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Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ, 

Κατόπιν εκδόσεως της υπ. αρ. 29745 ΥΑ περί  «∆ιεξαγωγής 
εκλογικών διαδικασιών στα εκλογικά  τµήµατα, ψηφοφορία 
αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και γραµµατείς εφορευτικών 
επιτροπών κατά  τις εκλογές» που δηµοσιεύτηκε µε την υπ.αρ. 1366/19-4-
2019 (ΦΕΚ. Β') µεταξύ  άλλων ορίζεται στο εδάφιο β' ότι: 1. Οι εκλογές 
για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου, οι 
περιφερειακές κατ οι δηµοτικές εκλογές, καθώς κατ οι εκλογές για την 
ανάδειξη συµβούλων ή  προέδρων κοινότητας, Θα διεξαχθούν σε ένα 
εκλογικό  τµήµα, χωρίς εφαρµοyή  της διάκρισης τον στοιχείου Α2 της 
παροάσας, µε τις ίδιες εφορενπκές επιτροπές, τους ίδιον ς αντιπροσώπου ς 
της δικαστικής αρχής, καθώς κατ τούς ίδιους εφόρούς αντιπροσώπων, 
εφόσον ο αριθµός των εγγεγραµµένων δεν υπερβαίνει τούς τριακόσιους 
(300). 

2. Οµοίως, θα διεξαχθούν σε ένα εκλογικό  τµήµα, χωρίς εφαρµογή  
της διάκρισης τον στοιχείου Α2 της παρούσας, µε τις ίδιες εφορενπκές 
επιτροπές, τούς ίδιους αντιπροσώπου ς της δικαστικής αρχής, καθώς κατ 



τούς ίδιούς εφόρούς αντιπροσώπων, οι εκλογές για την ανάδειξη των 
µελών τον Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου, οι περιφερειακές κατ οι δηµοτικές 
εκλογές στους δήµούς πού  δεν αναδεικνύονται συµβούλια ή  πρόεδροι 
κοινότητας. 

Σύµφωνα µε την υπ. αρ. 21 /19-4-2019 εγκύκλιο τον Υπουργεία 
σας µε θέµα «Εκλογικοί  κατάλογοι, καθορισµός εκλογικών τµηµάτων 
και καταστηµάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών για την 
ανάδειξη των µελών τον Ευρωπαϊκού  Κοινοβούλίου, των περιφερειακών, 
δηµοτικών και κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαΐού  καθώς και των 
επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019», στην περίπτωση Γ' «ΕΚΛΟΓΙΚΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗνΙΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ» αναφέρεται ότι 
Στους δήµους που δεν αναδεικνύονται συµβούλια ή  πρόεδροι 
κοινότητας και υπό  την προϋπόθεση ότι ο αριθµός των εγγεγραµµένων 
στον εκλογικό  κατάλογο δεν υπερβαίνει τους τετρακόσιους ογδόντα 
(480), οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού  
Κοινοβούλίου, οι περιφερειακές και οι δηµοτικές εκλογές, Θα 
διεξαχθούν σε ενιαίο εκλογικό  τµήµα, δηλαδή  χωρίς τη διάκριση 
ζεύγους, µε τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους 
αντιπροσώπου ς της δικαστικής αρχής, καθώς και τους ίδιους εφόρους 
αντιπροσώπων. 

Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό  ότι υφίσταται µείωση του αριθµού  
των εκλογέων σε σχέση µε τις παλαιότερες εκλογικές διαδικασίες 
περίπου (600 εκλογείς) , αλλά  σε κάθε περίπτωση είναι αρκετά  υψηλό  το 
συγκεκριµένο νούµερο καθώς είναι σχεδόν βέβαιο ότι µέσος όρος των 
ψηφισάντων Θα ανέλθει σχεδόν στούς 300 και πλέον. Αυτό  πρακτικά  
σηµαίνει ότι διαλογή  300 και ψηφοδελτίων χ 3 κάλπες = 900 
ψηφοδελτίων πλέον της διαλογής των σταυρών. Στην προκειµένη 
περίπτωση γίνεται αντιληπτό  ότι πρόκειται για πολύ  µεγάλο όγκο 
εργασίας για τούς δικαστικούς αντιπροσώπους και προκειµένου να 
κυλήσει οµαλά  η διαδικασία διαλογής των ψηφοδελτίων προτείνεται είτε 

y 

2 



η περαιτέρω µείωση τον αριθµού  των εκλογέων που αντιστοιχούν στο 
συγκεκριµένο τµήµα στούς 300 κατά  ανάλογη εφαρµογή  περίπτωσης Β1  
της υπ. αρ. 29745 ΥΑ. Άλλως εmκονρικώς Θα πρέπει η αποζηµίωση πού  
Θα καταβληθεί  στους αντιπροσώπούς της δικαστικής αρχής να είναι 
αυξηµένη κατά  µία µέρα τουλάχιστον. 
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