηα ησλ εηεξνδεκνηψλ δηαθνξνπνηνχληαη ζε 
«ακηγή», δειαδή ζε εθείλα φπνπ ζα ςεθίδνπλ εγγεγξακκέλνη ζηνπο 
εθινγηθνχο θαηαιφγνπο κφλν κηαο ζπγθεθξηκέλεο βαζηθήο εθινγηθήο 
πεξηθέξεηαο θαη ζε «κεηθηά», φπνπ ζα ςεθίδνπλ ζε κηα θάιπε ςεθνθφξνη 
πεξηζζφηεξσλ ηεο κηαο βαζηθψλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ, θαζέλαο ηνπο 
ππνςήθηνπο ηεο δηθήο ηνπ εθινγηθήο πεξηθέξεηαο. 

ηα «ακηγή» Δθινγηθά Σκήκαηα εηεξνδεκνηψλ δελ πθίζηαηαη 
νπζηψδεο δηαδηθαζηηθή δηαθνξά απφ ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 
πεξηθέξεηαο, πιελ ηνπ φηη ε εθινγή ζα αθνξά δηαθνξεηηθή εθινγηθή 
πεξηθέξεηα (άξζξν 96 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

Αληίζεηα, ζηα «κεηθηά» Δθινγηθά Σκήκαηα εηεξνδεκνηψλ ζα γίλεη 
κφλν ε θαηακέηξεζε ησλ θιεηζηψλ θαθέισλ πνπ ζα βξεζνχλ αλά βαζηθή 
εθινγηθή πεξηθέξεηα θαη, ζηε ζπλέρεηα, ν Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο ζα 
παξαδψζεη ηα δέκαηα κε ηα θιεηζηά ςεθνδέιηηα ζηνλ Πξντζηάκελν ηνπ 
Δθεηείνπ ηεο Δθινγηθήο Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία είλαη δηνξηζκέλνο, 
πξνθεηκέλνπ λα παξαδνζνχλ ζηε Γεληθή Δθεηεηαθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή 
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Δηεξνδεκνηψλ, πνπ ζα πξνβεί ζηε δηαινγή ηνπο (άξζξν 97 ηνπ Π.Γ. 
26/2012). 

Τπελζπκίδεηαη φηη απαηηείηαη έληαζε πξνζνρήο γηα ηελ νξζή 
δηαγξαθή ησλ ςεθνθφξσλ απφ ηνπο Δθινγηθφ θαηάινγν (ψζηε αθελφο λα 
κελ ππάξμεη θίλδπλνο δηπινςεθίαο, αθεηέξνπ λα κελ απνθιεηζζεί απφ ην 
εθινγηθφ ηνπ δηθαίσκα ςεθνθφξνο πνπ δελ έρεη ςεθίζεη).  

 
Ο «ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ», ν νπνίνο εθδίδεηαη θαη δηαλέκεηαη 

δσξεάλ ζηνπο Γηθαζηηθνχο Αληηπξνζψπνπο, ζπλερψο, απφ ην έηνο 1996, 
θαη ζηελ έθδνζή ηνπ απηή, έρεη πξνζαξκνζζεί ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 
γηα ηελ Δθινγή Βνπιεπηψλ θαη πεξηιακβάλεη ηηο εμειίμεηο ηεο λνκνινγίαο, 
θπξίσο φζνλ αθνξά ηα έγθπξα θαη άθπξα ςεθνδέιηηα. 

Ζ ηαμηλφκεζε ηεο χιεο ηνπ παξακέλεη θαηά ρξνληθά ζηάδηα. ηελ 
αξρή θάζε θεθαιαίνπ πξνηάζζεηαη πίλαθαο θαηάηαμεο εξγαζηψλ, ελψ, ζην 
ηέινο, ν νδεγφο νινθιεξψλεηαη κε παξάξηεκα ππνδεηγκάησλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, φζνλ αθνξά ην θαίξην δήηεκα ησλ άθπξσλ 
ςεθνδειηίσλ, επηρεηξήζεθε ε ζπλνπηηθή θαη ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηεο 
λνκνινγίαο ησλ δηθαζηεξίσλ (θπξίσο ηνπ Α.Δ.Γ. θαη ηνπ ηΔ), ρσξίο ηε 
δηαηχπσζε πξνζσπηθψλ απφςεσλ. 

Ο Πξαθηηθφο Οδεγφο απηή ηε θνξά ζα εθδνζεί κφλν ειεθηξνληθά θαη 
είλαη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ 
(www.dsa.gr).  

Αζήλα, Ηαλνπάξηνο 2015 
 

πύξνο Π. Λάιαο 
Γηθεγφξνο Αζελψλ 

http://www.dsa.gr/
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Α 

ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΝ ΣΟΠΟ  

ΓΗΑΜΟΝΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΣΗΚΟΤ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟΤ 

1.- ΔΚΓΟΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΓΗΟΡΗΣΖΡΗΟΤ ΔΓΓΡΑΦΟΤ 

2.- ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΗΠΡΑΞΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 

3.- ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟΤ ΜΔΟΤ 

4.- ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΧΝ ΔΗΓΧΝ 

 

1.- ΔΚΓΟΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΓΗΟΡΗΣΖΡΗΟΤ ΔΓΓΡΑΦΟΤ 

Σελ επζχλε ησλ δηνξηζκψλ ησλ Γηθαζηηθψλ Αληηπξνζψπσλ 

ζηηο Βνπιεπηηθέο Δθινγέο έρεη θαηά ην λφκν ην Α΄ Σκήκα ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ (άξζξν 68§1 ηνπ Π.Γ. 26/2012), ην νπνίν πξνβαίλεη ζε απηνχο 

«κε θιήξσζε, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε». ηε ζπλέρεηα, εθδίδεη ηηο 

ζρεηηθέο δηθαζηηθέο απνθάζεηο. ε εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ απηψλ 

ε Δηζαγγειία Αξείνπ Πάγνπ εθδίδεη ηα δηνξηζηήξηα έγγξαθα, ηα νπνία 

θαη επηδίδεη ζηνπο Γηθαζηηθνχο Αληηπξνζψπνπο, κέζσ ησλ θαηά 

ηφπνπο Δηζαγγειηψλ Πξσηνδηθψλ, ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ πέληε (5) 

εκέξεο (άξζξν 68§13 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

ηελ πξάμε ν Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο κεηαβαίλεη εθνπζίσο 

επζύο κόιηο αλαθνηλσζνχλ νη δηνξηζκνί ζηελ Δηζαγγειία Πξσηνδηθψλ, 

απφ φπνπ παξαιακβάλεη απηνπξνζψπσο ην δηνξηζηήξηφ ηνπ 

(ζπληαζζφκελεο έθζεζεο επίδνζεο) απφ ηνλ αξκφδην (ζηελ Αζήλα θαηά 

εθινγηθή πεξηθέξεηα) Γηθαζηηθφ επηκειεηή.  

Γελ ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη επίδνζε ηνπ δηνξηζηεξίνπ, 

θαζόζνλ δπζρεξαίλεηαη νπζησδώο ε δηαδηθαζία. 

 

2.- ΔΗΠΡΑΞΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ (ή θαη ΟΓΟΗΠΟΡΗΚΧΝ ΔΞΟΓΧΝ). 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο Βνπιεπηηθέο εθινγέο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

θσιχκαηνο εληνπηφηεηαο (άξζξν 68§12 ΠΓ 26/2012), ν κεγαιχηεξνο 

αξηζκφο ησλ Γηθαζηηθψλ Αληηπξνζψπσλ πξνβιέπεηαη φηη ζα δηνξηζζνχλ 

ζηελ έδξα ηνπο. 
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Δπεηδή, φκσο, νη δηνξηζηένη σο Γηθαζηηθνί Αληηπξφζσπνη ησλ 

επαξρηψλ δελ επαξθνχλ, δηνξίδνληαη, ζπκπιεξσκαηηθά, ζηελ επαξρία 

θαη δηθεγφξνη απφ κεγάιεο πεξηθέξεηεο (Αζήλα, Πεηξαηά, Θεζζαινλίθε). 

Αλάινγα κε ηνλ ηφπν δηνξηζκνχ (εληφο ή εθηφο έδξαο) 

δηαθνξνπνηνχληαη ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο 

(αιιά θαη ην χςνο ηεο). 

Δηδηθφηεξα: 

α) Γηνξηζκόο εθηόο ηεο έδξαο ηνπ Πξσηνδηθείνπ πνπ είλαη 

δηνξηζκέλνο ν δηθεγόξνο (ή αληίζηνηρα ν αζθνύκελνο δηθεγόξνο): 

ηελ πεξίπησζε απηή: Η) απαηηείηαη έθδνζε δηαηαθηηθήο απφ ηνλ 

αξκφδην Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ ηφζν γηα ηελ απνδεκίσζε, φζν θαη γηα 

ηα νδνηπνξηθά, ΗΗ) ε απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη πξηλ απφ ηελ αλάιεςε 

ησλ θαζεθφλησλ εθ κέξνπο ηνπ Γηθαζηηθνχ Αληηπξνζψπνπ. 

Πξνο ηνχην ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί ε εμήο δηαδηθαζία: 

Η) Καηάζεζε επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ γηα έθδνζε δηαηαθηηθήο 

Αθνχ ν Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο εθδψζεη επηθπξσκέλν 

θσηναληίγξαθν απφ ην πξσηφηππν ηνπ δηνξηζηεξίνπ ηνπ (αηειψο), ην 

θαηαζέηεη ζην αξκφδην γξαθείν ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ (νξίδεηαη κε 

ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο) γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο δηαηαθηηθήο πιεξσκήο ηεο 

απνδεκίσζεο θαη ησλ νδνηπνξηθψλ εμφδσλ. Σν χςνο ηνπο θαζνξίδεηαη κε 

ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απφθαζε. 

ΗΗ) Παξαιαβή δηαηαθηηθήο. 

Ζ δηαηαθηηθή παξαιακβάλεηαη, ζπλήζσο, δχν -2- εκέξεο κεηά ηελ 

θαηάζεζε ηνπ δηνξηζηεξίνπ, (πξηλ ηελ αλαρψξεζε ηνπ Γηθαζηηθνχ 

Αληηπξνζψπνπ) απφ ην αξκφδην γξαθείν ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ 

(αλαγξάθεηαη ζε ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ θαηάζεζεο).  

ΗΗΗ) Δίζπξαμε Οδνηπνξηθώλ-Απνδεκίσζεο 

Ζ απνδεκίσζε ζηηο ηειεπηαίεο εθινγέο εηζπξαηηφηαλ απφ ζπγθεθξηκέλε 

Σξάπεδα. 

β) Γηνξηζκόο εληόο ηεο έδξαο ηνπ Πξσηνδηθείνπ, όπνπ είλαη 

δηνξηζκέλνο ν δηθεγόξνο (ή αληίζηνηρα ν αζθνύκελνο δηθεγόξνο). 

ηελ πεξίπησζε απηή ε είζπξαμε ηεο απνδεκίσζεο γίλεηαη κεηά 

ηηο εθινγέο, ρσξίο δηαηαθηηθή, ζηηο ηειεπηαίεο εθινγέο κε θαηάζεζε ζε 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν. 

Ο Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο, ζχκθσλα κε φζα ίζρπζαλ ζηηο ηειεπηαίεο 
εθινγέο, πξνθεηκέλνπ λα εηζπξάμεη ηελ απνδεκίσζε ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 
ζην Πξσηνδηθείν εηο δηπινχλ καδί κε ηελ θαηάζεζε ηνπ εθινγηθνχ ζάθνπ εηδηθφ 
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έληππν, φπνπ πεξηιακβάλνληαη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία (νλνκαηεπψλπκν, 
παηξψλπκν, ηδηφηεηα, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, ΑΦΜ, θαη ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο 
κε IBAN) θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηνπ Γξακκαηέα θαη, ζηε ζπλέρεηα, 
ηφζν εθείλνο, φζν θαη ν Γξακκαηέαο λα ζπκπιεξψζνπλ απηνηειψο θαη 
αλεμάξηεηα ζρεηηθφ εηδηθφ έληππν ζηνλ ειεθηξνληθφ ηνπο ινγαξηαζκφ ηνπ GSIS 
(TAXISNET). Μεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηαηίζεληαη ηα ρξήκαηα ζην 
ινγαξηαζκφ.. 

 

εκείσζε: ηνπο αλαπιεξσηέο Γηθαζηηθνύο 

Αληηπξνζώπνπο θαηαβάιιεηαη κεησκέλε απνδεκίσζε. 

Δθόζνλ Αλαπιεξσηήο δηνξηζζεί εθηόο πεξηθεξείαο ηνπ σο 

ηαθηηθόο θαη εθπιεξώζεη ηα θαζήθνληά ηνπ, ηε Γεπηέξα, 26 

Ηαλνπαξίνπ 2015, πξέπεη λα δεηήζεη από ηνλ Έθνξν 

Γηθαζηηθώλ Αληηπξνζώπσλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ λα ηνπ 

εθδώζεη ζπκπιεξσκαηηθή δηαηαθηηθή.  

 

3.- ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟΤ ΜΔΟΤ 

Καηά ην λφκν (άξζξν 68§13 Π.Γ. 26/2012) ν Γηθαζηηθφο 

Αληηπξφζσπνο –ηαθηηθφο ή αλαπιεξσηήο- νθείιεη λα βξίζθεηαη ζηνλ 

ηφπν πνπ ζα αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηνπ δύν (2) εκέξεο πξηλ ηελ 

ςεθνθνξία, δειαδή ηελ Παξαζθεπή, 23 Ηαλνπαξίνπ 2015. 

Αλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κέζν καδηθήο κεηαθνξάο 

(θπξίσο αεξνπιάλν, αιιά θαη πινίν, ηξαίλν ή ιεσθνξείν), ακέζσο κεηά 

ηελ παξαιαβή ηνπ δηνξηζκνχ πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ζέζεο. Οη Γηθαζηηθνί Αληηπξφζσπνη έρνπλ απφιπηε 

πξνηεξαηφηεηα. 

 

4.- ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΧΝ ΔΗΓΧΝ 

Ο Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο πξέπεη λα θέξεη νπσζδήπνηε καδί 

ηνπ:  α.- Σν δηνξηζηήξην έγγξαθν θαη 

β.- Σελ αζηπλνκηθή ηνπ ηαπηφηεηα. 

 

Πξφζζεηα, γηα δηεπθφιπλζή ηνπ, είλαη ζθφπηκν λα έρεη καδί ηνπ 

θαη ηα παξαθάησ είδε: 
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α.- Απαξαίηεηα 

Η.- Τγξφ δηαγξαθήο 
(blanco) 

ΗΗ.- Καξκπφλ ρεηξφο (5-6 
θχιια) ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο 
πνηφηεηαο. 

ΗΗΗ.- Aλαπηήξα 
ΗV.- Λαζηηράθηα 
V.- Φαιίδη 
VI.- Κνιιεηηθή ηαηλία 

(ζεινηαίεπ) 
VII.- Kφιια stick θαη 
VIII.- Αξηζκνκεραλή 

(calculator). 
  

β.- Υξήζηκα 

I.-  πξξαπηηθφ 
II.- Γέθα (10) 

ηνπιάρηζηνλ θαθέινπο κεγάινπ 
κεγέζνπο (Α4 ή κεγαιχηεξνπο) 

III.- εηξά καξθαδφξσλ 
δηαθφξσλ ρξσκάησλ 

ΗV.- Μηθξφ Δπαγγέιην (γηα 
ηπρφλ αλάθξηζε) 
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Β 

ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ  

ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΣΟΤ ΓΗΟΡΗΜΟΤ 

 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ, 23.01.2015 

 

1.- ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ΑΦΗΞΖ 

2.- ΔΞΔΤΡΔΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

3.- ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

4.- ΤΝΔΝΝΟΖΖ ΜΔ ΓΖΜΟ Ζ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

 

1.- ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ΑΦΗΞΖ 

Ο Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη γηα ηελ 

άθημή ηνπ θαη ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ: α) ηνλ Έθνξν 

Γηθαζηηθψλ Αληηπξνζψπσλ ηεο Δθινγηθήο ηνπ Πεξηθέξεηαο, πνπ 

εδξεχεη ζηελ έδξα ηνπ Πξσηνδηθείνπ, β) ηνλ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ 

θαη γ) ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο (άξζξν 68§13 ηνπ Π.Γ. 

26/2012). 

Δθφζνλ είλαη δηνξηζκέλνο ζηελ έδξα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ή 

δηέξρεηαη απφ εθεί, ε ζρεηηθή δήισζε πξνο ηνλ Έθνξν Γηθαζηηθψλ 

Αληηπξνζψπσλ θαη πξνο ηνλ Δηζαγγειέα γίλεηαη απηνπξνζψπσο 

ζηνλ εληεηαικέλν πξνο ηνχην ππάιιειν. 

Αιιηψο, εηδνπνηεί ηειεθσληθψο ζηα ηειέθσλα, πνπ ζα 

πιεξνθνξεζεί απφ ην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο πνπ είλαη δηνξηζκέλνο.  

 

 2.- ΔΞΔΤΡΔΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

Καηά ην λφκν (άξζξν 63 ηνπ Π.Γ. 26/2012), ηα ζρεηηθά 

θαζήθνληα αλαηίζεληαη απφ ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζε δεκφζην ή 

δεκνηηθφ ή ππάιιειν Ν.Π.Γ.Γ. ή, αλ δελ ππάξρεη ηέηνηνο, ζε 

εθινγέα. ηελ πξάμε ν Γξακκαηέαο εμεπξίζθεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ 
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απφ ην Γηθαζηηθφ Αληηπξφζσπν ζπλήζσο κε ηε βνήζεηα ηνπ Γήκνπ 

ή, ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, θαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Δθφξνπ.  

Γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εθινγέο πξνβιέπεηαη έλαο (1) 

Γξακκαηέαο. 

 

3.- ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

Ο Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο  ελεκεξψλεηαη: 

α.- Απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Δθφξνπ γηα ηνπο αξηζκνχο ησλ 

ηειεθσληθψλ θιήζεσλ ηνπ Δθφξνπ, ηνπ Δηζαγγειέα, ηεο Ννκαξρίαο, 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ Γήκνπ (γηα ηπρφλ 

ζπλελλφεζε, φπνηε ρξεηαζηεί). 

β.- Απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Δθφξνπ (ή απφ ην Γήκν) γηα ηελ 

αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ Δθινγηθνχ θαηαζηήκαηνο. ηηο κεγάιεο πφιεηο 

ηα εθινγηθά Σκήκαηα θαζνξίδνληαη θαηά Δθινγηθά Γηακεξίζκαηα. Σα 

εθινγηθά Σκήκαηα θαη ηα αληίζηνηρα εθινγηθά θαηαζηήκαηα 

αλαθέξνληαη ζην Πξφγξακκα Φεθνθνξίαο πνπ είλαη ηνηρνθνιιεκέλν 

ζε θεληξηθά ζεκεία ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηηο 

Δθινγέο (άξζξν 56 ηνπ Π.Γ. 26/2012).  

γ.- Απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ αξκφδηνπ Πξσηνδηθείνπ 

(πξνθνξηθά ή ηειεθσληθά) γηα ηα νλφκαηα ησλ ινηπψλ κειψλ ηεο 

εθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο (ηεζζάξσλ -4-ηαθηηθψλ θαη ηεζζάξσλ -4- 

αλαπιεξσκαηηθψλ – άξζξν 58 ηνπ Π.Γ. 26/2012)  θαη ηηο δηεπζχλζεηο 

θαηνηθίαο ηνπο (αλαγξάθνληαη ζηε ζρεηηθή δηθαζηηθή απφθαζε πεξί 

δηνξηζκνχ εθνξεπηηθψλ επηηξνπψλ).  

δ) Απφ ηε Γξακκαηεία ηεο αξκφδηαο Δηζαγγειίαο γηα ηηο 

επηδφζεηο ησλ παξαπάλσ δηνξηζηεξίσλ ζηα κέιε ηεο εθνξεπηηθήο 

Δπηηξνπήο (άξζξν 58§6 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 
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4.- ΤΝΔΝΝΟΖΖ ΜΔ ΓΖΜΟ Ζ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

Σειεθσληθή ζπλελλφεζε κε ηνλ αξκφδην Γήκν γηα ηνλ αθξηβή 

ρξφλν παξάδνζεο ηνπ Δθινγηθνχ πιηθνχ (πνπ γίλεηαη ην αξγόηεξν 

κέρξη ην άββαην ην κεζεκέξη – (άξζξν 78 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

 

ΖΜΔΗΧΖ: 

Οη αλαπιεξσηέο Γηθαζηηθνί Αληηπξφζσπνη πξέπεη, 

εθηφο απφ ηελ άθημή ηνπο, λα δειψζνπλ ζηνλ Έθνξν 

Γηθαζηηθψλ Αληηπξνζψπσλ: α.- ηε δηεχζπλζε ηεο 

δηακνλήο ηνπο ζηελ έδξα ηνπ Δθφξνπ  θαη β.- ηνλ αξηζκφ 

ηεο ηειεθσληθήο ηνπο θιήζεο,  γηα  λα ηνπο αλαδεηήζεη, 

φηαλ θαη εθφζνλ ηνπο ρξεηαζηεί. 
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Γ 

ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ  

ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΣΟΤ ΓΗΟΡΗΜΟΤ 

 

ΑΒΒΑΣΟ, 24.01.2012 

1.- ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

2.- ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

3.- ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

4.- ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ 

5.- ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

6.- ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΔΚΛΟΓΗΚΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ 

 

1.- ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

Μεηάβαζε ζην εθινγηθφ θαηάζηεκα, παξαιαβή ηνπ Δθινγηθνχ 

Σκήκαηνο θαζψο θαη ηνπ ζάθνπ κε ην εθινγηθφ πιηθφ απφ ηνλ 

αξκφδην δεκνηηθφ (ή θνηλνηηθφ) ππάιιειν (ζπλήζσο κε απφδεημε) 

(άξζξν 78§1 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

2.- ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

Πξέπεη λα ειεγρζεί: 

Η.- Αλ ππάξρεη θάιπε θαη αλ απηή δηαζέηεη θαηάιιειν θιείζηξν 

ψζηε λα κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κε θιεηδαξηά (άξζξν 57§3 ηνπ Π.Γ. 

26/2012). 

ΗΗ.- Αλ ππάξρεη ην εηδηθφ δηαρψξηζκα (παξαβάλ) γηα ηελ 

ςεθνθνξία (ζηα κεγάια - ζε αξηζκφ εθινγέσλ - Δθινγηθά Σκήκαηα 

είλαη απαξαίηεηα δχν - 2 - πξνο απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ θαηά ηελ 

ςεθνθνξία) (άξζξν 57§5 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

ΗΗΗ.- Αλ ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα ηξαπέδηα (ή ζξαλία) θαη 

ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) θαξέθιεο (γηα ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θαη 

ηνπο Αληηπξνζψπνπο ησλ πλδπαζκψλ) (άξζξν 57§5 ηνπ Π.Γ. 

26/2012).  
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Ο έιεγρνο απηφο είλαη απιφο, γη’ απηφ θαη είλαη ζθφπηκν λα 

γίλεηαη θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ Δθινγηθνχ Σκήκαηνο, νπφηε θαη 

δεηείηαη ακέζσο απφ ηνλ παξφληα ππάιιειν ηνπ Γήκνπ ε ζρεηηθή 

ζπκπιήξσζε ή αληηθαηάζηαζε. 

 3.- ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

Ο Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο ελεκεξψλεηαη απφ ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα ηνπ ζάθνπ. 

Πέξα απφ ην θείκελν ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ θαη ηηο ζρεηηθέο 

νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ Δθινγψλ, 

ζην ζάθν ππάξρνπλ δηάθνξεο απνθάζεηο Τπνπξγψλ, ηνπ 

Αληηπεξηθεξεηάξρε ή άιισλ Αξρψλ ή/θαη ηειεγξαθήκαηα, πνπ 

αθνξνχλ ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ.   

4.- ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 

Καηαξράο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην ελ γέλεη εθινγηθφ 

πιηθφ πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ εθινγηθφ ζάθν είλαη θαηαγξακκέλν ζε 

αλαιπηηθή θαηάζηαζε, πνπ πεξηέρεηαη ζε απηφλ θαη θαζηζηά ηνλ 

έιεγρν επρεξέζηεξν. 

ηνλ εθινγηθφ ζάθν πεξηέρνληαη: α) ηα εθινγηθά έγγξαθα β) ηα 

ςεθνδέιηηα ησλ πλδπαζκψλ, γ) ην απαξαίηεην εθινγηθφ πιηθφ θαη δ) 

ην ππφινηπν εθινγηθφ πιηθφ. 

α.- Δθινγηθά έγγξαθα θαη έιεγρόο ηνπο 

Σα εθινγηθά έγξαθα είλαη: 

Η.- Ο Δθινγηθόο θαηάινγνο 

ΗΗ.- Σν Βηβιίν Πξσηνθόιινπ Φεθνθνξίαο. 

ΗΗΗ.- Σν Βηβιίν Πξάμεσλ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο 

VΗ.- Σν Βηβιίν Γηαινγήο Φήθσλ ππέξ ησλ πλδπαζκώλ. 

VII.- Σν Βηβιίν Γηαινγήο Φήθσλ ππέξ ησλ Τπνςεθίσλ. 

VΗΗΗ.- Σα Γύν (2) δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ έληππα ηειεγξα- 

θήκαηα. 

IΥ.- Ζ Πξνθήξπμε ησλ Βνπιεπηηθώλ Δθινγώλ. 

Υ.- Έληππα βεβαηώζεσλ εθινγέσλ όηη ςήθηζαλ. 

ΥΗ.- Γειώζεηο εθινγέσλ. 
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Πξέπεη λα ειεγρζεί αλ κέζα ζην ζάθν ππάξρνπλ:   

Η.- Ο εθινγηθόο θαηάινγνο. 

Ο εθινγηθφο θαηάινγνο εθηππψλεηαη απφ ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ (άξζξν 22§1 ΠΓ 26/2012) θαη πεξηιακβάλεη ηνπο 

εθινγείο πνπ ςεθίδνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν Δθινγηθφ Σκήκα. (Δπίζεο ν 

ηπρφλ εηδηθφο εθινγηθφο θαηάινγνο ζηξαηησηηθψλ-αζηπλνκηθψλ ή/θαη 

λαπηηθψλ, εθφζνλ έρεη νξηζζεί λα ςεθίζνπλ ηέηνηνη ζην ζπγθεθξηκέλν 

Δθινγηθφ Σκήκα - άξζξα 27 θαη 28  ΠΓ 26/2012). 

ΗΗ.- Σν Βηβιίν Πξσηνθόιινπ Φεθνθνξίαο. 

Έληππν κε ηξηάληα (30) ζηίρνπο αλά ζειίδα, ζην νπνίν  

θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη ν εηδηθφο εθινγηθφο 

αξηζκφο θάζε εθινγέα πνπ ςεθίδεη, θαηά ρξνληθή ζεηξά πξνζέιεπζήο 

ηνπ. 

ΗΗΗ.- Σν Βηβιίν Πξάμεσλ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο.  

Έληππν πνπ πεξηιακβάλεη: αα) ην Πξαθηηθφ 1, πνπ 

ζπκπιεξψλεηαη θαη ππνγξάθεηαη (απφ ην Γηθαζηηθφ Αληηπξφζσπν, 

φια ηα ππφινηπα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, ηνπο 

Αληηπξνζψπνπο ησλ πλδπαζκψλ θαη ην Γξακκαηέα) πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο, θαη ββ) ην Πξαθηηθφ 2 (ζην νπνίν έρνπλ 

ελζσκαησζεί -κε ηε  κνξθή ηξηπιφηππνπ- θαη ηα ζρεηηθά αληίγξαθά 

ηνπ), πνπ ζπκπιεξψλεηαη θαη ππνγξάθεηαη κεηά ην πέξαο θαη ηεο 

δηαινγήο (ή ηεο θαηακέηξεζεο, πξνθεηκέλνπ γηα «κεηθηφ» Δθινγηθφ 

Σκήκα εηεξνδεκνηψλ). Μεηαμχ ησλ δχν Πξαθηηθψλ ππάξρνπλ θελέο 

ζειίδεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξεζνχλ ηπρφλ έθηαθηα γεγνλφηα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο (φπσο ππνβνιή ελζηάζεσλ). Ζ 

ζρεηηθή θαηαρψξεζε ιακβάλεη ηε κνξθή απηνηεινχο Πξαθηηθνχ, πνπ 

αξηζκείηαη 1α, 1β  θνθ. θαη ππνγξάθεηαη απηνηειψο απφ φινπο ηνπο 

παξαπάλσ. 

VΗ.- Σν Βηβιίν Γηαινγήο Φήθσλ ππέξ ησλ πλδπαζκώλ. 

Έληππν νη ζειίδεο ηνπ νπνίνπ είλαη δηαρσξηζκέλεο θαζέησο ζε 

δχν Σκήκαηα. ην αξηζηεξφ, πνπ απνηειείηαη απφ ζηίρνπο γηα ηε 

δεκηνπξγία κεξίδσλ ησλ πλδπαζκψλ θαη ησλ Μεκνλσκέλσλ 

Τπνςήθησλ, πνπ έρνπλ αλαθεξπρζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε εθινγηθή 

πεξηθέξεηα, θαη ζην δεμί, πνπ πεξηιακβάλεη νξηδφληηεο θαη θάζεηεο 
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δηαγξακκίζεηο (ηεηξάγσλα) (δεθαπέληε - 15 - νξηδφληηα θαη ηξηάληα – 

30 - θάζεηα), πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ θαηά ηε δηαινγή νη 

αξηζκνί ησλ ςεθνδειηίσλ πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο πλδπαζκφο (ή 

Μεκνλσκέλνο Τπνςήθηνο) έιαβε.  

VII.- Σν Βηβιίν Γηαινγήο Φήθσλ ππέξ ησλ Τπνςεθίσλ. 

 Έληππν ίδηαο κε ην ακέζσο παξαπάλσ δηάηαμεο ζην νπνίν ζα 

δεκηνπξγεζνχλ κεξίδεο ππέξ ησλ ππνςεθίσλ βνπιεπηψλ θάζε 

πλδπαζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα θαηαγξαθνχλ θαηά ηε δηαινγή νη 

αξηζκνί ησλ ςεθνδειηίσλ, ζηα νπνία ν ζπγθεθξηκέλνο ππνςήθηνο 

έρεη ζηαπξνδνηεζεί. 

Σα παξαπάλσ βηβιία πξνβιέπνληαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 

61§1 ηνπ Π.Γ. 26/2012. Δλδερνκέλσο, ηα βηβιία απηά λα είλαη θαη 

ελζσκαησκέλα (εληαία). 

VΗΗΗ.- Γύν (2) δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ έληππα ηειεγξαθήκαηα 

(αλά έλα γηα ηνπο πλδπαζκνχο θαη ηνπο ππνςήθηνπο αληίζηνηρα). 

ην πξψην πεξηιακβάλνληαη κφλν ηα νλφκαηα ησλ 

πλδπαζκψλ (ή Μεκνλσκέλσλ Τπνςήθησλ) πνπ έρνπλ αλαθεξπρζεί 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηθέξεηα, ελψ ζην δεχηεξν πεξηιακβάλνληαη θαη 

ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ βνπιεπηψλ (θαηά ζπλδπαζκφ). 

Σα ηειεγξαθήκαηα πξννξίδνληαη γηα άκεζε απνζηνιή ησλ 

απνηειεζκάησλ, κεηά ηε δηαινγή, ζηε Ννκαξρία, πξνθεηκέλνπ λα 

εθδνζνχλ ηα ζπλνιηθά εθινγηθά απνηειέζκαηα.  

IΥ.- Ζ Πξνθήξπμε ησλ Βνπιεπηηθώλ Δθινγώλ  

Έληππν πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο πλδπαζκνχο θαη ηνπο 

ππνςεθίνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε Δθινγηθή Πεξηθέξεηα . 

Υ.- Έληππα βεβαηώζεσλ εθινγέσλ όηη ςήθηζαλ. 

ΥΗ.- Έληππα δειώζεσλ εθινγέσλ. 

Αθνξνχλ ηνπο δηπινεγγεγξακκέλνπο. 

 

Αλ ιείπεη νπνηνδήπνηε από ηα παξαπάλσ έγγξαθα 

(ηδηαίηεξα έλα ηα ππό ζηνηρεία Η-VΗΗ), δεηείηαη από ην Γήκν ή/θαη 

από ηε Ννκαξρία (αξρηθά ηειεθσληθά θαη ελ αλάγθε θαη 

ηειεγξαθηθά) ε άκεζε απνζηνιή ηνπ. Αλ θαζπζηεξεί πξέπεη λα 

γίλεη ζρεηηθή έγγξαθε (ή ηειεγξαθηθή) αλαθνξά ζηνλ Έθνξν 
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θαη ζηνλ Δηζαγγειέα. Ζ έιιεηςε ησλ εγγξάθσλ κε ζηνηρεία VΗΗI-ΥΗ 

κπνξεί λα θαιπθζεί θαη κε θσηναληίγξαθα απφ ηα ζρεηηθά έληππα 

ησλ παξαθείκελσλ εθινγηθψλ ηκεκάησλ. 

 

β.- Έιεγρνο ςεθνδειηίσλ. 

Σα ςεθνδέιηηα είλαη έληππα, ρξψκαηνο ιεπθνχ, κε 

ηππνγξαθηθά ζηνηρεία κειαλήο απφρξσζεο, ζε ζρήκα νξζνγψλην θαη 

δηαζηάζεηο θαζνξηζκέλεο, θαηά εθινγηθή πεξηθέξεηα,  κε απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ. πλεπώο, όια ηα ςεθνδέιηηα ηεο 

ίδηαο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο έρνπλ ίδηεο δηαζηάζεηο.  

Πξέπεη λα ειεγρζεί αλ κέζα ζην ζάθν βξίζθνληαη ηα νξζά 

ςεθνδέιηηα (ζε επαξθή πνζφηεηα θαη ζε θαιή θαηάζηαζε) φισλ ησλ 

πλδπαζκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πξνθήξπμε ησλ Βνπιεπηηθψλ 

Δθινγψλ γηα ηελ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Δθινγηθνχ 

Σκήκαηνο θαζψο θαη ιεπθά. 

πλήζε πξνβιήκαηα θαη αληηκεηώπηζή ηνπο: 

Η.- Γελ ππάξρνπλ (θαζφινπ) ςεθνδέιηηα πλδπαζκψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε ή ππάξρεη πξνθαλψο κηθξφο αξηζκφο 

ηνπο. 

πλήζσο αθνξά κηθξνχο πλδπαζκνχο θαη ε έιιεηςή ηνπο 

νθείιεηαη ζε κε εθηχπσζε ηνπο εθ κέξνπο ηνπο, νπφηε ην γεγνλφο 

αλαθέξεηαη, ζπλήζσο, ζε θάπνην απφ ηα ελεκεξσηηθά έγγξαθα ηνπ 

ζάθνπ. Αιιηψο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ακέζσο ζρεηηθφ αίηεκα γηα 

ζπκπιήξσζή ηνπο ζην Γήκν ή ζηελ Αληηπεξηθέξεηα. 

Γεληθά ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα 

ψζηε λα απνθεπρζεί ε δηαδηθαζία ηεο δηαλνκήο ησλ ιεπθψλ 

ςεθνδειηίσλ ηνπ άξζξνπ  74 ηνπ Π.Γ. 26/2012. 

ΗΗ.- Μεγάιν κέξνο ησλ ςεθνδειηίσλ είλαη θαθνπνηεκέλα 

(ηζαιαθσκέλα, ζρηζκέλα ε ιεξσκέλα ή θαθέθηππα), ψζηε ηα 

ππφινηπα δελ επαξθνχλ γηα ηελ ςεθνθνξία. 

Εεηείηαη άκεζα ε ζπκπιήξσζή ηνπο. 

ΗΗΗ.- Σα ςεθνδέιηηα πλδπαζκνχ αληηζηνηρνύλ ζε άιιε 

Δθινγηθή Πεξηθέξεηα απφ εθείλε ηνπ Δθινγηθνχ Σκήκαηνο (εθηφο αλ 

ην Δθινγηθφ Σκήκα είλαη εηεξνδεκνηψλ, νπφηε ζα πξέπεη λα 
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ππάξρνπλ ηεο βαζηθήο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο –ή πεξηζζφηεξσλ 

βαζηθψλ πεξηθεξεηψλ αλ είλαη «κηθηφ»-) ή έρνπλ νπζησδώο (φρη 

θαηά ιίγα ρηιηνζηά) δηαθνξεηηθή δηάζηαζε ή απόρξσζε (φρη θαηά 

ηφλνπο ηνπ ιεπθνχ) απφ ηα άιια.  

Εεηείηαη άκεζα ε απνζηνιή θαλνληθψλ. 

ΗV.- Μηθξόο αξηζκόο ςεθνδειηίσλ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

πλδπαζκψλ είλαη θαθνπνηεκέλα (ηζαιαθσκέλα, ζρηζκέλα ή 

ιεξσκέλα). 

Αθαηξνχληαη ακέζσο θαη θαηαζηξέθνληαη. 

γ.- Απαξαίηεην εθινγηθό πιηθό θαη έιεγρόο ηνπ: 

Απηφ είλαη: 

I.- Ζ ζθξαγίδα ηνπ Δθινγηθνύ Σκήκαηνο. 

II.- Φάθεινη ςεθνθνξίαο. 

III.- Κιεηδαξηά. 

IV.- Σαηλία πθαζκάηηλε (γάδα). 

V.- Ηζπαληθό θεξί (βνπινθέξη). 

VI.- Σακπόλ θαη κειάλε ζθξαγίδαο. 

 

Πξέπεη λα ειεγρζεί αλ κέζα ζην ζάθν ππάξρνπλ:   

I.- Ζ ζθξαγίδα ηνπ Δθινγηθνύ Σκήκαηνο (άξζξν 65 ηνπ 

Π.Γ. 26/2012). ηξνγγπιή ζθξαγίδα πνπ αλαγξάθεηαη, ζπλήζσο, ε 

αφξηζηε θξάζε ΔΦΟΡΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΚΛΟΓΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑΣΟ. ε πεξίπησζε έιιεηςήο ηεο, πξνβιέπεηαη ε 

δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο σο ζθξαγίδαο ηεο Δθνξεπηηθήο 

Δπηηξνπήο νπνηαζδήπνηε ζθξαγίδαο (ζηξνγγπιήο) άιιεο Αξρήο. 

ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα γίλεη ζρεηηθή αλαθνξά ζην Βηβιίν 

Πξάμεσλ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. 

II.- Οη θάθεινη ηεο ςεθνθνξίαο (άξζξν 75 ηνπ Π.Γ. 

26/2012). 

Δίλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο, κε έληππε δηαγξάκκηζε ζηελ 

εκπξφζζηα πιεπξά ηνπο. Πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε επαξθή (αλάινγα 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ εγγεγξακκέλσλ) πνζφηεηα (ζπλήζσο είλαη 

ζεκαληηθά πεξηζζφηεξνη) θαη ζε θαιή θαηάζηαζε.  
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III.- Κιεηδαξηά. 

Μία (ή δχν αλάινγα κε ηηο ππνδνρέο ηεο θάιπεο) ζε 

ιεηηνπξγία θαη ηα αληίζηνηρα θιεηδηά. 

IV.- Σαηλία πθαζκάηηλε (γάδα).  

Λεπθή ηαηλία ηξηψλ (3) ψο ηεζζάξσλ (4) κέηξσλ κήθνπο, 

ηκήκαηα ηεο νπνίαο ρξεζηκεχνπλ γηα ηε ζθξάγηζε ηεο θάιπεο. 

V.- Ηζπαληθό θεξί (βνπινθέξη).  

Τιηθφ πνπ πγξαίλεηαη ζεξκαηλφκελν θαη ζηε ζπλέρεηα 
(ςπρξαηλφκελν) ζηεξενπνηείηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζθξάγηζε 
ηεο θάιπεο. 

 
ΠΡΟΟΥΖ! 
ηηο ηειεπηαίεο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο, αλ θαη πξνβιέπεηαη από ηε 

λνκνζεζία ξεηά ε ζθξάγηζε ηεο θάιπεο (άξζξν 79 ηνπ Π.Γ. 26/2012) δελ 
ππήξραλ ζηνπο εθινγηθνύο ζάθνπο πθαζκάηηλε ηαηλία θαη ηζπαληθό  θεξί. Η 
κε ζθξάγηζε, είλαη πξνθαλέο, όηη απνηειεί εθινγηθή παξάβαζε, ε νπνία, 
ελδερνκέλσο, λα έρεη επηξξνή ζην θύξνο ηεο εθινγήο. Οξζό είλαη λα 
ζθξαγίδεηαη ε θάιπε εθ ησλ ελόλησλ ή ν δηθαζηηθόο αληηπξόζσπνο λα 
πξνκεζεπηεί ηα ζρεηηθά πιηθά από ην εκπόξην. 

 

VI.- Σακπόλ θαη κειάλε ζθξαγίδαο. 

VIΗ.- ηπιό δηαξθείαο γηα ηηο δηάθνξεο εγγξαθέο (θαη γηα ηα 

παξαβάλ). 

 

Αλ ιείπεη νπνηνδήπνηε από ηα παξαπάλσ εθινγηθά πιηθά 

πξέπεη ακέζσο λα απαηηεζεί από ην Γήκν ε πξνζθόκηζή ηνπο. 

Σα ππό ζηνηρεία ΗΗΗ - VΗI πιηθά ππάξρνπλ θαη ζην εκπόξην.  

 

δ.- Τπόινηπν πιηθό: 

Πξέπεη λα ειεγρζεί αλ ππάξρεη κέζα ζην ζάθν:  

Η.- Υάξαθαο (γηα ηε δηαγξαθή ησλ ςεθηζάλησλ απφ ηνλ 

Δθινγηθφ θαηάινγν), 

ΗΗ.- πάγθνο θαη βειόλα (ζαθνξάθα). 

ΗΗΗ.- άθνη πιαζηηθνί γηα ηα άρξεζηα ςεθνδέιηηα. 

ΗV.- πξξαπηηθό. 

V.- Ο ζάθνο ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ην εθινγηθφ πιηθφ, 

ρξεζηκνπνηείηαη σο εθινγηθφο ζάθνο, πνπ παξαδίδεηαη ζην 

Πξσηνδηθείν. 
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5.- ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ  

Μεηά ηνλ έιεγρν ηεο θάιπεο είλαη ζθφπηκν λα πξνεηνηκαζζεί 

ην εθινγηθφ θαηάζηεκα γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ςεθνθνξίαο: 

α.- Σαθηνπνίεζε εθινγηθνύ θαηαζηήκαηνο: 

Ζ επζχλε ηεο ηαθηνπνίεζεο ηνπ εθινγηθνχ θαηαζηήκαηνο 

αλάγεηαη ζην Γηθαζηηθφ Αληηπξφζσπν θαη ζπλαξηάηαη κε ηε κνξθή 

ηεο αίζνπζάο ηνπ (κέγεζνο, ζέζε πφξηαο, παξαζχξσλ). ηελ πξάμε 

νη ππάιιεινη ηνπ αληίζηνηρνπ Γήκνπ θξνληίδνπλ γηα ηε ζηνηρεηψδε 

δηαξξχζκηζή ηνπ (άξζξν 57 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

Γεληθά, γηα ηε δηαξξχζκηζε ηεο αίζνπζαο ηνπ εθινγηθνχ 

θαηαζηήκαηνο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη παξαθάησ 

παξάκεηξνη, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε 

δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο:  

Η.- Σν εθινγηθφ θαηάζηεκα πξέπεη λα έρεη κόλν κηα είζνδν-

έμνδν. Αλ ππάξρεη δεχηεξε πξέπεη λα απνθιεηζηεί. 

II.- Οη εθινγείο ζα πξέπεη θαηά ηα ζηάδηα ηεο ςεθνθνξίαο λα 

αθνινπζνχλ ζηαζεξά πξνθαζνξηζκέλε πνξεία, ψζηε λα κε 

δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε. 

ΗΗΗ.- Ο Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο πξέπεη λα θάζεηαη ζε ζέζε 

απφ φπνπ ζα ειέγρεη πιήξσο φια ηα ζηάδηα ηεο ςεθνθνξίαο. 

ΗV.- Ζ θάιπε ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη κπξνζηά από ην 

ηξαπέδη ηνπ Γηθαζηηθνύ Αληηπξνζώπνπ θαη ε επηθάλεηά ηεο 

νπσζδήπνηε πάλσ απφ απηφ (άξζξν 57§2 ηνπ Π.Γ. 26/2012) 

(ζπλήζσο ηνπνζεηείηαη ζε θάζηζκα).  

V.- Σν δηαρψξηζκα (παξαβάλ ή ηα δηαρσξίζκαηα) πξέπεη λα 

είλαη ζε  απνκνλσκέλε ζέζε.  

VI.- Οη Αληηπξόζσπνη ησλ πλδπαζκώλ πξέπεη λα 

θάζνληαη ζε ηέηνηα ζέζε πνπ, ελώ ειέγρνπλ πιήξσο ηελ φιε 

εθινγηθή δηαδηθαζία, δελ ηελ παξαθσιύνπλ. 

 

β.- Γηεπζέηεζε δηαρσξηζκάησλ: 

ε θάζε παξαβάλ πξέπεη λα ππάξρεη: 

Η.- Σξαπέδη.  
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ΗΗ.- ηπιφ δηαξθείαο ρξψκαηνο κπιε ή καχξνπ γηα ηε ράξαμε 

ησλ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο (άξζξν 57§6 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

 (Δλδείθλπηαη ηα ζηπιό δηαξθείαο λα δεζνύλ ζην ζθειεηό ηνπ 

παξαβάλ, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο ύπαξμή ηνπο). 

ΗΗΗ).- άθνο (πιαζηηθφο ή ράξηηλνο) γηα ηα άρξεζηα  

ςεθνδέιηηα. 

 

γ.-  Πξόζζεηεο ρξήζηκεο ππνδείμεηο:  

Δίλαη ρξήζηκν: 

Η) Να αλαξηψληαη ζε εκθαλή ζεκεία ηεο αίζνπζαο (θαη κέζα 

ζην παξαβάλ) αλαθνηλώζεηο κε ηνλ αξηζκό ησλ επηηξεπνκέλσλ 

θαηά πεξίπησζε ζηαπξώλ πξνηίκεζεο: Ο αξηζκφο απηφο 

πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν (άξζξν 72§7 ηνπ Π.Γ. 26/2012) θαη 

αλαθέξεηαη παξαθάησ. (ηα «κεηθηά» Δθινγηθά Σκήκαηα 

εηεξνδεκνηψλ απνηειεί αλαγθαηφηεηα). 

ΗΗ) Να ιακβάλεηαη κέξηκλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο 

γηα ηελ εθθαζάξηζε, θαηά δηαζηήκαηα, ηνπ ηξαπεδηνχ θαη ηνπ δαπέδνπ 

θάζε δηαρσξίζκαηνο απφ ηα κε ρξεζηκνπνηεκέλα ςεθνδέιηηα. 

 

6.- ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΔΚΛΟΓΗΚΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ  

α.- Αλαπαξαγσγή ηειεγξαθεκάησλ. 

β.- Πξνεηνηκαζία Πξσηνθόιινπ Φεθνθνξίαο 

γ.- Δπεμεξγαζία εθινγηθνύ θαηαιόγνπ. 

δ.- Πξνεηνηκαζία Βηβιίνπ Πξάμεσλ ηεο Δθνξεπηηθήο 

Δπηηξνπήο θαη ησλ αληηγξάθσλ ηνπ πξαθηηθνύ αξ. 2 

ε.- Πξνεηνηκαζία Βηβιίνπ δηαινγήο ςήθσλ ππέξ 

πλδπαζκώλ.  

ζη.- Πξνεηνηκαζία Βηβιίνπ δηαινγήο ςήθσλ ππέξ 

ππνςεθίσλ. 

δ.- Αλαπαξαγσγή βεβαηώζεσλ. 

ε.- Πξνεηνηκαζία ινηπώλ εγγξάθσλ. 
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α.- Αλαπαξαγσγή ηειεγξαθεκάησλ. 

Δίλαη ζθφπηκν, φπνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα θσηναληηγξαθήο 

(ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ εκπνξίνπ ή θαη ζηα Γξαθεία ησλ Γήκσλ/ 

Κνηλνηήησλ), λα αλαπαξάγνληαη νθηψ (8) ψο δέθα (10) θνξέο θαζέλα 

απφ ηα δχν (2) ηειεγξαθήκαηα, ψζηε λα ρνξεγεζνχλ, κεηά ην ηέινο 

ηεο δηαινγήο, επίζεκα αληίγξαθά ηνπο ζηνπο Αληηπξνζψπνπο ησλ 

πλδπαζκψλ, αθνχ πξνβιέπεηαη κε βεβαηφηεηα φηη ζα δεηήζνπλ. 

β.- Πξνεηνηκαζία Πξσηνθόιινπ Φεθνθνξίαο. 

Γηα λα απνθεπρζνχλ  ιάζε ζηελ αξίζκεζε ηνπ Πξσηνθφιινπ 

Φεθνθνξίαο (πνπ ζπκβαίλνπλ ζπρλά κε απνηέιεζκα ηελ αζπκθσλία 

ησλ ςεθηζάλησλ κε ηνπο κε ςεθίζαληεο, θαη θπξίσο κε ηνπο 

θαθέινπο ηεο θάιπεο) είλαη ζθφπηκν λα αξηζκεζεί απφ πξηλ, έζησ 

κφλν θαηά ηνλ ηειεπηαίν ζηίρν θάζε ζειίδαο (κε δεδνκέλν φηη θάζε 

ζειίδα πεξηιακβάλεη 30 ζηίρνπο λα ηεζνχλ νη αξηζκνί ηνπ ηειεπηαίνπ 

ζηίρνπ θάζε ζειίδαο -30, 60, 90, 120 θνθ). 

γ.- Δπεμεξγαζία εθινγηθνύ θαηαιόγνπ. 

Δπεηδή, ιφγσ πίεζεο ρξφλνπ θαη απαζρνιήζεσλ θαηά ηελ 

ςεθνθνξία, ππάξρεη θίλδπλνο ιαζψλ, είλαη ρξήζηκν λα γίλεηαη απφ 

ην άββαην επεμεξγαζία ηνπ εθινγηθνχ θαηαιφγνπ. 

Δηδηθφηεξα πξέπεη: 

I) Να εθθαζαξηζζεί ν εθινγηθφο θαηάινγνο απφ ηνπο 

εηεξνδεκφηεο (ζην αξηζηεξφ πεξηζψξην ηνπ θαηαιφγνπ 

επηζεκαίλνληαη κε ην ραξαθηεξηζηηθφ γξάκκα Δ), νη νπνίνη 

απαγνξεύεηαη λα ςεθίζνπλ ζηε βαζηθή εθινγηθή ηνπο πεξηθέξεηα 

θαη δελ ζεσξνχληαη εγγεγξακκέλνη εθεί (άξζξν 96§6 Π.Γ. 26/2012) . 

Οξζφ είλαη λα δηαγξαθνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ κε αρλή γξακκή, 

θάησ απφ ηελ νπνία ζα παξακέλνπλ επθξηλή ηα ζηνηρεία ηνπ 

δηαγξακκέλνπ, γηα λα κελ ππάξμνπλ ακθηζβεηήζεηο.  

ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα αθαηξεζνύλ από ην ζπλνιηθό 

αξηζκό ησλ εγγεγξακκέλσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Δθινγηθνύ 

Σκήκαηνο, ώζηε λα ππνινγηζηεί ν νξζόο αξηζκόο ησλ 

εγγεγξακκέλσλ. 

ΗΗ) Να επηζεκαλζνχλ κε ρξσκαηηζηφ κειάλη νη εθινγείο πνπ 

θέξνληαη σο δηπινεγγεγξακκέλνη (ζην αξηζηεξφ πεξηζψξην ηνπ 
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θαηαιφγνπ επηζεκαίλνληαη κε ην ραξαθηεξηζηηθφ γξάκκα Γ), γηα λα 

απαηηεζεί απφ απηνχο ε ππνβνιή ηεο πξνβιεπφκελεο ππεχζπλεο 

δήισζεο, πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα λα ςεθίζνπλ. 

ΗΗΗ) Να επηζεκαλζνύλ ηα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο 

(αλ ςεθίδνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν Δθινγηθφ Σκήκα). 

δ.- Πξνεηνηκαζία Βηβιίνπ Πξάμεσλ ηεο Δθνξεπηηθήο 

Δπηηξνπήο θαη ησλ αληηγξάθσλ ηνπ Πξαθηηθνύ αξ. 2 

Δίλαη, επίζεο, ζθφπηκν (γηα ηηο κεγάιεο Δθινγηθέο Πεξηθέξεηεο 

αλαγθαίν) λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ην άββαην φζα ζηνηρεία κπνξνχλ 

λα ζπκπιεξσζνχλ ζην  Βηβιίν ησλ Πξάμεσλ ηεο Δθνξεπηηθήο 

Δπηηξνπήο θαη θπξίσο λα θαηαγξαθνχλ ζην Πξαθηηθφ αξ. 2 θαη ζηα 

αληίγξαθά ηνπ ηα νλφκαηα ησλ πλδπαζκψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ κε 

ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πξνθήξπμε (θαη ζην ζρεηηθφ 

ηειεγξάθεκα). 

Δθόζνλ ν Γηθαζηηθόο Αληηπξόζσπνο αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ 

ζε «κηθξή» εθινγηθή πεξηθέξεηα (πνπ αλαδεηθλύεη ιίγνπο Βνπιεπηέο) 

είλαη απινύζηεξν λα θαηαγξάςεη ηα νλόκαηα όισλ ησλ ππνςεθίσλ 

κε ηε βνήζεηα θαξκπόλ. 

ηηο κεγάιεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, πνπ νη ππνςήθηνη είλαη 

πνιινί θαη, ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εθινγέο, είλαη θαη νη πλδπαζκνί 

πνιινί αληί ηεο θαηαγξαθήο ησλ νλνκάησλ ησλ ππνςεθίσλ, ζηε 

ζρεηηθή ζέζε ηνπ Πξαθηηθνύ αξ. 2 θαη ησλ δύν (2) αληηγξάθσλ ηνπ 

κπνξνύλ λα επηθνιιεζνύλ ζηηο ζρεηηθέο ζειίδεο ησλ αληίζηνηρσλ 

Βηβιίσλ είηε ηα ηκήκαηα ησλ ζρεηηθώλ ςεθνδειηίσλ κε ηα νλόκαηα 

ησλ ππνςεθίσλ είηε ηα ζρεηηθά ηκήκαηα από θσηναληίγξαθα ησλ 

ηειεγξαθεκάησλ. Η κέζνδνο απηή ιεηηνύξγεζε κε επηηπρία ζηηο 

ηειεπηαίεο Δθινγηθέο Αλακεηξήζεηο, πνπ ν Άξεηνο Πάγνο, ην 

Πξσηνδηθείν Αζελώλ, αιιά θαη ν Γηθεγνξηθόο ύιινγνο Αζελώλ είρε 

αλαξηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ νλνκάησλ ησλ 

ππνςεθίσλ. 

ε.- Πξνεηνηκαζία Βηβιίνπ Γηαινγήο Φήθσλ ππέξ 

πλδπαζκώλ. 

Δίλαη ζθφπηκν λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ην άββαην θαη ζην  

Βηβιίν απηά ηα νλφκαηα ησλ πλδπαζκψλ επίζεο κε ηε ζεηξά πνπ 
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αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε (αθήλνληαη ζρεηηθά ειεχζεξα 

ηεηξαγσλίδηα κεηαμχ ησλ πλδπαζκψλ αλάινγα κε ηελ εθηηκψκελε 

δχλακή ηνπο). 

ζη.- Πξνεηνηκαζία Βηβιίνπ Γηαινγήο Φήθσλ ππέξ 

Τπνςεθίσλ. 

Δίλαη επίζεο ζθφπηκν λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ην άββαην ηα 

νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν δηαινγήο 

(αθήλνληαη ζρεηηθά ειεχζεξα ηεηξαγσλίδηα κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ 

αλάινγα κε ηελ εθηηκψκελε δχλακή ηνπο).  

ζη.- Αλαπαξαγσγή Βεβαηώζεσλ Δθινγέσλ. 

Μεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ Δθινγηθνύ Βηβιηαξίνπ πξνβιέπεηαη 

κε βεβαηφηεηα φηη πνιινί εθινγείο (θαη όινη νη δεκφζηνη ππάιιεινη, 

πνπ ςεθίδνπλ κε βάζε ηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο) ζα 

δεηήζνπλ βεβαίσζε φηη ςήθηζαλ, ηελ νπνία ν Γηθαζηηθφο 

Αληηπξφζσπνο ππνρξενχηαη λα εθδψζεη (άξζξν 83§6 ηνπ Π.Γ. 

26/2012). Πξνο ηνχην είλαη ζθφπηκν λα ζπκπιεξσζεί από ην 

άββαην ζε φια ηα ζηνηρεία ηεο (εθινγηθή πεξηθέξεηα, Γήκνο, 

Δλφηεηα, Δθινγηθφ Σκήκα, ηφπνο, εκεξνκελία θαη νλνκαηεπψλπκν 

Γηθαζηηθνχ Αληηπξνζψπνπ) κία ζρεηηθή βεβαίσζε θαη λα 

αλαπαξαρζεί ζε θσηναληηγξαθηθφ αξθεηέο θνξέο, ψζηε λα απνκέλεη 

κφλν πξνο ζπκπιήξσζε ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ εθινγέα. 

δ.- Πξνεηνηκαζία ινηπώλ εγγξάθσλ. 

Θα πξέπεη επίζεο λα πξνεηνηκαζζνχλ θαη ηα εμήο έγγξαθα: 

I.- Απφζπαζκα ηνπ Πξαθηηθνχ 1 γηα ην δηνξηζκφ ηνπ/ηεο 

Γξακκαηέα (βι. Παξάξηεκα Ηβ). 

ΗΗ.- Βεβαίσζε φηη ν/ε Γξακκαηέαο εθηέιεζε ηα θαζήθνληά ηνπ 

(βι. Παξάξηεκα Ηα). 

III.-  Τπεχζπλε  δήισζε ηνπ Γηθαζηηθνχ Αληηπξνζψπνπ γηα λα 

ςεθίζεη (Βι. Παξάξηεκα Iγ), εθφζνλ ν ζπγθεθξηκέλνο Γηθαζηηθφο 

Αληηπξφζσπνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο 

Γήκνπ ηνπ Κξάηνπο (άξζξν 69§1 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

ΗV.- Αλαθνξά πξνο ηνλ Έθνξν Γηθαζηηθψλ Αληηπξνζψπσλ 

(βι. Παξάξηεκα Ηδ). 
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V.- Βεβαίσζε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο φηη ν Γηθαζηηθφο 

Αληηπξφζσπνο εθηέιεζε ηα θαζήθνληά ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

αξρηθά ήηαλ Αλαπιεξσκαηηθφο θαη δηνξίζηεθε κε απφθαζε ηνπ 

Δθφξνπ (βι. Παξάξηεκα Iε). 

Οη παξαπάλσ εξγαζίεο ηνπ αββάηνπ επηβάιιεηαη λα 
γίλνληαη κέζα ζην Δθινγηθό Σκήκα, κεηά ην πέξαο ησλ 
νπνίσλ ην εθινγηθό πιηθό πξέπεη λα αζθαιίδεηαη κε πξνζνρή. 

Αληίζηνηρα απαγνξεύεηαη λα απνκαθξύλεηαη ην 
εθινγηθό πιηθό (βηβιία, ζθξαγίδα, εθινγηθόο θαηάινγνο θιπ) 
από ην Δθινγηθό Σκήκα (πρ. ζην μελνδνρείν ηνπ Γηθαζηηθνύ 
Αληηπξνζώπνπ) θαζόζνλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθύςεη ζε 
απηόλ αηθλίδην θώιπκα λα αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηνπ, ε 
δηεμαγσγή ησλ εθινγώλ ζην ζπγθεθξηκέλν Δθινγηθό Σκήκα 
θαζίζηαηαη δπζρεξήο ή αδύλαηε.  



 

 

 

26 



 

 

 

27 

Γ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΝΑΡΞΖ  

ΣΖ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 

 

ΚΤΡΗΑΚΖ, 25.01.2015 

 

1.- ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΔΦΟΡΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

2.- ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΔΡΓΟΤ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ 

3.- ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ ΤΝΓΤΑ- 

ΜΧΝ  

4.- ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΧΝ 

5.- ΦΡΑΓΗΖ ΚΑΛΠΖ 

6.- ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΑΡ. 1 

7.-ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ ΑΠΟ ΓΖΜΟ- 

ΗΟΓΡΑΦΟΤ ΚΑΗ ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

 

Καηαξράο, ν Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο νθείιεη λα βξίζθεηαη 

ζην Δθινγηθφ Σκήκα ζηηο 06.00΄ ην πξσί (δειαδή κία – 1 - ψξα πξηλ 

απφ ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο) (άξζξν 78§2 ηνπ Π.Γ. 26/2012). Σελ 

ίδηα ψξα νθείινπλ λα βξίζθνληαη εθεί ν Γξακκαηέαο θαη ηα άιια Μέιε 

ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. 

1.- ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΔΦΟΡΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Ο Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο παξαιακβάλεη απφ ηα Μέιε ηεο 

Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ηελ πξάμε ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο, ειέγρεη 

κήπσο ππάξρνπλ ηπρφλ αζπκβίβαζηα ηνπ άξζξνπ 59§1 ηνπ Π.Γ. 

26/2012 (φπσο ηδηφηεηα δεκνζίνπ, δεκνηηθνχ ππαιιήινπ, ή 

ππαιιήινπ δεκνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ηδξπκάησλ, ή 

ζηξαηησηηθνχ-αζηπλνκηθνχ -ζε ελέξγεηα ή απνζηξαηεία- ή Γεκάξρσλ, 

θαηά ηελ ηειεπηαία πξηλ ηελ εθινγή ηξηεηία) θαη εμεηάδεη ηα ηπρφλ 

θσιχκαηα πνπ ζα πξνβιεζνχλ (αζζέλεηα, εγθπκνζχλε θιπ). Δθφζνλ 
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πξνζέιζνπλ (θαη δελ έρνπλ αζπκβίβαζην ή θψιπκα) ηα ηέζζεξα (4) 

ηαθηηθά κέιε, νινθιεξψλεηαη ε ζπγθξφηεζε ηεο Δθνξεπηηθήο 

Δπηηξνπήο θαη απνδεζκεχνληαη ηα αλαπιεξσκαηηθά Μέιε (αθνχ 

πξψηα αθήζνπλ ηνλ αξηζκφ ηνπ ηειεθψλνπ ηνπο γηα ηελ πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο αλαπιήξσζεο). 

Αλ δελ πξνζέιζεη έλα ή πεξηζζφηεξα ηαθηηθά κέιε (ή έρνπλ 

αζπκβίβαζην ή εχινγν θψιπκα) ζπκπιεξψλεηαη ε Δθνξεπηηθή 

Δπηηξνπή απφ ηα  αλαπιεξσκαηηθά κέιε θαηά ηε ζεηξά ηνπ 

δηνξηζκνχ ηνπο.  

Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή είλαη ζπιινγηθό όξγαλν, πνπ 

απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία. ε ηζνςεθία ππεξηζρύεη ε ςήθνο 

ηνπ Πξνέδξνπ ηεο (Γηθαζηηθνύ Αληηπξνζώπνπ) (άξζξν 61§2 ηνπ 

Π.Γ. 26/2012). 

 

Δλδερφκελα πξνβιήκαηα: 

α.- Πξνζέξρνληαη ιηγφηεξα απφ ηέζζεξα (4) ζπλνιηθά κέιε (ή 

θαλέλα). 

I.- Ο Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο κφλνο (κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

Γξακκαηέα ή αθφκε θαη ρσξίο απηφλ) πξνρσξεί θαλνληθά ηελ 

εθινγηθή δηαδηθαζία (άξζξν 60§1 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

II.- Παξάιιεια πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο γηα ηελ, θαηά ην δπλαηφ, 

ζπκπιήξσζε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε 

εθινγηθή δηαδηθαζία (είηε κέζσ ηεο αζηπλνκίαο, είηε κέζσ ησλ 

Γηθαζηηθψλ Αληηπξνζψπσλ ησλ εθινγηθψλ ηκεκάησλ πνπ ςεθίδνπλ 

νη απφληεο). Σα κέιε ησλ Δθνξεπηηθψλ Δπηηξνπψλ είλαη 

ππνρξεσκέλα λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο αλεμαξηήησο αλ 

εηδνπνηήζεθαλ εγθαίξσο  (άξζξν 58§7 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

β.- Μέινο απνρσξεί νξηζηηθά (ιφγσ αλππέξβιεηνπ 

θσιχκαηνο) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο ή κέρξη ην ηέινο ηεο 

δηαινγήο. 

Γίλεηαη εηδηθή κλεία ζην Βηβιίν Πξάμεσλ (θαζφζνλ ζην 

Πξαθηηθφ ζα ιείπεη ε ππνγξαθή ηνπ ζην ηέινο). Σαπηφρξνλα 

εηδνπνηείηαη ην επφκελν αλαπιεξσκαηηθφ κέινο γηα λα ην 

αλαπιεξψζεη (αλ είλαη δπλαηφ). 
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γ.- Γελ πξνζέξρεηαη ν Γξακκαηέαο. 

Αλαηίζεληαη ηα ζρεηηθά θαζήθνληα ζε έλα κέινο ηεο 

Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ή ζε νπνηνλδήπνηε εθινγέα. 

Οπσζδήπνηε ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ιεηηνπξγεί 

λνκόηππα θαη ρσξίο Γξακκαηέα (άξζξν 63§3 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

2.- ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΔΡΓΟΤ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο ν Γηθαζηηθφο 

Αληηπξφζσπνο αλαζέηεη (ζπλήζσο): 

α.- ην έλα κέινο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ην ρεηξηζκφ ηνπ 

εθινγηθνχ θαηαιφγνπ (εμεχξεζε εθινγέα θαη δηαγξαθή ηνπ).  

β.- ε άιιν κέινο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ηνλ έιεγρν ηεο 

θάιπεο. (Δίλαη ζθφπηκν ζην ίδην κέινο λα αλαηεζεί θαη ε απφδνζε 

ηεο ηαπηφηεηαο ζηνλ εθινγέα, καδί κε ηελ ηπρφλ βεβαίσζε φηη ςήθηζε 

θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο νξζήο ζπκπιήξσζήο ηεο).  

γ.- ην Γξακκαηέα ηε ζχληαμε ηνπ Πξσηνθφιινπ Φεθνθνξίαο 

θαη ηελ ζπκπιήξσζε ηεο βεβαίσζεο πνπ ηπρφλ δεηεζεί φηη ν 

εθινγέαο ςήθηζε. 

δ.- ηα δχν άιια κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ηε δηαλνκή 

ησλ ςεθνδειηίσλ ζηνπο ςεθνθφξνπο. 

Καηαξρήλ δελ επηηξέπεηαη (νχηε είλαη θξφληκν) λα εκπιέθνληαη 

νη Αληηπξφζσπνη ησλ πλδπαζκψλ ζηε δηαδηθαζία ησλ εθινγψλ. ε 

πεξίπησζε φκσο ειιηπνχο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ν Γηθαζηηθφο 

Αληηπξφζσπνο πξέπεη λα ηνπο παξαθαιέζεη λα ζπλδξάκνπλ -φινπο 

αλεμαίξεηα, ρσξίο πξνηηκήζεηο ή απνθιεηζκνχο- γηα ηελ νκαιή 

δηεμαγσγή ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο. 

3.-ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ ΤΝΓΤΑΜΧΝ 

(άξζξν 40 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

Κάζε πλδπαζκφο ή κεκνλσκέλνο ππνςήθηνο έρεη ην 

δηθαίσκα λα δηνξίζεη ζε θάζε Δθινγηθφ Σκήκα έλαλ Αληηπξφζσπν θαη 

έλαλ Αλαπιεξσηή ηνπ. Καη νη Αληηπξφζσπνη ησλ ζπλδπαζκψλ 

ππφθεηληαη ζηα ίδηα αζπκβίβαζηα κε εθείλα ησλ κειψλ ηεο 

Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο (άξζξν 41 ηνπ Π.Γ. 26/2012 πνπ παξαπέκπεη  

ζην άξζξν 59§1 ηνπ Π.Γ. 26/2012), ελψ πέξα απφ απηνχο θσιχνληαη 
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θαη: ηα κέιε ησλ Δθνξεπηηθψλ Δπηηξνπψλ, νη ζξεζθεπηηθνί 

ιεηηνπξγνί, νη κνλαρνί θαη νη αλήιηθνη.  

Οη  Αληηπξφζσπνη  ησλ πλδπαζκψλ πξνζθνκίδνπλ ην 

έγγξαθν ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο (άξζξν 40§4 ηνπ Π.Γ. 26/2012) 

(ππνγξακκέλν, ζπλήζσο κε κεραληθφ κέζν, απφ ηνλ Αξρεγφ ηνπ 

θφκκαηνο ή ηεο δηεπζχλνπζαο Δπηηξνπήο), ζην νπνίν αλαγξάθεηαη 

ην φλνκα ηνπ ηαθηηθνχ Αληηπξνζψπνπ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ.  

Οη παξαπάλσ δηθαηνχληαη λα παξακείλνπλ ζην Δθινγηθφ 

Σκήκα ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο θαη θαηά ηε  

δηαινγή, αζθνχλ ηα λφκηκα δηθαηψκαηά ηνπο θαη ππνγξάθνπλ ζηα 

ζρεηηθά Πξαθηηθά ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. 

4.- ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΧΝ 

ε ηξαπέδη (πνπ ελδείθλπηαη λα επηζηξσζεί κε ιεπθφ ραξηί) 

ηνπνζεηνχληαη ηα ςεθνδέιηηα ησλ πλδπαζκψλ (θαη ησλ 

Μεκνλσκέλσλ Τπνςεθίσλ, φπνπ ππάξρνπλ) θαηά ζηνίβεο, ε κία 

δίπια ζηελ άιιε, (κε ηε ζεηξά πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε 

πξνο απνθπγή παξεμεγήζεσλ).  

Γίλεηαη ππφκλεζε ζηα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο πνπ 

δηαλέκνπλ ηα ςεθνδέιηηα: 

α.- Όηη πξέπεη λα δηαλέκεηαη ζε θάζε ςεθνθόξν 

ππνρξεσηηθά  νιόθιεξε  ε  ζεηξά ησλ ςεθνδειηίσλ όισλ ησλ 

πλδπαζκώλ (άξζξν 83§1 ηνπ Π.Γ. 26/2012), θαζψο θαη ιεπθό 

ςεθνδέιηην (ηΔ 2929 θαη 2930/1996). 

β.- Όηη ζε θάζε ζεηξά ςεθνδειηίσλ πξέπεη λα πεξηέρνληαη 

ηα ςεθνδέιηηα όισλ ησλ πλδπαζκώλ (θαζώο θαη ιεπθό).  

γ.- Όηη νθείινπλ λα ειέγρνπλ ψζηε ηα ηπρφλ ηζαιαθσκέλα, 

ιεξσκέλα, θαθνεθηππσκέλα θιπ ςεθνδέιηηα λα αρξεζηεχνληαη εθ 

ησλ πξνηέξσλ θαη λα κε δηαλέκνληαη. 

δ.- Όηη (πξνο απνθπγή έληαζεο θαη θαρππνςίαο) πξέπεη λα 

ηεξείηαη ελαιιαζζφκελε ζεηξά δηαλνκήο ησλ ςεθνδειηίσλ 

(θπθιηθψο) ή, κε άιιεο ιέμεηο, λα κε δίδεηαη πάληνηε πξψην ην 
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ςεθνδέιηην ηνπ ίδηνπ πλδπαζκνχ, αιιά ηα ςεθνδέιηηα λα 

ελαιιάζζνληαη θπθιηθψο. 

Αλ θαηά  ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο εμαληιεζνχλ ηα 

ςεθνδέιηηα θάπνηνπ πλδπαζκνχ ιακβάλεηαη θάζε κέξηκλα γηα 

αλεθνδηαζκφ (έζησ απφ παξαθείκελα Δθινγηθά Σκήκαηα ή απφ ηα 

άρξεζηα). ε πεξίπησζε αλάγθεο πξέπεη λα αθνινπζεζεί ε 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Π.Γ. 26/2012 (ζθξάγηζε  θαη  ρνξήγεζε 

ιεπθψλ ςεθνδειηίσλ κε ζρεηηθή κλεία ζην Βηβιίν Πξάμεσλ ηεο 

Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο).  

ε.- Όηη ζηα ηξαπέδηα πνπ ζα βξίζθνληαη ηα πξνο δηαλνκή 

ςεθνδέιηηα δελ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηπιό, δηάθνξα πνηά, 

θαγεηά, αλακκέλα ηζηγάξα θιπ πιηθά, πνπ κπνξνύλ λα 

ζεκαδέςνπλ ηα ςεθνδέιηηα θαη λα νδεγήζνπλ ζηελ αθύξσζή 

ηνπο. 

5.- ΦΡΑΓΗΖ ΚΑΛΠΖ  

α.- Άλνηγκα θάιπεο. 

β.- Κιείζηκν θαη αζθάιηζε κε θιεηδαξηά. 

γ.- Σνπνζέηεζε ηαηληώλ αζθαιείαο. 

δ.- θξάγηζκα κε βνπινθέξη. 

ε.- Απόθξαμε ζρηζκήο. 

Αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία (άξζξν 79 ηνπ Π.Γ. 26/2012): 

α.- Άλνηγκα θάιπεο.  

Αλνίγεηαη ε θάιπε (παξνπζία ησλ κειψλ ηεο Δθνξεπηηθήο 

Δπηηξνπήο θαη ησλ Αληηπξνζψπσλ ησλ πλδπαζκψλ) θαη 

δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη θελή. 

ηε ζπλέρεηα: 

β.- Κιείζηκν θαη αζθάιηζε κε θιεηδαξηά. 

Κιείλεηαη θαη αζθαιίδεηαη κε ην ινπθέην (ή ηα ινπθέηα)  θαη ν 

Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο θπιάζζεη ηα θιεηδηά. 

γ.- Σνπνζέηεζε ηαηληώλ αζθαιείαο. 

Σνπνζεηνχληαη νη πθαζκάηηλεο ηαηλίεο (γάδεο) ζην άλνηγκα  ηεο 

θάιπεο (ε κηα άθξε θάζε ηαηλίαο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηε κηα πιεπξά 

ηνπ αλνίγκαηνο θαη ε άιιε αληίζεηα). ηελ πξάμε είλαη απινχζηεξν  
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λα  δέλεηαη  νιφθιεξε ε θάιπε κε δχν ηαηλίεο ψζηε λα κελ κπνξεί λα 

αλνίμεη. 

δ.- θξάγηζκα κε βνπινθέξη. 

Κάζε ηαηλία ζθξαγίδεηαη κε ηζπαληθφ θεξί (βνπινθέξη), ζε δχν 

(ηνπιάρηζηνλ) ζεκεία ηεο, εθαηέξσζελ ηνπ αλνίγκαηνο, ψζηε λα κελ 

κπνξεί λα αλνίμεη ρσξίο λα ζπάζνπλ νη ζθξαγίδεο. ε θάζε 

ζθξαγίδα απνηππψλεηαη ε ζθξαγίδα ηνπ Δθινγηθνχ Σκήκαηνο. 

 

ΠΡΟΟΥΗ!  Κάθε θορά πριν ηην αποηύπφζη 

ηης ζθραγίδας ζηο βοσλοκέρι, ασηή θα πρέπει πρώηα 

να έτει βρατεί με νερό, γιαηί αλλιώς θα καηαζηραθεί. 

 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα εξσηεζνχλ νη Αληηπξφζσπνη ησλ 

πλδπαζκψλ αλ επηζπκνχλ λα ζέζνπλ ηε ζθξαγίδα ή ππνγξαθή 

ηνπο ζηελ ηαηλία κε ηελ νπνία ζθξαγίζηεθε ε θάιπε. 

ε.- Απόθξαμε ζρηζκήο. 

Πάλσ  απφ ηε ζρηζκή ηεο θάιπεο ηνπνζεηείηαη  έλα βηβιίν 

(ζπλήζσο ε λνκνζεζία ησλ Δθινγψλ), έηζη ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή 

ε ξίςε ςεθνδειηίνπ κέζα ζε απηή, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

κεηαθίλεζε ηνπ βηβιίνπ. 

6.- ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΑΡ. 1 

ηε ζπλέρεηα ζπληάζζεηαη ην Πξαθηηθφ αξ. 1, ην νπνίν, αθνχ 

δηαβάδεηαη, ππνγξάθεηαη απφ ην Γηθαζηηθφ Αληηπξφζσπν, ηα Μέιε 

ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, ην Γξακκαηέα θαη ηνπο παξφληεο 

Αληηπξνζψπνπο ησλ πλδπαζκψλ αληίζηνηρα (άξζξν 80 ηνπ Π.Γ. 

26/2012) 

 7.-ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ ΑΠΟ 

ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟΤ ΚΑΗ ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

 Γεκνζηνγξάθνη, αληαπνθξηηέο μέλνπ ηχπνπ, 

θηλεκαηνγξαθηζηέο θαη θσηνξεπφξηεξ επηηξέπεηαη λα εηζέξρνληαη 

πξνζσξηλά ζηα Δθινγηθά Σκήκαηα, κε ηελ επίδεημε ηεο ηαπηφηεηάο 

ηνπο θαη εθφζνλ δελ εκπνδίδεηαη ε δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο. 
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Δ 

ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 

1.- ΓΔΝΗΚΑ 

2.- ΣΑΓΗΑ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 

3.- ΔΗΓΗΚΟΗ ΔΚΛΟΓΗΚΟΗ ΚΑΣΑΛΟΓΟΗ 

4.- ΦΖΦΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ ΔΚΛΟΓΔΧΝ 

5.- ΔΝΣΑΔΗ 

 

1.- ΓΔΝΗΚΑ 

α.- ηηο 07.00' π.κ., φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Πξφγξακκα, 

αξρίδεη ε ςεθνθνξία θαη πξνζθαινχληαη νη ςεθνθφξνη λα ςεθίζνπλ. 

β.- Οη ςεθνθφξνη εηζέξρνληαη ν έλαο πίζσ απφ ηνλ άιιν (ζε 

έλα ζηίρν) ζην Δθινγηθφ Σκήκα. 

γ.- Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο απαγνξεχεηαη λα 

παξακέλεη ζην Δθινγηθφ Σκήκα νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν πέξα 

απφ ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ηνπο Αληηπξνζψπνπο ησλ 

πλδπαζκψλ,  ηνπο πιεξεμνπζίνπο ησλ πλδπαζκψλ θαη 

ππνςεθίσλ θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο ππνςεθίνπο (άξζξν 87§3 ηνπ Π.Γ. 

26/2012). 

δ.-  Ζ ςεθνθνξία απαγνξεύεηαη λα δηαθνπεί παξά 

κφλν γηα ιφγνπο εμαηξεηηθνχο θαη απξφβιεπηνπο, νπφηε πξέπεη λα 

γίλεη ζρεηηθή κλεία ζηα πξαθηηθά. Ζ αδηθαηνιόγεηε δηαθνπή ηεο 

ςεθνθνξίαο απνηειεί εηδηθό εθινγηθό πνηληθό αδίθεκα (άξζξν 

119§2 α΄ πεξ. γγ΄ ηνπ Π.Γ. 26/2012), ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα 

παξαηαζεί ε ςεθνθνξία γηα ρξφλν ίζν κε απηφλ ηεο δηαθνπήο (άξζξν 

89§1 ΠΓ 26/2012). 

ε.- Οη εθινγείο κε αλαπεξία ςεθίδνπλ κε απφιπηε 

πξνηεξαηφηεηα, ελψ θαηαβάιιεηαη θάζε πξνζπάζεηα απφ ην Γηθαζηηθφ 

Αληηπξφζσπν, ψζηε λα ςεθίζνπλ κε ηνλ επθνιφηεξν ηξφπν 

2.- ΣΑΓΗΑ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 
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ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΣΑΓΗΧΝ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 

α.- Αλαγλώξηζε ηαπηόηεηαο εθινγέα. 

β.- Δπαιήζεπζε εγγξαθήο ζηνλ εθινγηθό θαηάινγν. 

γ.- Καηαγξαθή ζην Πξσηόθνιιν Φεθνθνξίαο.  

δ.- Παξαιαβή ζθξαγηζκέλνπ θαη κνλνγξακκέλνπ (από 

ηνλ Γηθαζηηθό Αληηπξόζσπν) ηνπ θαθέινπ ςεθνθνξίαο. 

ε.- Παξαιαβή ηεο πιήξνπο ζεηξάο ςεθνδειηίσλ θαη 

απόζπξζε ηνπ εθινγέα ζην δηαρώξηζκα (παξαβάλ). 

ζη.- ηαπξνί πξνηίκεζεο 

δ.- Ρίςε ηνπ θαθέινπ ζηελ θάιπε. 

ε.- Απόδνζε ζηνλ εθινγέα ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ θαη 

(εθόζνλ δεηήζεη) ηεο βεβαίσζεο όηη ςήθηζε. 

 

α.- Αλαγλώξηζε ηαπηόηεηαο εθινγέα. 

Ο εθινγέαο παξαδίδεη ζην Γηθαζηηθφ Αληηπξφζσπν (ή ζην 

Μέινο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, πνπ έρεη νξηζζεί) ηελ αζηπλνκηθή 

ηνπ ηαπηφηεηα (αλεμάξηεηα αλ απηή είλαη παιαηά ή λέα ή πξνζσξηλή 

ή «θνκκέλε»).  

Σν Δθινγηθό βηβιηάξην έρεη θαηαξγεζεί. πλεπψο, νχηε 

ρξεζηκνπνηείηαη, νχηε ζθξαγίδεηαη. Ο εθινγέαο δελ απαηηείηαη λα 

πξνζθνκίζεη ην δειηίν (θαξηειάθη) κε ηνλ εθινγηθφ ηνπ αξηζκφ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν εθινγέαο ζηεξείηαη αζηπλνκηθήο 

ηαπηφηεηαο, γίλεηαη δεθηόο κε ην ειιεληθό δηαβαηήξηό ηνπ. Ο 

ζηξαηησηηθφο ή ν αζηπλνκηθφο γίλεηαη δεθηφο κε ηελ ππεξεζηαθή ηνπ 

ηαπηφηεηα (άξζξν 82§2 Π.Γ. 26/2012). 

χκθσλα κε ηελ ελεκεξσηηθή εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ νη εθινγείο κπνξνχλ λα ςεθίζνπλ ζηηο εθινγέο απηέο θαη κε 

κφλε ηελ πξνζθφκηζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο ή ηνπ αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ 

πγείαο ηνπο, νπνηνπδήπνηε αζθαιηζηηθνχ ηακείνπ.   

 

Ζ έλδεημε «Γ» δίπια ζην φλνκα εθινγέα ζηνλ εθινγηθφ 

θαηάινγν ππνδειψλεη φηη είλαη δηπινεγγεγξακκέλνο. 
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Πξνθεηκέλνπ λα ςεθίζεη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη έληππε 

ππεχζπλε δήισζε φηη έρνληαο ππόςε ηε δηάηαμε ηνπ άρθροσ 113 §2 

ηοσ Π.Γ. 26/2012 γηα ηελ εθινγή βνπιεπηώλ έιαβε γλώζε όηη είλαη 

δηπινεγγεγξακκέλνο θαη δειώλεη όηη δελ έρεη ςεθίζεη νύηε πξνηίζεηαη 

λα ςεθίζεη ζε άιιν Δθινγηθό Σκήκα ηεο ρώξαο. 

Καη νη ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπνζεηνχληαη ζην ζάθν καδί κε ηα 

ππφινηπα εθινγηθά έγγξαθα. 

 

Ζ έλδεημε «Δ» δίπια ζην φλνκα εθινγέα ζηνλ εθινγηθφ 

θαηάινγν ππνδειψλεη φηη είλαη εηεξνδεκόηεο θαη ζα ςεθίζεη ζηνλ 

ηφπν δηακνλήο ηνπ. 

Οη εηεξνδεκόηεο απαγνξεύεηαη λα ςεθίζνπλ ζηε 

βαζηθή εθινγηθή ηνπο πεξηθέξεηα θαη δελ 

ππνινγίδνληαη ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ηνπ Δθινγηθνύ 

ηνπο Σκήκαηνο (άξζξν 96§6 Π.Γ. 26/2012). 

Γηα ην ιφγν απηφ νη Γηθαζηηθνί Αληηπξφζσπνη, πξνο απνθπγή 

ιάζνπο, ζα πξέπεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, λα δηαγξάςνπλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ απφ ηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπο εηεξνδεκφηεο θαη 

λα ηνπο αθαηξέζνπλ απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εγγεγξακκέλσλ. 

 

β.- Δπαιήζεπζε εγγξαθήο ζηνλ εθινγηθό θαηάινγν. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη επαιήζεπζε ηεο εγγξαθήο ζηνλ εθινγηθφ 

θαηάινγν.   

Η.- Δθφζνλ ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο θαηαρψξεζεο 

ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν ζπκπίπηνπλ, ζπλερίδεηαη θαλνληθά ε 

δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο. 

ΗΗ.- Δλδερφκελα πξνβιήκαηα: 

αα.- Ο εθινγέαο έρεη επηζεκαλζεί ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν κε ηελ 

έλδεημε «Γηπινεγγεγξακκέλνο (κε έλα Γέιηα θεθαιαίν «Γ» δίπια ζην 

φλνκά ηνπ). 

Ο εθινγέαο πξνθεηκέλνπ λα ςεθίζεη ζα πξέπεη λα 

ππνγξάςεη ην εηδηθό έληππν ηεο ππεύζπλεο δήισζεο  (ππάξρεη ζην 

ζάθν κε ην εθινγηθφ πιηθφ) κε ην νπνίν δειψλεη φηη γλσξίδεη πσο είλαη 
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δηπινεγγεγξακκέλνο, φηη δελ έρεη μαλαςεθίζεη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

εθινγέο, νχηε πξνηίζεηαη λα μαλαςεθίζεη. 

ββ.- Ο εθινγέαο δελ είλαη θαηαρσξεκέλνο ζηνλ εθινγηθφ 

θαηάινγν. 

Ο εθινγέαο πξέπεη λα κεηαβεί ζηνλ αξκφδην Γήκν πξνθεηκέλνπ 

λα εθδνζεί πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζηα Γεκνηνιφγηα ή ζηα Βηβιία 

Μεηξψνπ Αξξέλσλ εηδηθά γηα ηελ ςεθνθνξία ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

εθινγέο ηεο 25.01.2015. 

Πξνθεηκέλνπ λα ςεθίζεη ν εθινγέαο απηόο ζα πξέπεη: a) λα 

παξαδώζεη ην εηδηθό πηζηνπνηεηηθό ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, 

b) λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή δήισζε πνπ πξνβιέπεηαη θαη γηα ηνπο 

«δηπινεγγεγξακκέλνπο» εθινγείο θαη c) ην όλνκά ηνπ λα 

πξνζηεζεί ρεηξόγξαθα ζην ηέινο ηνπ εθινγηθνύ θαηαιόγνπ (θαη λα 

πξνζκεηξεζεί ζηνπο εγγεγξακκέλνπο). 

γγ.- Σα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ εθινγέα εκθαλίδνπλ δηαθνξέο 

κεηαμχ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηφηεηάο θαη ηεο θαηαρψξεζεο ζηνλ 

εθινγηθφ θαηάινγν. Αλ πξφθεηηαη γηα νπζηψδε δηαθνξά (θαη φρη γηα 

πξνθαλέο ηππνγξαθηθφ ιάζνο) πξέπεη λα γίλεη δηάθξηζε: a.- Αλ 

πξφθεηηαη γηα εθινγέα άλδξα, απηφο πξέπεη λα κεηαβεί ζηνλ αξκφδην 

Γήκν θαη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηαπηνπξνζσπίαο. b.-Αλ πξφθεηηαη 

γηα εθινγέα γπλαίθα:  Καηαξράο ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί κήπσο έρεη 

θαηαρσξεζεί κε ην παηξηθφ ηεο επψλπκν ή κε ην ζπδπγηθφ ή ην φλνκα 

πξψελ ζπδχγνπ ηεο, νπφηε αξθεί λα δηαπηζησζεί ε ηαπηνπξνζσπία ηεο 

κε νπνηνδήπνηε απνδεηθηηθφ κέζν (ιεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ, 

δηαδεπθηήξην θιπ). Αλ πξφθεηηαη γηα ιάζνο ζηελ θαηαρψξεζε ζα πξέπεη 

λα κεηαβεί ζηνλ αξκφδην Γήκν ή θαη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε 

ηαπηνπξνζσπίαο.  

 

Σόζν νη ζρεηηθέο ππεύζπλεο δειώζεηο, όζν θαη νη 

βεβαηώζεηο ή πηζηνπνηεηηθά, ζα πξέπεη κεηά ην πέξαο ηεο δηαινγήο 

λα ηνπνζεηεζνύλ ζε ηδηαίηεξν θάθειν ζηνλ εθινγηθό ζάθν θαη λα 

παξαδνζνύλ ζην Πξσηνδηθείν. 
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γ.- Καηαγξαθή εθινγέα ζηνπο ςεθίζαληεο. 

Η.-  Σν Μέινο ηεο Δθνξεπηηθήο  Δπηηξνπήο πνπ ρεηξίδεηαη ηνλ 

εθινγηθφ θαηάινγν δηαγξάθεη ηνλ εθινγέα (ψζηε λα απνθεπρζεί 

πεξίπησζε δηπινςεθίαο). 

Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηε δηαγξαθή ηνπ 

νξζνύ πξνζώπνπ, θαζόζνλ ε εμεύξεζε ηπρόλ ιάζνπο είλαη 

ηδηαίηεξα δπζρεξήο, ελώ, ιόγσ ηεο θαηάξγεζεο ηνπ εθινγηθνύ 

βηβιηαξίνπ, ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο δηπινςεθίαο. 

ΗΗ.- Αληίζηνηρα ν Γξακκαηέαο θαηαγξάθεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

εθινγέα (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν θαη αξηζκφ εθινγηθνχ 

θαηαιφγνπ) ζην Πξσηφθνιιν Φεθνθνξίαο. 

ΗΗΗ.- ην ζηάδην απηφ ηεο ςεθνθνξίαο είλαη ελδερφκελν λα 

πξνθχςνπλ ηα εμήο ιάζε:  

αα.- Δθινγέαο πνπ ςήθηζε δελ δηαγξάθεθε απφ ηνλ εθινγηθφ 

θαηάινγν, ελψ θαηαγξάθεθε ζην πξσηφθνιιν ςεθνθνξίαο ή 

αληίζηξνθα.  

ββ.- Γηαγξάθεθε απφ παξαδξνκή άιινο εθινγέαο αληί 

άιινπ. 

γγ.- Eθινγέαο πνπ ςήθηζε, νύηε δηαγξάθεθε από ηνλ 

εθινγηθό θαηάινγν νύηε θαηαγξάθεθε ζην πξσηόθνιιν 

ςεθνθνξίαο.  

Σα παξαπάλσ ιάζε είλαη βέβαην φηη, αλ δελ εληνπηζηνχλ ζε 

ζχληνκν ρξφλν, ζα δεκηνπξγήζνπλ θαηά ην θιείζηκν ηεο θάιπεο θαη 

ηελ θαηακέηξεζε αζπκθσλίεο, κε άκεζν απνηέιεζκα θαζπζηέξεζε 

θαη εθλεπξηζκφ, αιιά ελδερνκέλσο θαη ζπλέπεηεο ζην θχξνο ησλ 

εθινγψλ.  

Γηα επρεξή εληνπηζκφ ησλ δχν πξψησλ θαηεγνξηψλ ιαζψλ 

είλαη απνηειεζκαηηθή ε κέζνδνο ηεο δηαγξαθήο απφ ηνλ εθινγηθφ 

θαηάινγν κε δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο καξθαδφξν αλά ζπγθεθξηκέλν 

αξηζκφ ςεθηζάλησλ (πρ. αλά 50 ) (ή κε άιιεο ιέμεηο νη πξψηνη 50 

ςεθνθφξνη δηαγξάθνληαη κε θίηξηλν καξθαδφξν, νη  επφκελνη  50 κε 

θφθθηλν θνθ). 

Έηζη, αλ ζην ηέινο θάζε 50άδαο γίλεηαη θαη παξαβνιή κεηαμχ 

ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαγξακκέλσλ θαη ησλ θαηαγξακκέλσλ, ην 
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ελδερφκελν ιάζνο είλαη εχθνιν λα εληνπηζζεί γηαηί ζα βξίζθεηαη κέζα 

ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα (50άδα) ςεθηζάλησλ.  

Γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ιάζνπο ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο (πνπ είλαη 

ην ζνβαξφηεξν, αιιά θαη ζπαληφηεξν) απαηηείηαη παξάιιεια θαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε θαηακεηξεκέλσλ θαθέισλ ζε δεζκίδεο ηνπ ίδηνπ 

αξηζκνχ (πρ. ησλ 50), νπφηε θαηά ηελ εμάληιεζε θάζε δεζκίδαο ζα 

κπνξεί λα δηαπηζησζεί ηπρφλ αζπκθσλία. 

 

δ.- Παξαιαβή ζθξαγηζκέλνπ θαη κνλνγξακκέλνπ (από ην 

Γηθαζηηθό Αληηπξόζσπν) θαθέινπ ςεθνθνξίαο . 

Ο Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο παξαδίδεη ζηνλ εθινγέα έλα 

κόλν θάθειν, ηνλ νπνίν πξψηα  έρεη ζθξαγίζεη κε ηε ζθξαγίδα ηεο 

Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη κνλνγξάςεη (άξζξν 83§1 ηνπ Π.Γ. 

26/2012). 

Δπεηδή θαηά ην παξειζφλ ππήξμαλ θαηλφκελα λνζείαο κε 

αθαίξεζε ζθξαγηζκέλσλ θαη κνλνγξακκέλσλ θαθέισλ, ν Γηθαζηηθφο 

Αληηπξφζσπνο πξέπεη λα ηνπο ζθξαγίδεη θαη κνλνγξάθεη έλαλ-έλαλ, 

φηαλ ηνπο παξαδίδεη (θαη φρη καδηθά απφ πξηλ). 

 

ΠΡΟΟΥΖ: 

Οη Γηθαζηηθνί Αληηπξόζσπνη κόλν ζηα Μικηά Δθινγηθά Σκήκαηα 

Δηεροδημοηών πξέπεη, ππνρξεσηηθά, λα αλαγξάθνπλ ζην θάθειν πνπ 

παξαδίδνπλ ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα, όπνπ ςεθίδεη ν ζπγθεθξηκέλνο 

εθινγέαο, θαζόζνλ όινη νη θάθεινη ξίπηνληαη ζε κία θνηλή θάιπε.  

 

ε.- Παξαιαβή πιήξνπο ζεηξάο ςεθνδειηίσλ θαη 

απόζπξζε ζην δηαρώξηζκα (παξαβάλ).  

Η.-Ο εθινγέαο αθνχ παξαιάβεη κηα πιήξε ζεηξά ςεθνδειηίσλ 

εηζέξρεηαη ζην δηαρψξηζκα (παξαβάλ) γηα λα επηιέμεη ην ςεθνδέιηην 

πνπ επηζπκεί θαη λα ςεθίζεη ηνλ ππνςήθην (ή ηνπο ππνςήθηνπο) ηεο 

επηινγήο ηνπ (άξζξν 83§2 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

ΗΗ.- Ο  εθινγέαο είλαη ππνρξεσκέλνο αθελφο λα παξαιάβεη 

όιε ηε ζεηξά ησλ ςεθνδειηίσλ θαη αθεηέξνπ λα εηζέιζεη ζην 
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δηαρώξηζκα (παξαβάλ) (άξζξν 83§§ 1 θαη 4 ηνπ Π.Γ. 26/2012),  

αιιηώο ηνπ απαγνξεύεηαη λα ςεθίζεη. 

ΗΗΗ.- Αλ ν εθινγέαο, ιφγσ γήξαηνο, αζζέλεηαο, αλαπεξίαο, 

αλαιθαβεηηζκνχ θιπ., αδπλαηεί λα αζθήζεη κφλνο ην Δθινγηθφ ηνπ 

δηθαίσκα, ππνβνεζείηαη ζηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ απφ ηνλ 

Γηθαζηηθφ Αληηπξφζσπν ή Μέινο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο 

(άξζξν 83§3 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

Απαγνξεύεηαη λα εηζέιζεη ζην παξαβάλ νπνηνδήπνηε 

ηξίην πξόζσπν. 

 

ζη.- ηαπξνί πξνηίκεζεο. 

Οη εθινγείο δηθαηνχληαη λα ζεκεηψζνπλ ζην ςεθνδέιηην 

ζηαπξφ (ή ζηαπξνχο) πξνηίκεζεο ππέξ ππνςεθίσλ  κε κνιύβη ή 

ζηπιό καύξεο ή γαιάδηαο απόρξσζεο (άξζξν 73§3 ηνπ Π.Γ. 

26/2012). 

ΑΡΗΘΜΟ ΣΑΤΡΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ (άξζξν 72§7 ηνπ Π.Γ. 

26/2012). 

 

α) ηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο πνπ εθιέγνληαη κέρξη θαη ηξεηο 

(3) βνπιεπηέο κέρξη έλαο (1) ζηαπξόο. 

β) ηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο πνπ εθιέγνληαη απφ ηέζζεξηο (4) 

έσο θαη επηά (7) βνπιεπηέο κέρξη δύν (2) ζηαπξνί. 

γ) ηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο πνπ εθιέγνληαη απφ νθηψ (8) 

έσο θαη δψδεθα (12) βνπιεπηέο κέρξη ηξεηο (3) ζηαπξνί θαη 

δ) ηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο πνπ εθιέγνληαη πεξηζζφηεξνη 

απφ δέθα ηξεηο (13) βνπιεπηέο κέρξη ηέζζεξηο (4) ζηαπξνί. 

 

Γηα ηνλ Αξρεγφ ή Πξφεδξν θάζε θφκκαηνο ή ζπλαζπηζκνχ 

θνκκάησλ θαζψο θαη γηα φζνπο δηαηέιεζαλ Πξσζππνπξγνί ζε 

θπβέξλεζε πνπ έιαβε ςήθν εκπηζηνζχλεο απφ ηε Βνπιή δελ 

απαηηείηαη ζηαπξφο πξνηίκεζεο θαη αλ ππάξρεη δελ ιακβάλεηαη 

ππφςε (άξζξν 72§8 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 
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δ.- Ρίςε ηνπ θαθέινπ ζηελ θάιπε 

Η.- Ο εθινγέαο πξνζέξρεηαη ζηελ θάιπε κε ην θάθειν πνπ 

παξέιαβε θαη θέξεη ηε ζθξαγίδα ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηε 

κνλνγξαθή ηνπ Γηθαζηηθνχ Αληηπξνζψπνπ (κέζα ζηνλ νπνίν έρεη 

ηνπνζεηήζεη ην ςεθνδέιηην), θιεηζηό. Σν Μέινο ηεο Δθνξεπηηθήο 

Δπηηξνπήο, αθνχ δηαπηζηψζεη φηη πξφθεηηαη γηα ην θάθειν πνπ ηνπ 

παξαδφζεθε, αλαζεθψλεη ην βηβιίν απφ ηε ζρηζκή ηεο θάιπεο θαη ν 

εθινγέαο ξίρλεη κέζα ην θάθειν. 

ΗΗ.- Απαγνξεύεηαη λα απνκαθξπλζεί εθινγέαο από ην 

Δθινγηθό Σκήκα αλ δελ ξίμεη ζηελ θάιπε ην θάθειν πνπ ηνπ 

παξαδόζεθε. 

ΗΗΗ.- Απαγνξεύεηαη λα δνζεί δεύηεξνο θάθεινο ζε εθινγέα 

γηα νπνηνδήπνηε ιόγν αλ δελ θαηαζηξαθεί ν πξώηνο από ην 

Γηθαζηηθό Αληηπξόζσπν.  

ε.- Απόδνζε ζηνλ εθινγέα ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ θαη ηεο 

ζπκπιεξσκέλεο βεβαίσζεο όηη ςήθηζε. 

Παξάιιεια ν Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο (κφλνο ή κε ηε 

βνήζεηα ηνπ Γξακκαηέα) έρεη ήδε ζπκπιεξψζεη, εθφζνλ ηνπ έρεη 

δεηεζεί, ηε ζρεηηθή βεβαίσζε, ηελ έρεη ππνγξάςεη θαη ηελ έρεη 

ζθξαγίζεη κε ηε ζθξαγίδα ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. Ζ 

αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθινγέα θαη ε βεβαίσζε παξαδίδνληαη ζε 

απηφλ κόλν αθνύ ξίμεη ην θάθειν ζηελ θάιπε.  

 

3.- ΔΗΓΗΚΟΗ ΔΚΛΟΓΗΚΟΗ ΚΑΣΑΛΟΓΟΗ: 

α.- ηξαηησηηθνί: 

Σν πξνζσπηθφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη νη ηξαηησηηθνί πνπ ππεξεηνχλ κε 

νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ή ζην Ληκεληθφ ψκα, 

πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο Γήκνπ 

δηθαηνχληαη λα αζθήζνπλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα θαη ζηνλ ηφπν 

πνπ ππεξεηνχλ, νπφηε εγγξάθνληαη ζε Δηδηθνχο Δθινγηθνχο 

Καηαιφγνπο (άξζξν 27§1 ηνπ Π.Γ. 26/2012). Οη εθινγείο απηνί 
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ςεθίδνπλ καδί κε ηνπο άιινπο εθινγείο ζηα Δθινγηθά Σκήκαηα πνπ 

νξίδεη ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο (άξζξν 53§1 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

β.- Ναπηηθνί 

Έιιελεο λαπηηθνί, πνπ ππεξεηνχλ ζε πινίν κε ειιεληθή 

ζεκαία θαη βξίζθνληαη ή θαηαπιένπλ θαηά ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ ζε 

ιηκάλη δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη, ςεθίδνπλ κε 

νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηνλ Πινίαξρν, ε 

ππνγξαθή ηνπ νπνίνπ ζεσξείηαη απφ ην Ληκελαξρείν ή ην Σεισλείν ή 

ηελ Αζηπλνκία ή ην Γήκν, φπνπ λαπινρεί ην πινίν. Οη θαηαζηάζεηο 

απηέο, πνπ απνηεινχλ Δηδηθφ Δθινγηθφ Καηάινγν, παξαδίδνληαη ζηνλ 

Πξφεδξν Πξσηνδηθψλ, ηνπ ηφπνπ φπνπ είλαη πξνγξακκαηηζκέλν λα 

βξίζθεηαη ην πινίν θαηά ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο θαη, ζηε 

ζπλέρεηα, νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν Δθινγηθφ Σκήκα γηα ηελ ςεθνθνξία. 

ε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο άθημεο ηνπ πινίνπ ζε δηαθνξεηηθφ ιηκάλη ε 

ζρεηηθή θαηάζηαζε ηνπ Πινηάξρνπ, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη 

ππεχζπλα απφ απηφλ α) φηη νη ζπγθεθξηκέλνη λαπηηθνί απνηεινχλ 

πιήξσκα ηνπ πινίνπ, β) φηη νη λαπηηθνί απηνί πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

εηδηθφ θαηάινγν πνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 

27§§7 θαη 8  ηνπ ΠΓ 26/2012 θαη γ) φηη ην πινίν βξίζθεηαη ζε 

δηαθνξεηηθφ ιηκάλη απφ ην πξνγξακκαηηζκέλν γηα ιφγνπο αλψηεξεο 

βίαο, αθνχ ζεσξεζεί απφ ην Ληκελαξρείν ή ην Σεισλείν ή ηελ 

Αζηπλνκία ή ην Γήκν, φπνπ λαπινρεί ην πινίν, παξαδίδεηαη απ’ 

επζείαο ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο νπνηνπδήπνηε 

Δθινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ ιηκέλα (άξζξν 27§7 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

 

4.- ΦΖΦΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ ΔΚΛΟΓΔΧΝ: 

 α.- Γηθαζηηθόο Αληηπξόζσπνο  (Έθνξνο Γηθαζηηθψλ 

Αληηπξνζψπσλ θαη αλαπιεξσκαηηθνί Γηθαζηηθνί Αληηπξφζσπνη). 

Ο Γηθαζηηθόο Αληηπξόζσπνο αζθεί ην εθινγηθό 

ηνπ δηθαίσκα ζην Δθινγηθό Σκήκα πνπ είλαη 

δηνξηζκέλνο (ςεθίδνληαο ηνπο ππνςήθηνπο ηεο εθινγηθήο 

πεξηθέξεηαο απηήο), εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε εθινγηθφ 

θαηάινγν Γήκνπ ηνπ Κξάηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ππνγξάθεη ζρεηηθή 



 

 

 

42 

ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν δήκνο, ζηελ νπνία είλαη 

εγγεγξακκέλνο (άξζξν 69§1 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

Σα ίδηα ηζρχνπλ γηα ηνλ Έθνξν ησλ Γηθαζηηθψλ 

Αληηπξνζψπσλ, ν νπνίνο -κε ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο- 

δηθαηνχηαη λα ςεθίζεη ζε νπνηνδήπνηε Δθινγηθφ Σκήκα ηεο 

πεξηθέξεηάο ηνπ, ελψ νη αλαπιεξσκαηηθνί Γηθαζηηθνί Αληηπξφζσπνη 

ςεθίδνπλ ζε Δθινγηθφ Σκήκα πνπ ηνπο νξίδεη ν Έθνξνο, 

ππνβάιινληαο θαη απηνί ηελ παξαπάλσ ππεχζπλε δήισζε (άξζξν 

69§1 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

β.- Σα Μέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο (όρη ν 

Γξακκαηέαο) ςεθίδνπλ ζην Δθινγηθφ Σκήκα πνπ αζθνχλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο, αθφκα θαη αλ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 

ζπγθεθξηκέλν εθινγηθφ θαηάινγν, νπφηε γίλεηαη εηδηθή ζεκείσζε ζην 

Πξσηφθνιιν ςεθνθνξίαο (άξζξν 62§1 ηνπ Π.Γ. 26/2012). ην 

Δθινγηθφ Σκήκα πνπ αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ, γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

λνκηθνχ ιφγνπ, ςεθίδεη θαη ν δηεξκελέαο ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο 

(φπνπ πξνβιέπεηαη άξζξν 64 ηνπ Π.Γ. 26/2012), αθνχ ρσξίο απηφλ 

δελ κπνξεί λα δηελεξγεζεί ε ςεθνθνξία. 

 

Ο Γξακκαηέαο ςεθίδεη κόλν ζην Δθινγηθό Σκήκα πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνο. 

 

γ) Τπνςήθηνη Βνπιεπηέο ςεθίδνπλ ζε νπνηνδήπνηε 

Δθινγηθφ Σκήκα ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο (άξζξν 88§3 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

 

δ) Άλδξεο θξνπξάο 

ε πεξίπησζε πνπ δηαηίζεηαη θξνπξά ζηξαηησηψλ γηα ηε θχιαμε 

Δθινγηθνχ Σκήκαηνο, ην πξνζσπηθφ απηήο, πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ηα ηέζζεξα (4) άηνκα, ςεθίδεη ζην Δθινγηθφ Σκήκα πνπ θξνπξεί (άξζξν 54 

ηνπ Π.Γ. 26/2012), εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε εθινγηθφ θαηάινγν, 

ζχκθσλα κε νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ππνγξάθνληαη απφ ην Γηνηθεηή 

ηεο Μνλάδαο, ζηελ νπνία ππάγνληαη θαη απνζηέιινληαη απεπζείαο ζηνλ 

Γηθαζηηθφ Αληηπξφζσπν  ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Δθινγηθνχ Σκήκαηνο (άξζξν 

82§5 ηνπ Π.Γ. 26/2012), πνπ νθείιεη λα βεβαηψζεη κε πξαθηηθφ φηη νη 
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ζπγθεθξηκέλνη άλδξεο απνηεινχζαλ ηε θξνπξά ηνπ Δθινγηθνχ Σκήκαηνο. 

(άξζξν 82§6 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

 

5.- ΔΝΣΑΔΗ 

α.- Γηα θάζε παξάβαζε ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο 

(ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο δηαινγήο) θάζε εθινγέαο, ππνςήθηνο 

ή Αληηπξφζσπνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε απνθιεηζηηθά 

εγγξάθσο. Ζ έλζηαζε θαηαρσξείηαη ζην Βηβιίν Πξάμεσλ ηεο 

Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. 

Γεληθά  ηα  πεξί ελζηάζεσλ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 85 ηνπ 

Π.Γ. 26/2012). 

β.- Ζ ππνβνιή ελζηάζεσο δελ δηαθόπηεη ηελ ςεθνθνξία 

(άξζξν 85§2 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

γ.- Γηα ηηο ελζηάζεηο απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα ε Δθνξεπηηθή 

Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία (θαη αθνχ αθνπζζεί ε γλψκε ηνπ 

Γηθαζηηθνχ Αληηπξνζψπνπ) είηε ακέζσο είηε κεηά ην πέξαο ηεο 

ςεθνθνξίαο (άξζξν 85§3 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

δ.- Σφζν νη ελζηάζεηο, φπσο πξνεηπψζεθε, φζν θαη νη 

απνθάζεηο επί απηψλ  θαηαρσξνχληαη  ζην Βηβιίν Πξάμεσλ ηεο 

Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. 

  



 

 

 

44 

Σ 

ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΖ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 

 ΚΑΗ ΓΗΑΛΟΓΖ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΧΝ 

 

1.- ΠΔΡΑ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 

2.- ΚΛΔΗΗΜΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 

3.- ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΔΡΓΟΤ 

4.- ΑΝΟΗΓΜΑ ΚΑΛΠΖ-ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΖ ΦΑΚΔΛΧΝ  

5.- ΓΗΑΛΟΓΖ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΧΝ 

6.- ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΧΝ ΓΗΑΛΟΓΖ 

7.- ΤΝΣΑΞΖ-ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΖΛΔΓΡΑΦΖΜΑΣΧΝ 

8.- ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ 

 

1.- ΠΔΡΑ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 

α.- Σελ  θαζνξηζκέλε απφ ην Πξφγξακκα ψξα (δειαδή ζηηο 

19.00' ) ιήγεη ε ςεθνθνξία θαη θεξχζζεηαη απνπεξαησκέλε (άξζξν 

50§1 θαη 89§1 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

β.- ε πεξίπησζε, φκσο, πνπ ππάξρνπλ παξφληεο εθινγείο, νη 

νπνίνη δελ έρνπλ ςεθίζεη, ε ςεθνθνξία παξαηείλεηαη κέρξη λα 

ςεθίζνπλ θαη απηνί (άξζξν 89§1 ηνπ Π.Γ. 26/2012), ελψ ζπληάζζεηαη 

ζρεηηθφ Πξαθηηθφ παξάηαζεο  ηεο ςεθνθνξίαο. 

γ.- Μεηά θιείλνπλ νη πφξηεο ηνπ εθινγηθνχ θαηαζηήκαηνο 

(άξζξν 89§2 ηνπ Π.Γ. 26/2012) θαζψο θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα ησλ 

κειψλ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, ηνπ Γξακκαηέα θαη ησλ 

Αληηπξνζψπσλ ησλ πλδπαζκψλ (ελδείθλπηαη λα απαγνξεπηεί ε 

ιεηηνπξγία  ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ςεθνθνξίαο). 

 

2.- ΚΛΔΗΗΜΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 

α.- ηε ζπλέρεηα θιείλεηαη ην πξσηφθνιιν ςεθνθνξίαο κε 

ζρεηηθή πξάμε ηνπ παξαθάησ πεξηερφκελνπ: 
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«ην ζεκείν ηνύην θαη ώξα ...  θιείλεηαη ην 

πξσηόθνιιν απηό κε ζύλνιν ςεθηζάλησλ ...  κεηαμύ  

ησλ νπνίσλ ν Γηθαζηηθόο Αληηπξόζσπνο -ζηελ 

πεξίπησζε πνπ έρεη δηθαίσκα  ςήθνπ-». 

...            , 25 Ιαλνπαξίνπ 2015 

Η ΔΦΟΡΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή  Ο Γξακκαηέαο  Οη Αληηπξόζσπνη ησλ 

                                                                      πλδπαζκώλ» 

 

β.- Αθνινχζσο απαηηείηαη λα γίλεη παξαβνιή κεηαμχ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ςεθηζάλησλ (απφ ην Πξσηφθνιιν Φεθνθνξίαο) θαη 

ησλ κε ςεθηζάλησλ (απφ ηνλ εθινγηθφ θαηάινγν). 

Οη δχν απηνί αξηζκνί πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

εγγεγξακκέλσλ, εθφζνλ πξνζηεζνχλ ζηνπο ηειεπηαίνπο θαη ηα 

πξφζσπα ησλ κε εγγεγξακκέλσλ εθινγέσλ πνπ ςήθηζαλ. Αλ 

ππάξρεη αζπκθσλία είλαη ζθφπηκν λα εμεπξεζεί ην ιάζνο πξνηνύ 

αλνίμεη ε θάιπε.  

Δπιζημαίνεηαι όηι θα πρέπει να προζμεηρηθούν 

και ηα πρόζφπα ποσ έτοσν υηθίζει τφρίς να είναι 

εγγεγραμμένα ζηον Δκλογικό καηάλογο (Γικαζηικός 

Ανηιπρόζφπος και ηστόν άλλοι).  

 

3.- ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΔΡΓΟΤ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ ΔΦΟΡΔΤΣΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΑΗ ΣΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

α.- Ο Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο, ηα Μέιε ηεο Δθνξεπηηθήο  

Δπηηξνπήο θαη ν Γξακκαηέαο θαηαιακβάλνπλ ηηο ηξεηο πιεπξέο ηνπ 

ηξαπεδηνχ. 

β.- Ζ ηέηαξηε πιεπξά παξακέλεη ειεχζεξε γηα λα 

παξαθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία θαη λα θξαηνχλ ηηο ζεκεηψζεηο ηνπο νη 

Αληηπξφζσπνη ησλ πλδπαζκψλ απφ ην δηθφ ηνπο ηξαπέδη, πνπ 

ηνπνζεηείηαη δίπια ζην θεληξηθφ. 

γ.- Καηά ην πξψην ζηάδην ηεο θαηακέηξεζεο ησλ θαθέισλ 

νιφθιεξε ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θαη ν Γξακκαηέαο ζα αζρνιεζνχλ 

κε απηή. 
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δ.- Καηά ην δεχηεξν ζηάδην ηεο δηαινγήο:  

I.- Σα δχν Μέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ζα αζρνιεζνχλ 

κε ην άλνηγκα ησλ θαθέισλ,  

ΗΗ.- Ο Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο ζα αζρνιεζεί κε ηνλ 

πξνέιεγρν, ηελ αξίζκεζε, ηελ θαηαγξαθή νινγξάθσο ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο θαη ηε κνλνγξάθεζε ςεθνδειηίνπ θαη ησλ 

ζηαπξψλ πξνηίκεζεο θαη  

ΗΗΗ.- Ο Γξακκαηέαο θαη ηα δχν άιια Μέιε ηεο Δθνξεπηηθήο 

Δπηηξνπήο κε ηελ θαηαγξαθή ησλ ςεθνδειηίσλ ζηα Βηβιία Γηαινγήο. 

 

4.- ΑΝΟΗΓΜΑ ΚΑΛΠΖ-ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΖ ΦΑΚΔΛΧΝ 

α.- Αθνχ δηαπηζησζεί ην αιχκαλην ησλ ζθξαγίδσλ ηεο θάιπεο 

(άξζξν 89§3 ΠΓ 92/2012), αθαηξνχληαη νη ηαηλίεο, μεθιεηδψλεηαη ε 

θάιπε θαη αδεηάδεηαη κε πξνζνρή ην πεξηερφκελφ ηεο επάλσ ζην 

ηξαπέδη, ψζηε λα παξακείλεη εληειψο θελή. 

β.- Σα Μέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο Γξακκαηέαο θαη ν 

Γηθαζηηθφο  Αληηπξφζσπνο ζρεκαηίδνπλ δεζκίδεο, ησλ πελήληα –50 

- ζπλήζσο θαθέισλ, πνπ ζπγθξαηνχληαη κε ιαζηηράθηα. Αλεμάξηεηα 

απφ ην απνηέιεζκα είλαη ρξήζηκε κηα δεχηεξε θαηακέηξεζε γηα 

επαιήζεπζε. 

γ.- Αλ ν αξηζκφο ησλ ςεθνδειηίσλ ζπκθσλεί κε ηνπο 

ςεθίζαληεο, επαλαηνπνζεηνχληαη νη δεζκίδεο ζηελ θάιπε (πνπ 

παξακέλεη κε θιεηζηφ ην θαπάθη δίπια ζην Γηθαζηηθφ Αληηπξφζσπν) 

θαη αξρίδεη ε δηαινγή. 

δ.-  Αλ  ππάξρεη δηαθνξά θαηαξράο γίλεηαη, επίκνλα θαη 

επαλεηιεκκέλα,  πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ηνπ ιάζνπο. 

ε.- ε πεξίπησζε πνπ πιενλάδνπλ θάθεινη:  

Η) Διέγρεηαη αλ φινη έρνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο Δθνξεπηηθήο 

Δπηηξνπήο.  

ΗΗ) Αλ ππάξρνπλ αζθξάγηζηνη αθαηξνχληαη θαη απνξξίπηνληαη 

απφ απηνχο, ηπραίσο, ηφζνη, ψζηε λα ζπκθσλήζεη ν αξηζκφο ησλ 

ςεθηζάλησλ κε ηνπο θαθέινπο.  

ΗΗΗ) Αλ ππάξρεη αθφκα πιεφλαζκα, αθαηξείηαη, ηπραίσο, απφ 

ηνπο ππφινηπνπο αληίζηνηρνο κε ην πιεφλαζκα αξηζκφο θαθέισλ θαη 
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θαηαγξάθεηαη ην ςεθνδέιηηφ ηνπο ζηελ εηδηθή ζέζε ηνπ Πξαθηηθνχ 

αξ. 2. Γηα φιε ηε δηαδηθαζία απηή γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ εηδηθή 

ζέζε ηνπ Πξαθηηθνχ αξ. 2 (άξζξν 90§§3-6 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

ζη.- ε πεξίπησζε πνπ νη θάθεινη ππνιείπνληαη ησλ 

ςεθηζάλησλ ν λφκνο δελ πξνβιέπεη δηαδηθαζία, αιιά ην πξφβιεκα 

θαηαγξάθεηαη ζην Βηβιίν Πξαθηηθψλ. 

 

5.- ΓΗΑΛΟΓΖ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΧΝ 

πλνπηηθό Γηάγξακκα 

α.- Δμαγσγή ςεθνδειηίνπ 

β.- Αλαγλώξηζε σο εγθύξνπ 

γ.- Αξίζκεζε ςεθνδειηίνπ 

δ.- Καηαγξαθή νινγξάθσο αξηζκνύ ζηαπξώλ 

ε.- Μνλνγξάθεζε ςεθνδειηίνπ 

ζη.- Μνλνγξάθεζε ζηαπξώλ πξνηίκεζεο 

δ.- Καηαγξαθή ζηα Βηβιία Γηαινγήο 

ε.- ΑΚΤΡΑ - ΛΔΤΚΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΑ 

 

α.- Ο Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο ηνπνζεηεί ζην ηξαπέδη ηελ 

πξψηε δεζκίδα  ησλ ςεθνδειηίσλ (50άδα). 

Σα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο, πνπ έρνπλ νξηζζεί πξνο ηνχην, 

αλνίγνπλ  (κε πξνζνρή) ηνπο θαθέινπο θαη ηνπνζεηνχλ ηα 

ςεθνδέιηηα αλνηθηά πάλσ ζην ηξαπέδη. Αλ ζθηζηεί θαηά ην άλνηγκα 

θάπνην ςεθνδέιηην γίλεηαη πάλσ ζην ςεθνδέιηην ζρεηηθή ζεκείσζε 

απφ ην Γηθαζηηθφ Αληηπξφζσπν θαη ππνγξάθεηαη απφ απηφλ.  

β.- Ο Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο παίξλεη έλα-έλα ηα 

ςεθνδέιηηα ζηα ρέξηα ηνπ θαη ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

γ,δ,ε,ζη.- ηε ζπλέρεηα (γηα ηα έγθπξα ςεθνδέιηηα): Η) 

δηαβάδεη κεγαιφθσλα ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ (θαηά ηε ζεηξά ηεο 

εμαγσγήο), ην ζπλδπαζκφ πνπ αθνξά θαη ηνπο ζηαπξνδνηεκέλνπο 

ππνςήθηνπο, ΗΗ) θαηαγξάθεη  ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ επάλσ ζην 

ςεθνδέιηην (ψζηε απηφ λα απνθηήζεη ηαπηφηεηα), ΗΗΗ) θαηαγξάθεη 
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νινγξάθσο πάλσ ζην ςεθνδέιηην ηνλ αξηζκφ ησλ ζηαπξψλ ηνπ ή 

ηελ αλππαξμία ηνπο (π.ρ. θαλέλαο, έλαο, δχν θνθ), ΗV) κνλνγξάθεη 

ηόζν ζηε ζεκείσζή ηνπ απηή, όζν θαη δίπια από θάζε 

ζηαπξό πξνηίκεζεο θαη V) ηνπνζεηεί ην ςεθνδέιηην ζην ηξαπέδη 

ζε ζηνίβεο θαηά ζπλδπαζκφ (άξζξν 91§1 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί ηδηαίηεξα ε ππνρξέσζε 

ηνπ Γηθαζηηθνύ Αληηπξνζώπνπ γηα ηελ αξίζκεζε θαη 

κνλνγξάθεζε ησλ ςεθνδειηίσλ, ηελ αλαγξαθή ζε 

απηά νινγξάθσο ηνπ αξηζκνύ ησλ ζηαπξώλ  θαη γηα 

ηε κνλνγξάθεζε ηνπ θάζε ζηαπξνύ δίπια από απηόλ, 

θαζόζνλ νη ζρεηηθέο παξαιείςεηο θαζηζηνύλ είηε 

νιόθιεξν ην ςεθνδέιηην άθπξν (παξάιεηςε 

αξίζκεζεο ή κνλνγξάθεζεο) είηε ηνπο ζηαπξνύο 

πξνηίκεζεο (παξάιεηςε θαηαγξαθήο ησλ ζηαπξώλ 

πξνηίκεζεο νινγξάθσο θαη κνλνγξάθεζε θάζε 

ζηαπξνύ) (άξζξν 72§10 ηνπ Π.Γ. 26/2012 αιιά θαη 

Α.Δ.Γ. 24/2001, 9/2001, 2/1998, 81/1997) 

 

δ.- Σαπηφρξνλα ν Γξακκαηέαο θαη ηα άιια Μέιε ηεο 

Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαηαρσξνχλ ηνλ αξηζκφ ηνπ ςεθνδειηίνπ 

ζηε κεξίδα (έλαλ αξηζκφ ζε θάζε ηεηξαγσλάθη) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πλδπαζκνχ θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνςεθίνπ (ή ππνςεθίσλ) ζηα 

Βηβιία Γηαινγήο ςήθσλ ππέξ ησλ πλδπαζκψλ θαη ππέξ ησλ 

Τπνςεθίσλ αληίζηνηρα. 

Δίλαη ζθόπηκν ζην ηέινο θάζε πελεληάδαο λα γίλεηαη 

επαιήζεπζε γηα αλεύξεζε ηπρόλ ιάζνπο ζηελ αξίζκεζε. 

ΗΜΔΙΩΔΙ: α) Όπσο πξναλαθέξζεθε, Αξρεγόο ή 

Πξόεδξνο θάζε θόκκαηνο ή ζπλαζπηζκνύ θαζώο θαη εθείλνη πνπ 

δηαηέιεζαλ θνηλνβνπιεπηηθνί Πξσζππνπξγνί δελ ρξεηάδνληαη ζηαπξό 

πξνηίκεζεο θαη εθόζνλ ππάξρεη ηέηνηνο δελ ιακβάλεηαη ππόςε. β) ε 

πεξίπησζε πνπ ην ςεθνδέιηην έρεη πεξηζζόηεξνπο από ηνπο 

επηηξεπόκελνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο απηό είλαη, θαηαξρήλ, έγθπξν 
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γηα ην ζπλδπαζκό, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππόςε νη ζηαπξνί 

πξνηίκεζεο (άξζξν 72§9 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

 

ε.- ΑΚΤΡΑ - ΛΔΤΚΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΑ 

I.- Καηαξρήλ πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα άθπξα θαη ηα ιεπθά 

ςεθνδέιηηα δελ ιακβάλνπλ ην γεληθφ αχμνληα αξηζκφ ησλ εγθχξσλ 

ςεθνδειηίσλ, αιιά έρνπλ δηθή ηνπο αξίζκεζε (πρ. άθπξν 1,2, ... ή 

ιεπθφ 1,2,...). Σα ιεπθά ςεθνδέιηηα δελ πξνζκεηξώληαη ζηα 

έγθπξα κε ξεηή λνκνζεηηθή δηάηαμε (άξζξν 98§8 Π.Γ. 26/2012). 

II.- Κάζε άθπξν ςεθνδέιηην ζπξξάπηεηαη καδί κε ην θάθειό 

ηνπ θαη ηνπνζεηείηαη ζηε ζσξό ησλ άθπξσλ. 

III.- Οη πεξηπηψζεηο ησλ άθπξσλ ςεθνδειηίσλ πεξηγξάθνληαη 

ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 76, 70§3, 73§1,2 θαη 3, 74§6 θαη 7 θαη 4 

ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

IV.- Οη ζπλεζέζηεξεο πεξηπηψζεηο αλακθίβνια άθπξσλ 

ςεθνδειηίσλ είλαη: 

αα.- Ο θάθεινο είλαη θελφο ή δελ πεξηέρεη ςεθνδέιηην. 

ββ.- Σν ςεθνδέιηην δελ πεξηέρεηαη ζε θαλνληθφ θάθειν (άξζξν 

76 πεξ. ζη΄ ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

γγ.- Ο θάθεινο πεξηέρεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ςεθνδέιηηα 

αλεμάξηεηα αλ είλαη ηνπ ίδηνπ πλδπαζκνχ ή δηαθνξεηηθψλ, έγθπξα ή 

άθπξα (άξζξν 76 πεξ. δ΄ ηνπ Π.Γ. 26/2012) (ΑΔΓ 11/2011, 

26/2001, 40/1995). 

δδ.- Σν ςεθνδέιηην δελ είλαη έληππν (άξζξν 72 ηνπ Π.Γ. 

26/2012), ή δελ είλαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο 

(άξζξν 76 πεξ. ε΄ ηνπ Π.Γ. 26/2012), ή έρεη νπζησδψο δηαθνξεηηθφ 

ρξψκα ή δηαζηάζεηο (άξζξν 76 πεξ. α΄ θαη β΄ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

εε.- Σν ςεθνδέιηην (ή θαη ν θάθεινο ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη) 

θέξεη αιινηψζεηο, ππνγξακκίζεηο, δηαγξαθέο ή πεξηέρεη ιέμεηο ή 

θξάζεηο (άξζξν 73§§1 θαη 75§4 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

Απηέο είλαη άιισζηε πεξηπηψζεηο ζθφπηκα άθπξσλ 

ςεθνδειηίσλ, φπνπ δελ γελλάηαη ακθηζβήηεζε. 

V.- Εεηήκαηα γελλψληαη θαηά ηελ εξκελεία θαη εθαξκνγή ηεο 

δηάηαμεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Π.Γ. 26/2012 θαηά ηελ 
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νπνία είλαη άθπξν ην ςεθνδέιηην πνπ θέξεη ζηίγκαηα ή ζεκεία, ηα 

νπνία δχλαληαη λα απνηειέζνπλ δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα (ζεκάδηα), 

πνπ παξαβηάδνπλ ην απφξξεην ηεο ςήθνπ. 

 

Όπσο έρεη παγησζεί λνκνινγηαθά, δηαθξηηηθφ γλψξηζκα πνπ 

παξαβηάδεη ην επηβαιιφκελν απφ ην άξζξν 51§3 ηνπ πληάγκαηνο 

απφξξεην ηεο ςεθνθνξίαο απνηειεί κόλν εθείλν ην ζεκείν, 

ζηίγκα, ζρίζηκν, θειίδα, γξακκή, ηειεία θιπ., ην νπνίν δελ είλαη 

ηπραίν, αιιά θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο ινγηθήο θαη ηεο αλζξώπηλεο 

εκπεηξίαο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκό, ακέζσο ή 

εκκέζσο, ηνπ εθινγέα πνπ ςήθηζε κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ςεθνδέιηην (κεηαμχ άιισλ ΑΔΓ 11/2011, 9/2001, 40/1995, 

26/1994, 39/1991, 36/1991, 33/1991, 31/1991, 14/1990. 11/1990, 

ηΔ 343/2004). 

Σν δήηεκα αλ ζπληξέρνπλ θάζε θνξά νη παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεηο είλαη πξαγκαηηθφ θαη θξίλεηαη ελφςεη ηνπ είδνπο ησλ 

ζεκείσλ, ηεο ζέζεο απηψλ, ηνπ ηξφπνπ ηεο ράξαμήο ηνπο θαη ησλ 

ινηπψλ ζηνηρείσλ, απφ ηα νπνία κπνξεί λα ζπλαρζεί ην ηπραίν ή 

ζθφπηκν ηεο χπαξμήο ηνπο (κεηαμχ άιισλ ΑΔΓ 17/2001, 18/2001). 

ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο ην ςεθνδέιηην πξέπεη λα ζεσξείηαη 

έγθπξν, ελφςεη ηεο ζπληαγκαηηθήο θαηνρχξσζεο ηνπ εθινγηθνχ 

δηθαηψκαηνο (κεηαμχ άιισλ ΑΔΓ 11/2011, 1/2009, 37/2008, 16/2005, 

9/2001, 26/1999). 

Με γλψκνλα ηα παξαπάλσ θαη θαηά πεξίπησζε: 

αα) Έρεη θξηζεί σο άθπξν ην ςεθνδέιηην πνπ: 

a.- Έθεξε ζηαπξφ πξάζηλνπ ρξψκαηνο (ΑΔΓ 38/95 ΓηΓηΚ 4, 

949) ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ρξψκαηνο (πέξα απφ ην επηηξεπφκελν 

καχξν ή γαιάδην) (ΑΔΓ 11/2011, ΑΔΓ 1/2009, 37/2008, 16/2005, 

9/2001, 26/1999). 

b.- Ήηαλ θνκκέλν θαηά ηελ άλσ αξηζηεξή γσλία ηνπ (ΑΔΓ 

38/1995).  

c.- Έθεξε γξακκή πιαγίσο θαη θαζέησο γξακκέλε κε κπιέ 

ζηπιφ (AΔΓ 38/95). 
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d.- Έθεξε εκηζέιελν ζε ζρήκα παξέλζεζεο, εκπξφο απφ ην 

φλνκα ππνςεθίνπ (ηΔ 1260/2000). 

e.- Έθεξε αξρηθά ππνςεθίνπ ή αζηεξίζθν αληί ζηαπξνχ 

(ΑΔΓ 9/2001, ΓΔθΑ 3724/1986 ΔιΓ 28, 218) ή V (ΑΔΓ 9/2001, ηΔ 

1322/2000).  

f.- Έθεξε ζηαπξφ κέζα ζε θχθιν (ΑΔΓ 9/2001) ή ζε άιιε 

ζέζε ηνπ ςεθνδειηίνπ, θαη φρη δίπια ζε φλνκα ππνςεθίνπ (ΑΔΓ 

11/2011,  

g.-Έθεξε ζηίγκαηα, πξνζδηνξηζηηθά ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

εθινγέα (ΑΔΓ 26/94 ΓηΓηθ 7, 361).  

h.- Έθεξε θειίδα απφ κειάλε ζην δηάθελν κεηαμχ νλφκαηνο 

θαη επσλχκνπ ππνςεθίνπ (ηΔ 1400/2000). 

i.- Έθεξε ην ραξαθηεξηζηηθφ γξάκκα Υ ζηελ νπίζζηα 

πιεπξά ηνπ (ηΔ 1322/2000). 

j.- Ήηαλ δηπισκέλν θαηά ηδηφξξπζκν ηξφπν (θαη φρη θαηά ηνλ 

ζπλήζε) (ΔΑ 10.070/82 ΔιΓ 24, 113). 

 

ββ.- Αληίζεηα έρεη θξηζεί σο έγθπξν ην 

ςεθνδέιηην πνπ: 

a.- Έθεξε ζηαπξφ πξνηίκεζεο ζεκεησκέλν θαθφηερλα (ΑΔΓ 

38/95), ν νπνίνο δελ έρεη ηηο γξακκέο ηνπ εληειψο θάζεηεο κεηαμχ 

ηνπο (ψζηε ην ζεκείν  λα  κνηάδεη  κε  Υ) ή απφιπηα επζείεο ή ηηο 

ηέζζεξηο πιεπξέο ηνπ ηζνκεγέζεηο ή (ΑΔΓ 9/2001, ΓΔθΑζ  3724/86 

ΔιΓ 28,  218,  ΔΑ 9719/82 ΔιΓ 24, 670), ή κε  πεξηζζφηεξεο απφ 

κία πξνζπάζεηεο (ΑΔΓ 9/2001, ΠΠΘεζ. 981/82 Αξκ. 37, 524) γηαηί 

θαηά ηελ θνηλή πείξα νη ηδηνξξπζκίεο απηέο θαη παξεθθιίζεηο 

νθείινληαη ζε πνιινχο παξάγνληεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

πεξηιακβάλνληαη ν γξαθηθφο ραξαθηήξαο θάζε ςεθνθφξνπ, ε 

φξαζή ηνπ, ε ειηθία ηνπ, ε ζπνπδή θαηά ηε ράξαμε  θαη νη εηδηθέο 

αληηθεηκεληθέο θαη ςπρνινγηθέο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

δηεμάγεηαη ε ςεθνθνξία (ΑΔΓ 11/2011, 9/2005, 1/2009, 37/2008, 

16/2005, 9/2001, 44/78, 49/78, ηΔ 244/2004, 343/2004, ΓΔθΑζ 

3724/1986  ΔΑ  1/79, 723/79, ΓΠξ.Θεζ 18/1986 Αξκ 41, 63). 

b.- Έθεξε ζηαπξφ ραξαγκέλν κε καξθαδφξν ή κνιπβίδα (ΔΑ 

9719/82). 
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c.- Έθεξε απνηχπσκα απφ ζηαπξφ πξνηίκεζεο ραξαγκέλν 

ζε πξνεγνχκελν ςεθνδέιηην (ΔΑ  10.070/82 ΔιΓ 24, 113).  

d.- Έθεξε (ην ίδην ςεθνδέιηην) ζηαπξνχο κε δηάθνξν ρξψκα 

κειάλεο -καχξν θαη κπιέ ή γαιάδην θαη κπιέ (ΑΔΓ 11/2011, 

10/2009, 1/2009, 26/2001, 84/1997, ηΔ 3776/92 ΔΓΓΓ 38,88 κε  

κεηνςεθία, ηΔ 244/2004, 343/2004). ή νη ζηαπξνί είραλ ραξαρζεί 

κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζην ίδην ςεθνδέιηην, φπσο ε ζέζε ελφο 

θαλνληθνχ ζηαπξνχ θαη ελφο ζηαπξνχ ζε ζρήκα Υ ή ελφο θαλνληθνχ 

ζηαπξνχ θαη ελφο θαθνζρεκαηηζκέλνπ ζηαπξνχ ζε δηαθνξεηηθνχο 

ππνςεθίνπο (αθνχ κάιηζηα είλαη ζχλεζεο ην θαηλφκελν λα 

παξέρεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνλ ςεθνθφξν ςεθνδέιηην κε 

ζεκεησκέλν ηνλ ζηαπξφ πξνηηκήζεσο απφ ην εθινγηθφ θέληξν ηνπ 

ππνςεθίνπ θαη ν ςεθνθφξνο λα πξνζζέηεη θαη άιιν ζηαπξφ ππέξ 

άιινπ ππνςεθίνπ ηεο επηινγήο ηνπ), εθφζνλ ε ζέζε, ν αξηζκφο ησλ 

ζηαπξψλ ή ν ηξφπνο ραξάμεσο απηψλ δελ ζπλδένληαη, κε πξφζεζε 

απνθαιχςεσο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ςεθνθφξνπ, δελ επάγνληαη 

αθπξφηεηα ηνπ ςεθνδειηίνπ (ΑΔΓ 11/2011, 10/2009, 1/2009, 

18/2001, 26/2001, 84/1997, 54/1995). 

e.- Έθεξε «ηπραίεο θαη αλεπαίζζεηεο» κειαληέο ζηελ πίζσ 

πιεπξά (ΑΔΓ 26/94 ΓηΓηθ 7, 361). 

f.- Έθεξε ζηαπξνχο πξνηίκεζεο ραξαγκέλνπο ζε δηάθνξε 

πιεπξά (έλα δεμηά θαη έλα αξηζηεξά) ΑΔΓ 26/1999, 38/95), ε 

ζεκείσζε δχν ζπλερνκέλσλ ζηαπξψλ απφ ηε κία ή ηελ άιιε 

πιεπξά ηνπ ίδηνπ ή άιινπ νλφκαηνο (ΑΔΓ 11/2011). 

g.- Έθεξε ζηαπξνχο πξνηίκεζεο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 

ηνπο επηηξεπφκελνπο ππνςήθηνπο, αιιά ζε πεξηζζνηέξνπο απφ 

ηνπο κηζνχο ππνςεθίνπο (ΑΔΓ 11/2011, 16/2005, 26/2001, 

88/1997) 

VI.-  Δίλαη  απηνλφεην φηη νη πεξηπηψζεηο αθχξσζεο 

ακθηζβεηνχκελσλ ςεθνδειηίσλ πξέπεη λα θξίλνληαη κε πνιιή 

ζχλεζε θαη ςπρξαηκία, γηαηί ε αθχξσζε έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ 

ζπληζηά αιινίσζε ηεο ιατθήο βνχιεζεο. 

Πξνο ηνχην είλαη ζθφπηκν φπσο ηα ζρεηηθά ςεθνδέιηηα 

θαηαθξαηνχληαη ηειεπηαία (ρσξίο λα αξηζκεζνχλ), γηα λα δηαπηζησζεί 

αλ ην πξφβιεκά ηνπο είλαη επαλαιακβαλφκελν ή κεκνλσκέλν θαη γηα 

λα θξηζνχλ, ηειηθψο, φια καδί κε εληαίν ηξφπν. 
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Ε 

ΣΔΛΔΤΣΑΗΔ ΔΡΓΑΗΔ 

ΣΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ 

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

1.- ΤΜΠΛΖΡΧΖ-ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΖΛΔΓΡΑΦΖΜΑΣΧΝ  

2.- ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΑΡ. 2 ΚΑΗ 

ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ 

3.- ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΒΗΒΛΗΧΝ ΓΗΑΛΟΓΖ 

4.- ΚΛΔΗΗΜΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΚΟΤ 

5.- ΔΓΓΡΑΦΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

6.- ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 

7.- ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΝ ΔΦΟΡΟ 

 

1.- ΤΜΠΛΖΡΧΖ - ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΖΛΔΓΡΑΦΖΜΑΣΧΝ 

(άξζξν 91§2 ΠΓ 26/2012) 

α.- Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαινγήο αζξνίδνληαη νη ςήθνη 

πνπ έιαβε ν θάζε πλδπαζκφο απφ ην ζρεηηθφ Βηβιίν Γηαινγήο θαη 

εμάγνληαη ηα απνηειέζκαηα, πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Βηβιίν 

Γηαινγήο (ζην ηέινο ηεο κεξίδαο θάζε πλδπαζκνύ θαη θάζε 

Τπνςεθίνπ). 

β.- Σα απνηειέζκαηα απηά θαηαγξάθνληαη ζην ζρεηηθφ έληππν 

ηνπ ηειεγξαθήκαηνο πνπ αθνξά ηηο ςήθνπο ππέξ ησλ πλδπαζκψλ 

(θξνληίδνπκε λα εθδνζνχλ κε θαξκπφλ θαη αξθεηά αληίγξαθα 

πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζνχλ ζηνπο Αληηπξνζψπνπο ησλ 

πλδπαζκψλ επίζεκα αληίγξαθα ησλ ηειεγξαθεκάησλ).  

γ.- Σν ζρεηηθφ ηειεγξάθεκα κε πιήξσο ζπκπιεξσκέλα ηα 

ζηνηρεία θαη αθνύ ν Γηθαζηηθόο Αληηπξόζσπνο: 

Η.- Σν ππνγξάςεη, 

ΗΗ.- Αλαγξάςεη θαζαξά ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ (θάησ απφ ηελ 

ππνγξαθή) 
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Καη ΗΗΗ.- Σν ζθξαγίζεη κε ηε ζθξαγίδα ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο,  

ην παξαδίδεη ακέζσο ζηνλ πξνο ηνχην ππεχζπλν ππάιιειν 

ηνπ Γήκνπ (αγγειηνθφξν), πνπ πεξηκέλεη έμσ απφ ην Δθινγηθφ 

Σκήκα γηα λα ην απνζηείιεη ζηε Ννκαξρία (άξζξν 91§3 ηνπ Π.Γ. 

26/2012). Ζ ζρεηηθή παξάιεηςε επάγεηαη θαη πνηληθέο θπξώζεηο 

γηα ην Γηθαζηηθό Αληηπξόζσπν (άξζξα 93§3 θαη 118 ηνπ Π.Γ. 

26/2012). 

δ.- ηε ζπλέρεηα επαλαιακβάλεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία φζν 

αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ςήθσλ ππέξ ησλ ππνςεθίσλ 

Βνπιεπηψλ.  

 

 Δλψ, φπσο πξνεηπψζεθε, δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν 

δηαθνπή ηεο ςεθνθνξίαο, πξνβιέπεηαη δηαθνπή ηεο δηαινγήο ππφ 

ηηο πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Π.Γ. 26/2012. 

Δίλαη πάλησο ζθόπηκν ε δηαθνπή λα απνθεύγεηαη. 

 

2.- ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΑΡ.  2 ΚΑΗ ΣΧΝ 

ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ 

Δίλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν, ηαπηφρξνλα κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

ηειεγξαθεκάησλ, λα ζπκπιεξψλεηαη θαη  Πξαθηηθφ αξ. 2 κε ηα 

αληίγξαθά ηνπ.  

ηη ζσνέτεια πρέπει να αποκοπούν ηα ανηίζηοιτα 

ανηίγραθα ηοσ Πρακηικού 2 από ηο Βιβλίο, να ζσρραθούν (και 

να ζθραγιζηούν ζηο ενδιάμεζο ηφν ζελίδφν), ώζηε να 

αποηελέζοσν ασηοηελή πρφηόησπα.  

Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Πξαθηηθνχ αξ.  2 (θαη ησλ δχν 

αληηγξάθσλ ηνπ) ππνγξάθνληαη - ηόζν ην πξσηόηππν όζν θαη 

ηα αληίγξαθα πξσηνηύπσο (θαη φρη κε ηα θαξκπφλ)- απφ ην 

Γηθαζηηθφ Αληηπξφζσπν, ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή,  ην Γξακκαηέα 

θαη ηνπο Αληηπξνζψπνπο ησλ πλδπαζκψλ (άξζξν 93§2 ηνπ Π.Γ. 

26/2012). 
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3.- ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΒΗΒΛΗΧΝ ΓΗΑΛΟΓΖ 

Σα Βηβιία Γηαινγήο Φήθσλ θιείλνληαη ζην ηέινο ηνπο κε 

ζρεηηθή Πξάμε  

«ην ζεκείν απηό θιείλνληαη ηα παξαπάλσ Βηβιία. Κάζε 

πλδπαζκόο θαη θάζε ππνςήθηνο έιαβαλ αληίζηνηρα ην ζπλνιηθό 

αξηζκό ςήθσλ, πνπ αλαγξάθνληαη παξαπάλσ. 

(ηόπνο), 6 Μαΐνπ 2012 

Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή   Ο Γξακκαηέαο  Οη Αληηπξόζσπνη ησλ 

πλδπαζκώλ» 

θαη ππνγξάθνληαη απφ ην Γηθαζηηθφ Αληηπξφζσπν, ηα Μέιε 

ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, ην Γξακκαηέα θαη ηνπο Αληηπξνζψπνπο 

ησλ πλδπαζκψλ (άξζξν 93§1 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

 

4.- ΚΛΔΗΗΜΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΚΟΤ 

πλνπηηθό Γηάγξακκα Πεξηερνκέλνπ ηνπο 

α.- Δθινγηθόο Καηάινγνο 

β.- Βηβιίν Πξσηνθόιινπ Φεθνθνξίαο 

γ.- Βηβιίν Πξάμεσλ ηεο Δ.Δ. 

δ.- Βηβιίν Γηαινγήο Φήθσλ ππέξ πλδπαζκώλ 

ε.- Βηβιίν Γηαινγήο Φήθσλ ππέξ Τπνςεθίσλ  

ζη.- Φεθνδέιηηα (θαηά πλδπαζκνύο, πιένλ άθπξα- 

ιεπθά). 

Μεηά ην πέξαο ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ: 

I.- Σνπνζεηνχληαη ηα ςεθνδέιηηα ζε δέκαηα θαηά 

πλδπαζκνχο (εάλ ππάξρνπλ κεγάινη θάθεινη κέζα ζε απηνχο), ελψ 

ζε ηδηαίηεξα δέκαηα (ή θαθέινπο) ηνπνζεηνχληαη ηα άθπξα θαη ηα 

ιεπθά ςεθνδέιηηα. 

ΗΗ.- Σνπνζεηνχληαη ζηνλ εθινγηθφ ζάθν ν εθινγηθφο θαηάινγνο, 

ην Πξσηφθνιιν Φεθνθνξίαο, ην Βηβιίν Πξάμεσλ ηεο Δθνξεπηηθήο 

Δπηηξνπήο, καδί κε ηα δχν Βηβιία Γηαινγήο. 

ηε ζπλέρεηα ν εθινγηθφο ζάθνο θιείλεηαη θαη ζθξαγίδεηαη 

(άξζξν 94§1 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 
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5.- ΔΓΓΡΑΦΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

Αθνινχζσο  παξαδίλνληαη ζην Γξακκαηέα ην απφζπαζκα ηνπ 

Πξαθηηθνχ αξ. 1 (βι. Παξάξηεκα) θαη ε βεβαίσζε άζθεζεο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ (βι. Παξάξηεκα), ππνγξακκέλα απφ ην Γηθαζηηθφ 

Αληηπξφζσπν θαη ηα Μέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη 

ζθξαγηζκέλα κε ηε ζθξαγίδα ηεο.  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν Γηθαζηηθόο 

Αληηπξόζσπνο ήηαλ αξρηθά αλαπιεξσηήο θαη 

δηνξίζηεθε σο ηαθηηθόο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη  λα  

εθδνζεί θαη γηα ηνλ ίδην ζρεηηθή βεβαίσζε (βι.  

Παξάξηεκα)  πνπ πξέπεη λα θέξεη ηηο ππνγξαθέο ηνπ 

Γξακκαηέα θαη ησλ ινηπώλ Μειώλ ηεο Δθνξεπηηθήο 

Δπηηξνπήο θαη ηε ζθξαγίδα ηεο, γηα λα κπνξέζεη λα 

εηζπξάμεη ηε ζπκπιεξσκαηηθή απνδεκίσζε. 

 

6.- ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 

ην ηέινο ηνπνζεηείηαη ην αρξεζηκνπνίεην εθινγηθφ πιηθφ 

(ζθξαγίδα, ηακπφλ, γξαθηθή χιε, αρξεζηκνπνίεηα ςεθνδέιηηα, 

ινπθέηα) κέζα ζηελ θάιπε θαη παξαδίλεηαη ζηνλ αξκφδην ππάιιειν 

ηνπ  Γήκνπ (άξζξν 93§3 ΠΓ 26/2012) ηελ πξάμε, επεηδή ζπλήζσο 

δελ ππάξρεη ππάιιεινο εγθαηαιείπεηαη ε θάιπε ζην Δθινγηθό Σκήκα. 

 

7.- ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΦΟΡΟΤ 

Πξνηνχ απνρσξήζεη απφ ην εθινγηθφ θαηάζηεκα ν Γηθαζηηθφο  

Αληηπξφζσπνο θξνληίδεη γηα ηε ζχληαμε ηεο αλαθνξάο ηνπ πξνο ηνλ 

Έθνξν (άξζξν 66§3 ηνπ Π.Γ. 26/2012) (βι. Παξάξηεκα), θαζψο θαη ην 

εηδηθφ έληππν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

πιεξσζεί απηφο ή/θαη ν Γξακκαηέαο. 
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Ζ 

ΣΔΛΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ  

ΓΗΚΑΣΗΚΟΤ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟΤ 

 

πλνπηηθό Γηάγξακκα Παξάδνζεο Δγγξάθσλ 

1.- ΓΖΜΑΡΥΟ: 

Αληίγξαθν Πξαθηηθνύ αξ. 2  

2.- ΔΦΟΡΟ ΓΗΚΑΣΗΚΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ 

α.- Αλαθνξά 

3.- ΠΡΧΣΟΓΗΚΔΗΟ  

Δθινγηθόο άθνο 

4.- ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ: 

Αληίγξαθν Πξαθηηθνύ αξ. 2 

 

ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ 

1.- O Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο νθείιεη λα παξαδψζεη: 

α.-  ην Γήκαξρν ην έλα αληίγξαθν ηνπ Πξαθηηθνχ αξ. 2  

(άξζξν 93§2 ζηνηρ. η΄ εδ. ηειεπηαίν ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

β.- ηνλ Έθνξν Γηθαζηηθψλ Αληηπξνζψπσλ (πνπ εδξεχεη ζηελ 

έδξα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο Πξσηεχνπζαο ηνπ Ννκνχ) ηελ αλαθνξά 

ηνπ (άξζξν 66§3 ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

γ) ηνλ Πξφεδξν Πξσηνδηθψλ ηεο Πξσηεχνπζαο ηνπ Ννκνχ 

ην ζάθν κε ηα εθινγηθά έγγξαθα θαη ηα ςεθνδέιηηα (άξζξν 94§§1, 3,4 

θαη 5 ηνπ Π.Γ. 26/2012), θαζψο θαη ζπκπιεξσκέλν ην εηδηθφ έληππν 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

δ.- ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε αληίγξαθν ηνπ Πξαθηηθνχ αξ. 2 

(άξζξν 93§2 ζηνηρ. η΄ εδ. ηειεπηαίν ηνπ Π.Γ. 26/2012). 

2.- Δπεηδή ε παξάδνζε ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ 

ζπλεπάγεηαη θπξψζεηο  (θαη πνηληθέο) γηα ην Γηθαζηηθφ Αληηπξφζσπν 

πξέπεη γηα θάζε παξάδνζε λα ιακβάλεη απόδεημε. 
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3.- Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο θαη θπξίσο ε παξάδνζε ηνπ ζάθνπ 

πξέπεη λα γίλεη απζεκεξφλ .  

4.- Όπνπ ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο (κεγάιε 

απφζηαζε, θαθφο  δξφκνο  ή θαη αλππαξμία ζπγθνηλσληαθνχ κέζνπ) 

θαζηζηνχλ ηελ παξάδνζε αδχλαηε, απηή πξέπεη λα γίλεη ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ. 

5.- Όπνπ ιφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ (θπξίσο αθνξά ηα 

λεζηά ηνπ Αηγαίνπ) είλαη ηδηαίηεξα δπζρεξήο ε παξάδνζε ηνπ 

εθινγηθνχ ζάθνπ ζην αξκφδην Πξσηνδηθείν, πξνβιέπεηαη  ε 

δπλαηφηεηα παξάδνζεο ζην πιεζηέζηεξν (άξζξν 94§1 ηνπ Π.Γ. 

26/2012). 
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Θ 

ΔΗΓΗΚΑ ΔΚΛΟΓΗΚΑ ΣΜΖΜΑΣΑ  

ΔΣΔΡΟΓΖΜΟΣΧΝ 

 

 ηηο Βνπιεπηηθέο Δθινγέο ηεο 25εο Ηαλνπαξίνπ 2015 έρεη 

πξνβιεθζεί ε ιεηηνπξγία εθινγηθψλ ηκεκάησλ «εηεξνδεκνηψλ», 

δειαδή εθινγέσλ πνπ δηακέλνπλ ζε Γήκν δηαθνξεηηθήο εθινγηθήο 

πεξηθέξεηαο απφ εθείλε ζηνπο θαηαιφγνπο ηεο νπνίαο είλαη 

εγγεγξακκέλνη.  

 Οη εθινγείο απηνί ζα ςεθίζνπλ ζηνλ ηφπν ηεο δηακνλήο ηνπο 

ππνςήθηνπο βνπιεπηέο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία είλαη 

εγγεγξακκέλνη (βαζηθή εθινγηθή πεξηθέξεηα). 

 Σα εθινγηθά Σκήκαηα εηεξνδεκνηψλ δηαρσξίδνληαη θαηά ην 

λφκν ζε «Ακηγή» θαη ζε «Μεηθηά». 

 Οη εξγαζίεο ηνπ Γηθαζηηθνχ Αληηπξνζψπνπ ζε θάζε θαηεγνξία 

ησλ ζρεηηθψλ ηκεκάησλ έρνπλ νπζηψδεηο δηαθνξέο. 

 Σα ζρεηηθά δεηήκαηα ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 96 θαη 97 ηνπ Π.Γ. 26/2012 θαη ηελ Δγθύθιην 

3/08.01.2015 ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ. 

 Δηδηθφηεξα: 

 1.- «ΑΜΗΓΖ» ΔΚΛΟΓΗΚΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΔΣΔΡΟΓΖΜΟΣΧΝ: 

 ηα «Ακηγή» Δθινγηθά Σκήκαηα εηεξνδεκνηψλ, φπνπ 

ςεθίδνπλ εθινγείο απφ κία  θαη κφλε βαζηθή εθινγηθή πεξηθέξεηα, ε 

δηαδηθαζία είλαη θαηά βάζε ε ίδηα κε εθείλε ησλ θνηλψλ εθινγηθψλ 

ηκεκάησλ. 

 Μφλεο δηαθνξέο είλαη: 

 α) Οη εθινγείο είλαη εγγεγξακκέλνη ζε «Δηδηθφ Δθινγηθφ 

θαηάινγν εηεξνδεκνηψλ». 

 β) Γηαλέκνληαη ςεθνδέιηηα ηεο βαζηθήο εθινγηθήο 

πεξηθέξεηαο ηνπ εηδηθνύ Δθινγηθνύ Σκήκαηνο (πνπ είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα πνπ εδξεχεη ην Δθινγηθφ 

Σκήκα).  
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 γ) Σα ηειεγξαθήκαηα ησλ απνηειεζκάησλ ζα απνζηαινύλ 

ζηε Ννκαξρία ηεο βαζηθήο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο.  

δ) Ο ζάθνο κε ην εθινγηθφ πιηθφ παξαδίδεηαη ζηνλ Πξφεδξν 

ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο Αληηπεξηθέξεηαο, ζηνλ νπνίν έρεη 

ζπζηαζεί ην Δηδηθφ Δθινγηθφ Σκήκα ησλ Δηεξνδεκνηψλ. 

ε) Σν κνλαδηθφ αληίγξαθν ηνπ Πξαθηηθνχ 2 ησλ Δθινγηθψλ 

Σκεκάησλ Δηεξνδεκνηψλ, πνπ πξννξίδεηαη γηα ηνλ 

Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο βαζηθήο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο, ζα πξέπεη λα 

παξαδνζεί ζηνλ Αληηπξφζσπφ ηνπ, πνπ ζα βξίζθεηαη ζηελ 

Αληηπεξηθέξεηα, φπνπ έρεη ζπζηεζεί ην ζπγθεθξηκέλν Δθινγηθφ Σκήκα 

(εθηφο αλ εδξεχεη εθεί ε Πεξηθέξεηα, φπνπ θαη πξέπεη ην αληίγξαθν 

ηνπ Πξαθηηθνχ λα παξαδνζεί). 

ζη) Ο Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο  ζα ςεθίζεη (θαη΄ αλάγθε) 

ππνςήθηνπο βνπιεπηέο ηεο βαζηθήο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ 

Σκήκαηνο (φπσο θαη νη άιινη εθινγείο). 

 

2.- «ΜΔΗΚΣΑ» ΔΚΛΟΓΗΚΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΔΣΔΡΟΓΖΜΟΣΧΝ: 

ηα «κεηθηά» Δθινγηθά Σκήκαηα εηεξνδεκνηψλ ςεθίδνπλ 

εθινγείο απφ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο βαζηθέο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα πνιιαπιή εθινγή κέζα ζε 

έλα Δθινγηθφ Σκήκα, κε απνηέιεζκα λα ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια (κε 

κηα Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θαη έλα Γηθαζηηθφ Αληηπξφζσπν) 

πεξηζζφηεξα εθινγηθά ππνηκήκαηα δηαθνξεηηθψλ βαζηθψλ εθινγηθψλ 

πεξηθεξεηψλ, αιιά κε κία θάιπε. 

Οη δηαθνξέο εληνπίδνληαη ζηα εμήο ζεκεία: 

α) Τπάξρνπλ πεξηζζόηεξνη (όζα θαη ηα εθινγηθά 

ππνηκήκαηα): Η) Δθινγηθνί θαηάινγνη, ΗΗ) Βηβιία (Πξαθηηθά θαη 

Πξσηόθνιια ςεθνθνξίαο) θαη ΗΗΗ) Φεθνδέιηηα, 

πλαθφινπζα ν εθινγέαο πνπ ςεθίδεη ζα πξέπεη : 

Η) Να δηαγξάθεηαη απφ ηνλ Δθινγηθφ θαηάινγν ηεο βαζηθήο 

εθινγηθήο πεξηθέξεηαο ζηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο,  

ΗΗ) Να θαηαγξάθεηαη ζηνλ νηθείν θαηάινγν ςεθηζάλησλ,  
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ΗΗΗ) Να ιακβάλεη ηε ζεηξά ςεθνδειηίσλ ηεο βαζηθήο ηνπ 

εθινγηθήο πεξηθέξεηαο, ζέηνληαο όζνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο 

επηηξέπνληαη ζηελ πεξηθέξεηα απηή (βαζηθή) θαη  

ΗV.- Να αλαγξάθεηαη από ην Γηθαζηηθό 

Αληηπξόζσπν πάλσ ζην θάθειν πνπ ιακβάλεη ε 

βαζηθή εθινγηθή πεξηθέξεηα. 

 

Πξέπεη λα ππάξμεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα εμήο 

ζεκεία πνπ ππάξρεη ζνβαξόο θίλδπλνο ιάζνπο: 

αα) Να αλαγξαθεί ζην θάθειν (πνπ απηνλόεηα 

ζα ππνγξαθεί θαη ζθξαγηζζεί) από ην Γηθαζηηθό 

Αληηπξόζσπν επθξηλώο ε βαζηθή εθινγηθή 

πεξηθέξεηα ηνπ εθινγέα.  

ββ) Να δνζεί ζηνλ εθινγέα ε νξζή θαη πιήξεο 

ζεηξά ςεθνδειηίσλ ηεο βαζηθήο εθινγηθήο ηνπ 

πεξηθέξεηαο. 

γγ) Να ελεκεξσζεί ν εθινγέαο γηα ηνλ 

επηηξεπόκελν ζηε ζπγθεθξηκέλε εθινγηθή πεξηθέξεηα 

αξηζκό ζηαπξώλ πξνηίκεζεο. 

β) Ο Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο ζα ςεθίζεη ηνπο ππνςήθηνπο 

κηαο απφ ηηο βαζηθέο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην Σκήκα ηνπ, θαη΄ επηινγή ηνπ. 

γ) Σα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ζα ςεθίζνπλ ηνπο 

ππνςήθηνπο ηεο βαζηθήο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο, ζηνλ εηδηθφ 

θαηάινγν ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλα. 

δ) Μεηά ην θιείζηκν ηεο θάιπεο ζηα κεηθηά εθινγηθά 

Σκήκαηα εηεξνδεκνηώλ πξνβιέπεηαη κόλν θαηακέηξεζε 

ησλ θαθέισλ (κέζα ζηνπο νπνίνπο βξίζθνληαη ηα 

ςεθνδέιηηα) θαη όρη δηαινγή ηνπο. (Ζ ηειεπηαία ζα γίλεη απφ 

ηε Γεληθή Δθεηεηαθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή). 

Γειαδή, ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κεηά ην ηέινο ηεο 

ςεθνθνξίαο: Η) Θα αλνίμεη ηελ θάιπε.  
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ΗΗ) Θα δηαρσξίζεη, ζχκθσλα κε ηε ζεκείσζε ηνπ Γηθαζηηθνχ 

Αληηπξνζψπνπ επί ηνπ θαθέινπ, ηα ςεθνδέιηηα θαηά βαζηθέο 

εθινγηθέο πεξηθέξεηεο.  

ΗΗΗ) Θα θαηακεηξήζεη ηνπο θαθέινπο θάζε βαζηθήο εθινγηθήο 

πεξηθέξεηαο ρσξηζηά, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ 

Π.Γ. 26/2012,   

 ΗV) Θα ζπκπιεξψζεη ηα Βηβιία ησλ Πξαθηηθψλ. 

 V) Θα ζπζθεπάζεη ζε ηδηαίηεξν ζάθν ηνπο θιεηζηνχο θαθέινπο 

κε ηα ζρεηηθά Βηβιία θάζε βαζηθήο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο. 

 VΗ) Ο Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο ζα παξαδψζεη ζηνλ 

Πξντζηάκελν ηνπ Δθεηείνπ ηεο Δθινγηθήο Πεξηθέξεηαο, ζηελ 

νπνία ιεηηνχξγεζε ην ζπγθεθξηκέλν Δθινγηθφ Σκήκα, ηνπο απηνηειείο 

ζάθνπο ησλ βαζηθψλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ, ζηνπο νπνίνπο ζα 

πεξηέρνληαη ηα ςεθνδέιηηα καδί κε ηα αληίζηνηρα εθινγηθά βηβιία.  
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Η 

ΑΝΑΚΡΗΣΗΚΑ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ  

ΓΗΚΑΣΗΚΟΤ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟΤ 

1.-  χκθσλα  κε  ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 66§2 ηνπ ΠΓ 

26/2012 ν Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο έρεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ αλαθξηηηθνχ ππαιιήινπ θαη ελεξγεί  

απηεπαγγέιησο ή κεηά απφ κήλπζε νπνηνπδήπνηε πνιίηε ηελ 

αλάθξηζε γηα λα εμαθξηβψζεη φιεο ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο πνπ έγηλαλ 

κέζα ή έμσ απφ ην Δθινγηθφ θαηάζηεκα. 

2.- ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο 

ελεξγεί κφλνο (ρσξίο ηε ζχκπξαμε Γξακκαηέα ή άιινπ αλαθξηηηθνχ 

ππαιιήινπ). 

3.- Σα εηδηθά εθινγηθά αδηθήκαηα πεξηγξάθνληαη απφ ηα άξζξα 

112-119 ηνπ ΠΓ 26/2012 . 

4.- ηηο ζρεηηθέο πεξηπηψζεηο ν Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο 

νθείιεη λα  ζπληάμεη ηηο απαξαίηεηεο εθζέζεηο (έθζεζε πξνθνξηθήο 

κήλπζεο, έθζεζε έλνξθεο θαηάζεζεο κάξηπξα, έθζεζε θαηάζρεζεο, 

έθζεζε ζσκαηηθήο έξεπλαο θαηεγνξνπκέλνπ θαη θαηάζρεζεο,  

έθζεζε απνινγίαο θαηεγνξνπκέλνπ) θαη, ζε πεξηπηψζεηο ζνβαξνχ 

απηφθσξνπ αδηθήκαηνο, θαη έθζεζε ζχιιεςεο θαηεγνξνπκέλνπ. 

5.- Δίλαη απηνλφεην φηη ηα αλαθξηηηθά θαζήθνληα ηνπ 

Γηθαζηηθνχ  Αληηπξνζψπνπ είλαη εμαηξεηηθά θαη γηαπηφ πξέπεη λα 

αζθνύληαη κε ηδηαίηεξε πεξίζθεςε θαη θεηδώ. 

6.- ην παξάξηεκα ΗΗ παξαηίζεληαη ζρεηηθά ππνδείγκαηα 

εθζέζεσλ. 

7.- Ο Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο νθείιεη λα δηαβηβάζεη ηηο 

κελχζεηο πνπ ηνπ ππνβιήζεθαλ θαη φιεο ηηο εθζέζεηο ησλ 

αλαθξηηηθψλ πξάμεσλ πνπ ζπλέηαμε ζηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα 

Πιεκκειεηνδηθψλ (άξζξν 66§ 2 εδ. 2 Π.Γ. 26/2012) κεηά ην πέξαο ηεο 

δηαινγήο. 
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Για ηστόν προβλήμαηα ποσ θα ανακύυοσν 

ζηοσς Γικαζηικού Ανηιπροζώποσς καηά ηην 

άζκηζη ηφν καθηκόνηφν ηοσς θα λειηοσργήζει 

ζηο Γικηγορικό ύλλογο Αθηνών «Γραθείο 

Δπίλσζης Προβλημάηφν Γικαζηικών 

Ανηιπροζώπφν», όποσ θα μπορούν να 

απεσθύνονηαι οι κκ. σνάδελθοι ζηα ηηλέθφνα 

210-3398270, 3398271, 3398111 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΧΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ   

ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΓΖΜΟ 

ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ  

 

 

 

 

ΒΔΒΑΗΧΖ 

Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ηνπ    νπ Δθινγηθνύ 

Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ                           ηεο Αληηπεξηθέξεηαο 

βεβαηώλεη 

φηη                                                                    ηνπ 

πνπ δηνξίζηεθε  Γξακκαηέαο  ηνπ παξαπάλσ Δθινγηθνχ Σκήκαηνο κε 

ην Πξαθηηθφ ππ' αξηζκ. 1, άζθεζε ηα θαζήθνληά ηνπ θαηά ηηο 

Βνπιεπηηθέο Δθινγέο ηεο 25 Ηαλνπαξίνπ 2015 θαη απαζρνιήζεθε επί 

δχν (2) εκέξεο 

                          , 25.01.2015 

Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή 

Ο Πξφεδξνο                   Σα Μέιε 
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ  

ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΓΖΜΟ 

ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 1 

η                                                 ηεο Αληηπεξηθέξεηαο 
θαη ζην θαηάζηεκα                                                           πνπ νξίζηεθε 
σο θαηάζηεκα ςεθνθνξίαο ηνπ                     Δθινγηθνχ Σκήκαηνο ηεο         
                  Δλφηεηαο ηνπ Γήκνπ                   
                            
ζήκεξα ηελ 25ε ηνπ κελφο Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2015, εκέξα 
Κπξηαθή θαη ψξα 06.00, δειαδή κία ψξα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 
ςεθνθνξίαο, ζπλήιζε ε εθνξεπηηθή επηηξνπή ηνπ παξαπάλσ 
Δθινγηθνχ Σκήκαηνο, πνπ νξίζηεθε ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ε νπνία 
απνηειείηαη απφ ηνπο παξαθάησ: 
Α) Χο Πξφεδξνο (ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ ΣΖ ΓΗΚ. ΑΡΥΖ) 
Όλνκα 
Δπίζεην 
Όλνκα Παηξφο 
Ηδηφηεηα 
Σφπνο θαηνηθίαο 
Σειέθσλν 
Β) Χο Μέιε πνπ θιεξψζεθαλ 
1.- Όλνκα 
Δπίζεην 
Όλνκα Παηξφο 
Ηδηφηεηα 
Σφπνο θαηνηθίαο 

Σειέθσλν 
2.- Όλνκα 
Δπίζεην 
Όλνκα Παηξφο 
Ηδηφηεηα 
Σφπνο θαηνηθίαο 
Σειέθσλν 
3.- Όλνκα 
Δπίζεην 
Όλνκα Παηξφο 
Ηδηφηεηα 
Σφπνο θαηνηθίαο 
Σειέθσλν 
4.- Όλνκα 
Δπίζεην 
Όλνκα Παηξφο 
Ηδηφηεηα 
Σφπνο θαηνηθίαο 
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Σειέθσλν 
 Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή αθνχ βξέζεθε ζε απαξηία έθαλε ηηο 
αθφινπζεο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν, γηα ηελ 
πξνεηνηκαζία ηεο έλαξμεο ηεο ςεθνθνξίαο: 
 … 
 3.- Αλέζεζε ηα θαζήθνληα ηνπ Γξακκαηέα ζη    : 
Όλνκα 
Δπίζεην 
Όλνκα Παηξφο 
Ηδηφηεηα 
Σφπνο θαηνηθίαο 
Σειέθσλν 
 … 
 Σν Πξαθηηθφ απηφ αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζηεθε, 
ππνγξάθηεθε απφ ηνλ Πξφεδξν, ηα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο 
Δπηηξνπήο, ην Γξακκαηέα θαη ηνπ Αληηπξνζψπνπο ησλ ζπλδπαζκψλ. 

Ο Πξφεδξνο  Σα Μέιε      
 

Ο/Ζ Γξακκαηέαο  Οη Αληηπξφζσπνη ησλ ζπλδπαζκψλ 
Τπνγξαθέο 

 
 
 

Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ην Βηβιίν 
Πξάμεσλ Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο 

,  απζεκεξφλ 
Ο Πξφεδξνο 
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΓΖΜΟ 

ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ 

 

 

 

 

ΒΔΒΑΗΧΖ 

Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ηνπ   νπ Δθινγηθνύ Σκήκαηνο 

ηνπ Γήκνπ                           ηεο Πεξηθέξεηαο  

θαη Αληηπεξηθέξεηαο 

βεβαηώλεη 

φηη       ηνπ    

 , 

άζθεζε  ηα θαζήθνληά ηνπ σο Αληηπξφζσπνο ηεο Γηθαζηηθήο Αξρήο 

ζην παξαπάλσ Δθινγηθφ Σκήκα. 

                 , 25 Ηαλνπαξίνπ 2015 

Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή 

Ο Πξφεδξνο         Οη Γξακκαηείο         Σα Μέιε 

 

 

 



 

 

 

72 

 

 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

 ππνγξαθφκελ      ηνπ   

  , δηθεγφξνο Αζελψλ, πνπ θαηνηθψ ζη     

   (νδφο       αξ.   ) 

θαη αζθψ ζήκεξα ηα θαζήθνληα ηνπ Αληηπξνζψπνπ ηεο Γηθαζηηθήο 

Αξρήο ζην   Δθινγηθφ Σκήκα ηνπ Γήκνπ     ηεο 

Αληηπεξηθέξεηαο 

δειώλσ ππεύζπλα όηη 

είκαη εγγεγξακκέλνο ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ Γήκνπ  

    ηεο Αληηπεξηθέξεηαο    , 

, 25 Ηαλνπαξίνπ 2015 

Ο/Ζ  Γει  
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ΠΡΟ 

Σνλ θ. Έθνξν Γηθαζηηθώλ 

Αληηπξνζώπσλ ηεο Δθινγηθήο 

Πεξηθέξεηαο  

 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

Σ     

 , 

Αληηπξνζψπνπ ηεο Γηθαζηηθήο  

Αξρήο ζην ππ' αξηζκ.             

Δθινγηθφ Σκήκα Γήκνπ  

 

 

 

 

χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 66 παξ. 3 ηνπ ΠΓ 

26/2012, φπσο ηζρχεη, αο αλαθέξσ φηη δελ ππέπεζε ζηελ αληίιεςή 

κνπ νπνηνδήπνηε  αμηνζεκείσην  γεγνλφο  θαηά  ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ κνπ. 

, 25 Ηαλνπαξίνπ 2015 

Ο Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

 
 

ΔΚΘΔΖ ΔΝΟΡΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΜΑΡΣΤΡΑ 
η                         ηεο Αληηπεξηθέξεηαο                    θαη  κέζα  ζην 

θαηάζηεκα ςεθνθνξίαο ηνπ             Δθινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ  
                 θαηά ηηο Βνπιεπηηθέο Δθινγέο ζήκεξα ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 2015, 
εκέξα Κπξηαθή θαη ψξα            , ελψπηνλ εκνχ η      
Αληηπξνζψπνπ ηεο Γηθαζηηθήο Αξρήο, πνπ ζχκθσλα κε ην Νφκν εθηειψ 
θαζήθνληα  αλαθξηηηθνχ  ππαιιήινπ θαη ελεξγψ ρσξίο ηε ζχκπξαμε 
Γξακκαηέα, παξνπζηάζηεθε χζηεξα απφ πξνθνξηθή πξφζθιεζή κνπ    
παξαθάησ κάξηπξαο,   νπνί  εξσηεζεί    γηα ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο η    
κνπ δήισζε φηη νλνκάδεηαη 
ηνπ                        θαη ηεο                   , πνπ γελλήζεθε ζη                    ην 
έηνο 19     επαγγέικαηνο                                 θαη θαηνηθεί ζη     
                      (νδφο 
αξ       ) θάηνρνο ηνπ ππ' αξηζκ.                                   δειηίνπ ηαπηφηεηαο 
πνπ εθδφζεθε απφ ην                                    Έιιελ     θαη Υξηζηηαλ   
Οξζφδνμ   ,    νπνί   απιψο γλσξίδεη η λ θαηεγνξνπκελ  . Απη    αθνχ έβαιε 
ην δεμί ρέξη η    πάλσ  ζην Ηεξφ Δπαγγέιην θαη νξθίζζεθε φηη ζα πεί ηελ 
αιήζεηα ρσξίο λα πξνζζέζεη ή απνθξχςεη θάηη, θαηέζεζε ηα εμήο: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ε πίζησζε ζπληάρζεθε ε έθζεζε απηή, πνπ αθνχ δηαβάζηεθε 
θαζαξά θαη κεγαιφθσλα ππνγξάθεθε, φπσο αθνινπζεί. 

  ΜΑΡΣΤΡΑ               ΓΗΚΑΣΗΚΟ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ 
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ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΟΓΗΑ ΚΑΣΖΓΟΡΟΤΜΔΝ 
η                         ηεο Αληηπεξηθέξεηαο                    θαη  κέζα  ζην 

θαηάζηεκα ςεθνθνξίαο ηνπ             Δθινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ  
                 θαηά ηηο Βνπιεπηηθέο Δθινγέο ζήκεξα ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 2015, 
εκέξα Κπξηαθή θαη ψξα            , ελψπηνλ εκνχ η      
Αληηπξνζψπνπ ηεο Γηθαζηηθήο Αξρήο, πνπ ζχκθσλα κε ην Νφκν εθηειψ 
θαζήθνληα  αλαθξηηηθνχ  ππαιιήινπ θαη ελεξγψ ρσξίο ηε ζχκπξαμε 
Γξακκαηέα, πξνζήρζε ζε κέλα   παξαθάησ θαηεγνξνπκελ  ,   νπνί    
εξσηεζεί    γηα ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο η      κνπ  δήισζε φηη νλνκάδεηαη            
                                                                 ηνπ 
θαη ηεο                              , πνπ γελλήζεθε ζη                              , ην έηνο 19      
, επαγγέικαηνο                                  θαη θαηνηθεί     ζη  
(νδφο                       αξ         ) θάηνρνο  ηνπ ππ' αξηζκ.  
                         δειηίνπ  ηαπηφηεηαο πνπ εθδφζεθε απφ ην        
                        Διιελ               θαη Υξηζηηαλ     Οξζφδνμ   ,  κε ζθνπφ λα 
απνινγεζεί γηα ηε ζε βάξνο η    θαηεγνξία γηα παξάβαζε 
 
 
η  λ  παξαπάλσ  εμήγεζα φηη δελ κπνξψ λα ηνπ δψζσ πξνζεζκία γηα λα 
απνινγεζεί,  ζχκθσλα  κε  ηηο  δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 100-104 ΚΠΓ γηαηί 
θαηά ηελ θξίζε κνπ βιάπηεηαη ην έξγν  ηεο  αλάθξηζεο  θαη  ν ρξφλνο είλαη 
πεξηνξηζκέλνο, αιιά φηη έρεη ην δηθαίσκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 105 ΚΠΓ 
λα απνινγεζεί  κε  ηελ  παξνπζία  ηνπ ζπλεγφξνπ ηνπ θαη η λ θάιεζα λα 
δειψζεη αλ επηζπκεί λα απνινγεζεί ακέζσο ή φρη.  Απη    κνπ  δήισζε φηη 
επηζπκεί λα εμεηαζζεί ακέζσο θαη ρσξίο ζπλήγνξν. Ύζηεξα  απφ  απηά η   
απάγγεηια ηελ θαηεγνξία πνπ είλαη: Καηεγνξείζαη φηη: 
 
 
 
 
 
 
Δπί  ηεο  παξαπάλσ θαηεγνξίαο    θαηεγνξνχκελ    απνινγήζεθε ηα εμήο:  
               
               
               
               
               
               
               

ε πίζησζε ζπληάρζεθε ε έθζεζε απηή, πνπ αθνχ δηαβάζηεθε 
θαζαξά θαη κεγαιφθσλα ππνγξάθεθε, φπσο αθνινπζεί. 

    ΚΑΣΖΓΟΡΟΤΜΔΝ                 ΓΗΚΑΣΗΚΟ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ 
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ΔΚΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΗΚΖ ΜΖΝΤΖ 
η                         ηεο Αληηπεξηθέξεηαο                    θαη  κέζα  ζην 

θαηάζηεκα ςεθνθνξίαο ηνπ             Δθινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ  
                 θαηά ηηο Βνπιεπηηθέο Δθινγέο ζήκεξα ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 2015, 
εκέξα Κπξηαθή θαη ψξα            , ελψπηνλ εκνχ η      
Αληηπξνζψπνπ ηεο Γηθαζηηθήο Αξρήο, πνπ ζχκθσλα κε ην Νφκν εθηειψ 
θαζήθνληα  αλαθξηηηθνχ  ππαιιήινπ θαη ελεξγψ ρσξίο ηε ζχκπξαμε 
Γξακκαηέα, πξνζήρζε ζε κέλα   παξαθάησ κελπηήο, 
νπνί    εξσηεζεί    γηα ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο η      κνπ  δήισζε φηη 
νλνκάδεηαη  
                                                        ηνπ θαη ηεο                              , πνπ 
γελλήζεθε ζη                                , ην έηνο 19      , επαγγέικαηνο  
                                θαη θαηνηθεί ζη               
 (νδφο                       αξ         ) θάηνρνο  ηνπ ππ' αξηζκ.           
δειηίνπ  ηαπηφηεηαο πνπ εθδφζεθε απφ ην                                
                                                            Διιελ               θαη Υξηζηηαλ     
Οξζφδνμ   ,    νπνί    κνπ δήισζε φηη θαηακελχεη η  λ 
ηνπ                             θαη ηεο                                   , επαγγέικαηνο  
πνπ θαηνηθεί ζη                                           (νδφο                             αξ.     ) 
γηαηί ζήκεξα:  
 
 
 
 
 
               
               
               
               
               

Μάξηπξεο γηα ηελ απφδεημε ηεο παξαπάλσ αμηφπνηλεο πξάμε 
πξνηείλεη ηνπο :  
 
 
 
 
 

ε πίζησζε ζπληάρζεθε ε έθζεζε απηή, πνπ αθνχ δηαβάζηεθε 
θαζαξά θαη κεγαιφθσλα ππνγξάθεθε, φπσο αθνινπζεί. 

    ΜΖΝΤΣ                   ΓΗΚΑΣΗΚΟ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ 
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ΔΚΘΔΖ ΚΑΣΑΥΔΖ 
η                         ηεο Αληηπεξηθέξεηαο                    θαη  κέζα  ζην 

θαηάζηεκα ςεθνθνξίαο ηνπ             Δθινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ  
                 θαηά ηηο Βνπιεπηηθέο Δθινγέο ζήκεξα ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 2015, 
εκέξα Κπξηαθή θαη ψξα            , ελψπηνλ εκνχ η      
Αληηπξνζψπνπ ηεο Γηθαζηηθήο Αξρήο, πνπ ζχκθσλα κε ην Νφκν εθηειψ 
θαζήθνληα  αλαθξηηηθνχ  ππαιιήινπ θαη ελεξγψ ρσξίο ηε ζχκπξαμε 
Γξακκαηέα, πξνρψξεζα  ζε θαηάζρεζε ζηα ρέξηα η     
παξαθάησ,   νπνί    εξσηεζεί    γηα ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο η      κνπ  
δήισζε φηη νλνκάδεηαη                                                                            ηνπ 
θαη ηεο                              , πνπ γελλήζεθε ζη                              , ην έηνο 19      
, επαγγέικαηνο                                  θαη θαηνηθεί     ζη  
(νδφο                       αξ         ) θάηνρνο  ηνπ ππ' αξηζκ.    
                       δειηίνπ  ηαπηφηεηαο πνπ εθδφζεθε απφ ην    
Διιελ               θαη Υξηζηηαλ     Οξζφδνμ   ,  νπνί     έρεη δηαπξάμεη ην 
αδίθεκα  
 
 
 
 
ην εμήο θηλεηφ πξάγκα,  πνπ  έρεη άκεζε ζρέζε κε ην αδίθεκα, γηα λα 
απνζηαιεί σο πεηζηήξην ζηνλ Δηζαγγειέα: 
 

 

 

 

 

ε πίζησζε ζπληάρζεθε ε έθζεζε απηή, πνπ αθνχ δηαβάζηεθε 

θαζαξά θαη κεγαιφθσλα ππνγξάθεθε, φπσο αθνινπζεί. 

 ΚΑΘΟΤ Ζ ΚΑΣΑΥΔΖ       ΓΗΚΑΣΗΚΟ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ 
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ΔΚΘΔΖ ΤΛΛΖΦΖ 

η                         ηεο Αληηπεξηθέξεηαο                    θαη  κέζα  ζην 
θαηάζηεκα ςεθνθνξίαο ηνπ             Δθινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ  
                 θαηά ηηο Βνπιεπηηθέο Δθινγέο ζήκεξα ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 2015, 
εκέξα Κπξηαθή θαη ψξα            , ελψπηνλ εκνχ η      
Αληηπξνζψπνπ ηεο Γηθαζηηθήο Αξρήο, πνπ ζχκθσλα κε ην Νφκν εθηειψ 
θαζήθνληα  αλαθξηηηθνχ  ππαιιήινπ θαη ελεξγψ ρσξίο ηε ζχκπξαμε 
Γξακκαηέα, πξνρψξεζα ζηε ζχιιεςε ηνπ παξαθάησ θαηεγνξνπκελ  ,   
νπνί    εξσηεζεί    γηα ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο η      κνπ  δήισζε φηη 
νλνκάδεηαη                     
                                                        ηνπ 
θαη ηεο                              , πνπ γελλήζεθε ζη                              , ην έηνο 19      
, επαγγέικαηνο                                  θαη θαηνηθεί     ζη  

(νδφο                       αξ         ) θάηνρνο  ηνπ ππ' αξηζκ.                           
δειηίνπ  ηαπηφηεηαο πνπ εθδφζεθε απφ ην                               Διιελ                

θαη Υξηζηηαλ     Οξζφδνμ   , νπνί   έρεη θαηακελπζεί φηη δηέπξαμε ην εμήο 
αδίθεκα,  πνπ  δηψθεηαη σο πιεκκέιεκα: 
 
 
 
 
 

Δπεηδή δελ παξήιζαλ 24 ψξεο απφ ηε δηάπξαμε ηνπ πξνθείκελνπ 
αδηθήκαηνο  θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ απηνθψξνπ,  ελήξγεζα  ηε 
ζχιιεςή η   θαη ηελ πξνζσξηλή η   θξάηεζε ζην ρψξν ηνπ εθινγηθνχ 
θαηαζηήκαηνο,  κέρξη  ηελ απνζηνιή ηνπ,  καδί  κε ηε δηθνγξαθία πνπ ζα 
ζρεκαηηζζεί ζηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ. 

ε πίζησζε ζπληάρζεθε ε έθζεζε απηή, πνπ αθνχ δηαβάζηεθε 
θαζαξά θαη κεγαιφθσλα ππνγξάθεθε, φπσο αθνινπζεί. 

   ΤΛΛΖΦΘΔΗ            ΓΗΚΑΣΗΚΟ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ 
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ΔΚΘΔΖ ΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΟΤΜΔΝ      
ΚΑΗ ΚΑΣΑΥΔΖ 

η                         ηεο Αληηπεξηθέξεηαο                    θαη  κέζα  ζην 
θαηάζηεκα ςεθνθνξίαο ηνπ             Δθινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ  
                 θαηά ηηο Βνπιεπηηθέο Δθινγέο ζήκεξα ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 2015, 
εκέξα Κπξηαθή θαη ψξα            , ελψπηνλ εκνχ η      
Αληηπξνζψπνπ ηεο Γηθαζηηθήο Αξρήο, πνπ ζχκθσλα κε ην Νφκν εθηειψ 
θαζήθνληα  αλαθξηηηθνχ  ππαιιήινπ θαη ελεξγψ ρσξίο ηε ζχκπξαμε 
Γξακκαηέα, θαη επεηδή α) απήγγεηια  ήδε  θαηεγνξία  θαηά η   παξαθάησ 
θαηεγνξνπκελ  ,   νπνί    εξσηεζεί    γηα ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο η      κνπ  
δήισζε φηη νλνκάδεηαη  
                                                         ηνπ    θαη ηεο          
                   πνπ γελλήζεθε ζη                              , ην έηνο 19      , 
επαγγέικαηνο                            
       θαη θαηνηθεί     ζη     (νδφο                        
αξ         ) θάηνρνο  ηνπ ππ' αξηζκ.                          δειηίνπ  ηαπηφηεηαο πνπ 
εθδφζεθε απφ ην                                
Διιελ               θαη Υξηζηηαλ     Οξζφδνμ   ,    νπνί     έρεη δηαπξάμεη ην 
αδίθεκα                    
 
 
θαη β) ππάξρνπλ απνρξψζεο ελδείμεηο φηη ην πιηθφ αληηθείκελν ηνπ 
αδηθήκαηνο,  δειαδή  ν θάθεινο πνπ η    παξέδσζε ε  Δθνξεπηηθή  
Δπηηξνπή  θαη  αξλήζεθε λα ηνλ ξίμεη ζηελ θάιπε ή λα κνπ ηνλ παξαδψζεη,  
παξά ηε ζχζηαζή κνπ, έρεη απνθξπβεί απφ απηφλ ζε ζεκείν ηνπ ζψκαηφο 
ηνπ, πξνρψξεζα ζηε  ζσκαηηθή  ηνπ  έξεπλα,  απφ  ηελ νπνία πξνέθπςαλ 
ηα εμήο: 
               
               
 
 
 
 

ηε ζπλέρεηα θαηέζρεζα θηλεηφ πξάγκα απηφ (θάθειν),  πνπ έρεη  
άκεζε ζρέζε κε ην αδίθεκα,  γηα  λα  απνζηαιεί  σο πεηζηήξην ζηνλ 
Δηζαγγειέα. 

ε πίζησζε ζπληάρζεθε ε έθζεζε απηή, πνπ αθνχ δηαβάζηεθε 
θαζαξά θαη κεγαιφθσλα ππνγξάθεθε, φπσο αθνινπζεί. 

ΚΑΘΟΤ Ζ ΔΡΔΤΝΑ                    ΓΗΚΑΣΗΚΟ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ 
             ΚΑΗ Ζ ΚΑΣΑΥΔΖ     
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ΔΚΘΔΖ ΒΔΒΑΗΧΖ ΑΤΣΟΦΧΡΟΤ ΑΓΗΚΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΛΛΖΦΖ 

η                         ηεο Αληηπεξηθέξεηαο                    θαη  κέζα  ζην 
θαηάζηεκα ςεθνθνξίαο ηνπ             Δθινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ  
                 θαηά ηηο Βνπιεπηηθέο Δθινγέο ζήκεξα ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 2015, 
εκέξα Κπξηαθή θαη ψξα            , ελψπηνλ εκνχ η      
Αληηπξνζψπνπ ηεο Γηθαζηηθήο Αξρήο,  πνπ ζχκθσλα κε ην Νφκν εθηειψ 
θαζήθνληα  αλαθξηηηθνχ  ππαιιήινπ θαη ελεξγψ ρσξίο ηε ζχκπξαμε 
Γξακκαηέα, θαη επεηδή     παξαθάησ θαηεγνξνπκελ  ,   νπνί    εξσηεζεί    
γηα ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο η      κνπ  δήισζε φηη νλνκάδεηαη                                   
                                          ηνπ 
                           θαη ηεο                              , πνπ γελλήζεθε ζη                          
     , ην έηνο 19      , επαγγέικαηνο                                  θαη θαηνηθεί     ζη  
(νδφο                       αξ         ) θάηνρνο  ηνπ ππ' αξηζκ.       
                    δειηίνπ  ηαπηφηεηαο πνπ εθδφζεθε απφ ην        
                        Διιελ               θαη Υξηζηηαλ     Οξζφδνμ   , έρεη δηαπξάμεη ην 
αδίθεκα  
               
               
 
 
 
 
 
 
 
               
               
               

Δπεηδή  δελ παξήιζαλ 24 ψξεο απφ ηε δηάπξαμε ηνπ πξνθείκελνπ  
αδηθήκαηνο  θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ απηνθψξνπ,  ελήξγεζα  ηε 
ζχιιεςή η   θαη ηελ πξνζσξηλή η     θξάηεζε ζην ρψξν ηνπ εθινγηθνχ 
θαηαζηήκαηνο,  κέρξη  ηελ απνζηνιή η     , καδί  κε ηε δηθνγξαθία πνπ ζα 
ζρεκαηηζζεί  ζηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ. 

ε πίζησζε ζπληάρζεθε ε έθζεζε απηή, πνπ αθνχ δηαβάζηεθε 
θαζαξά θαη κεγαιφθσλα ππνγξάθεθε, φπσο αθνινπζεί. 

 ΤΛΛΖΦΘΔΗ     ΓΗΚΑΣΗΚΟ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ 

 
 

 
 

  
 
 

 

 

 

 


