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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η συµµετοχή του ∆ικηγόρου, άµισθου και ανεξάρτητου δι-
καστικού λειτουργού, ως ∆ικαστικού Αντιπροσώπου στην εκλο-
γική διαδικασία, αποτελεί εγγύηση της ελεύθερης και
αδιάβλητης έκφρασης της λαϊκής βούλησης. Το δικηγορικό
σώµα, συναισθανόµενο το ρόλο του ως θεµατοφύλακα της δηµο-
κρατίας, ανταποκρίθηκε πάντοτε υπεύθυνα και µε συνέπεια στα
καθήκοντα του ∆ικαστικού Αντιπροσώπου.

Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών στην προσπάθειά του
για την ενηµέρωση και την διευκόλυνση των µελών του, κατά τις
προσεχείς Βουλευτικές Εκλογές: α) οργάνωσε ειδικά σεµινάρια, β)
εξέδωσε τον «Πρακτικό Οδηγό» και γ) οργάνωσε και θα λειτουρ-
γήσει κατά την 3η και 4η Οκτωβρίου 2009 Γραφείο Επίλυσης
Προβληµάτων ∆ικαστικών Αντιπροσώπων.

Θα ήθελα από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω όλους τους συ-
ναδέλφους που πρόθυµα ζήτησαν να ασκήσουν το λειτούργηµα
του ∆ικαστικού Αντιπροσώπου, το οποίο απαιτεί σηµαντική σωµα-
τική και πνευµατική καταπόνηση. Είµαι βέβαιος ότι θα επιδεί-
ξουν την απαιτούµενη επιµέλεια και θα ανταποκριθούν µε
τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα καθήκοντά τους.

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που θα
απασχοληθούν στο Γραφείο Επίλυσης Προβληµάτων ∆ικαστικών
Αντιπροσώπων και, τέλος, τους συναδέλφους Σπύρο Λάλα και
Έυη Χριστοφιδάκη που για µια ακόµα φορά, ανέλαβαν το βάρος
της διενέργειας των σεµιναρίων και της επιµέλειας σύνταξης του
Πρακτικού Οδηγού.

Αθήνα, Οκτώβριος 2009

Ο Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
∆ΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΠΑΞΙΝΟΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι Εθνικές Εκλογές για την Εκλογή Βουλευτών θα διεξα-
χθούν την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2009.

Η νοµοθεσία για την Εκλογή Βουλευτών διέπεται από τις δια-
τάξεις του Π.∆. 96/5.6.2007 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄116/2007), µε τον τίτλο
«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της Νοµο-
θεσίας για την Εκλογή Βουλευτών».

Πρόκειται για κωδικοποίηση διατάξεων: α) του Π.∆. 351/2003
(ΦΕΚ τ. Α 316/2003), β) του Ν. 3231/2004 (άρθρα 1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,13 και 14), γ) του Ν. 3242/2004 (άρθρο 17§§1 και 2), δ)
του Ν. 3274/2004 (άρθρο 35§7) και ε) 3434/2006 (άρθρο 1).

Περαιτέρω µε το Ν. 3636/2008 (ΦΕΚ τ. Α 11/1-2-2008) τρο-
ποποιήθηκαν διατάξεις του Ν. 3231/2004 για την Εκλογή Βουλευ-
τών και µε το άρθρο 29 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ τ. Α 263/
23-12-2008) τροποποιούνται διατάξεις του Π.∆. 96/2007, που
αφορούν διαδικαστικά θέµατα διενέργειας των εκλογών.

Το κείµενο των παραπάνω διατάξεων, µαζί µε τη σχετική ερ-
µηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοί-
κησης και Αποκέντρωσης για τη διενέργεια των Βουλευτικών
Εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009, περιέχονται στον εκλογικό
σάκο κάθε Εκλογικού Τµήµατος. Επίσης, το Προεδρικό ∆ιάταγµα
96/2007 καθώς και οι σχετικές Εγκύκλιοι που αφορούν τη διεξα-
γωγή των Βουλευτικών Εκλογών του 2009 περιέχονται και στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης (www.ypes.gr/ekloges).

Στις Βουλευτικές Εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 θα ανα-
δειχθούν τριακόσιοι (300) Βουλευτές, από τους οποίους οι διακό-
σιοι ογδόντα οκτώ (288) µε σταυρό προτίµησης στις πενήντα έξι
(56) Εκλογικές Περιφέρειες και οι δώδεκα (12) στην Επικράτεια,
χωρίς σταυρό προτίµησης.

Στις συγκεκριµένες Βουλευτικές Εκλογές, από τη σκοπιά του
∆ικαστικού Αντιπροσώπου, δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφοροποι-
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ήσεις.
Σηµειώνεται ότι και στις Βουλευτικές Εκλογές της 4ης Οκτω-

βρίου του 2009 θα λειτουργήσουν Ειδικά Εκλογικά Τµήµατα
Ετεροδηµοτών, στα οποία θα ψηφίσουν κάτοικοι της συγκεκρι-
µένης περιφέρειας τους υποψήφιους διαφορετικής εκλογικής πε-
ριφέρειας (της βασικής περιφέρειας), στους εκλογικούς κατα-
λόγους της οποίας είναι εγγεγραµµένοι (άρθρα 95 ως 97 του Π.∆.
96/2007).

Τα Εκλογικά Τµήµατα των ετεροδηµοτών διαφορίζονται
σε «αµιγή», δηλαδή σε εκείνα όπου θα ψηφίζουν εγγεγραµµένοι
στους εκλογικούς καταλόγους µόνο µιας συγκεκριµένης βασικής
εκλογικής περιφέρειας και σε «µεικτά», όπου θα ψηφίζουν σε µια
κάλπη ψηφοφόροι περισσότερων της µιας βασικών εκλογικών
περιφερειών, καθένας τους υποψήφιους της δικής του εκλογικής
περιφέρειας.

Στα «αµιγή» Εκλογικά Τµήµατα ετεροδηµοτών δεν υφίσταται
ουσιώδης διαδικαστική διαφορά, πλην του ότι η εκλογή θα αφορά
διαφορετική εκλογική περιφέρεια.

Αντίθετα, στα «µεικτά» Εκλογικά Τµήµατα ετεροδηµοτών θα
γίνει µόνο η καταµέτρηση των κλειστών φακέλων που θα βρεθούν
ανά βασική εκλογική περιφέρεια και, στη συνέχεια, ο ∆ικαστικός
Αντιπρόσωπος θα παραδώσει τα δέµατα µε τα κλειστά ψηφοδέλ-
τια στον Προϊστάµενο του Εφετείου της Εκλογικής Περιφέρειας
στην οποία είναι διορισµένος, προκειµένου να παραδοθούν στη
Γενική Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή Ετεροδηµοτών, που θα
προβεί στη διαλογή τους (άρθρο 97 του Π.∆. 96/2007).

Ο «ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ», στην έκδοσή του αυτή, έχει προ-
σαρµοσθεί στην ισχύουσα νοµοθεσία για την Εκλογή Βουλευτών,
περιλαµβάνει τις εξελίξεις της νοµολογίας, κυρίως όσον αφορά τα
έγκυρα και άκυρα ψηφοδέλτια, ενώ έχει γίνει προσπάθεια για την
αισθητική και λειτουργική βελτίωσή του.

Η ταξινόµηση της ύλης του παραµένει κατά χρονικά στάδια.
Στην αρχή κάθε κεφαλαίου προτάσσεται πίνακας κατάταξης ερ-
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γασιών, ενώ, στο τέλος, ο οδηγός ολοκληρώνεται µε παράρτηµα
υποδειγµάτων.

Επισηµαίνεται ότι, όσον αφορά το καίριο ζήτηµα των άκυρων
ψηφοδελτίων, επιχειρήθηκε η συνοπτική και συστηµατική κατα-
γραφή της νοµολογίας των δικαστηρίων (κυρίως του Α.Ε.∆. και
του ΣτΕ), χωρίς τη διατύπωση προσωπικών απόψεων.

Ο Πρακτικός Οδηγός είναι δηµοσιευµένος και στην ιστοσε-
λίδα του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (www.dsa.gr).

Αθήνα, Οκτώβριος 2009

Σπύρος Π. Λάλας
∆ικηγόρος Αθηνών

7



8



ΑΑΑΑ

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ 
∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

1.- ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ∆ΙΟΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
2.- ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
3.- ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΜΕΣΟΥ
4.- ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

1.- ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ∆ΙΟΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Την ευθύνη των διορισµών των ∆ικαστικών Αντιπροσώπων

στις Βουλευτικές Εκλογές έχει κατά το νόµο το Α΄ Τµήµα του
Αρείου Πάγου (άρθρο 68§1 του Π.∆. 96/2007), το οποίο προβαί-
νει σε αυτούς «µε κλήρωση, σε δηµόσια συνεδρίαση». Στη συνέ-
χεια, εκδίδει τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις. Σε εκτέλεση των
αποφάσεων αυτών η Εισαγγελία Αρείου Πάγου εκδίδει τα διορι-
στήρια έγγραφα, τα οποία και επιδίδει στους ∆ικαστικούς Αντιπρο-
σώπους, µέσω των κατά τόπους Εισαγγελιών Πρωτοδικών,
τουλάχιστον πριν από πέντε (5) ηµέρες (άρθρο 68§13 του Π.∆.
96/2007).

Στην πράξη ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος µεταβαίνει εκουσίως
ευθύς µόλις ανακοινωθούν οι διορισµοί στην Εισαγγελία Πρωτο-
δικών, από όπου παραλαµβάνει αυτοπροσώπως το διοριστήριό
του (συντασσόµενης έκθεσης επίδοσης) από τον αρµόδιο (στην
Αθήνα κατά εκλογική περιφέρεια) ∆ικαστικό επιµελητή. 

∆εν θα πρέπει να αναµένεται επίδοση του διοριστηρίου,
καθόσον δυσχεραίνεται ουσιωδώς η διαδικασία.
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2.- ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (ή και Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟ-
∆ΩΝ)

Στις συγκεκριµένες Βουλευτικές εκλογές, που δεν προβλέπε-
ται κώλυµα εντοπιότητας (άρθρο 68§12 Π∆ 96/2007), ο µεγαλύ-
τερος αριθµός των ∆ικαστικών Αντιπροσώπων προβλέπεται ότι
θα διορισθούν στην έδρα τους.

Επειδή, όµως, οι διοριστέοι ως ∆ικαστικοί Αντιπρόσωποι των
επαρχιών δεν επαρκούν, διορίζονται, συµπληρωµατικά, στην
επαρχία και δικηγόροι από µεγάλες περιφέρειες (Αθήνα, Πειραιά,
Θεσσαλονίκη).

Ανάλογα µε τον τόπο διορισµού (εντός ή εκτός έδρας) δια-
φορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της αποζηµίωσης
(αλλά και το ύψος της).

Ειδικότερα:
α) ∆ιορισµός εκτός της έδρας του Πρωτοδικείου που

είναι διορισµένος ο δικηγόρος (ή αντίστοιχα ο ασκούµενος
δικηγόρος):

Στην περίπτωση αυτή: Ι) απαιτείται έκδοση διατακτικής από
τον αρµόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών τόσο για την αποζηµίωση,
όσο και για τα οδοιπορικά, ΙΙ) η αποζηµίωση καταβάλλεται πριν
από την ανάληψη των καθηκόντων εκ µέρους του ∆ικαστικού Αντι-
προσώπου.

Προς τούτο θα πρέπει να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

Ι) Κατάθεση επικυρωµένου αντιγράφου για έκδοση δια-
τακτικής

Αφού ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος εκδώσει επικυρωµένο φω-
τοαντίγραφο από το πρωτότυπο του διοριστηρίου του (ατελώς), το
καταθέτει στο αρµόδιο γραφείο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών (ορί-
ζεται µε σχετικές ανακοινώσεις) για την έκδοση της σχετικής δια-
τακτικής πληρωµής της αποζηµίωσης και των οδοιπορικών
εξόδων. Το ύψος τους καθορίζεται µε σχετική Υπουργική Από-
φαση.
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ΙΙ) Παραλαβή διατακτικής
Η διατακτική παραλαµβάνεται δύο -2- ηµέρες µετά την κατά-

θεση του διοριστηρίου, (πριν την αναχώρηση του ∆ικαστικού
Αντιπροσώπου) από το αρµόδιο γραφείο της Εισαγγελίας Πρω-
τοδικών (αναγράφεται σε σχετικές ανακοινώσεις, ανάλογα µε τον
αριθµό κατάθεσης). 

ΙΙΙ) Είσπραξη Οδοιπορικών-Αποζηµίωσης
Η αποζηµίωση εισπράττεται από τις κατά τόπους ∆.Ο.Υ.
β) ∆ιορισµός εντός της έδρας του Πρωτοδικείου, όπου

είναι διορισµένος ο δικηγόρος (ή αντίστοιχα ο ασκούµενος
δικηγόρος).

Στην περίπτωση αυτή η είσπραξη της αποζηµίωσης γίνεται
µετά τις εκλογές από τις παραπάνω ∆.Ο.Υ., χωρίς διατακτική.

Ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος για να εισπράξει την αποζη-
µίωση θα πρέπει να προσκοµίσει τα εξής δικαιολογητικά: Ι) το διο-
ρισµό του (πρωτότυπο), ΙΙ) βεβαίωση της Εφορευτικής Επιτροπής
ότι έχει εκτελέσει τα καθήκοντά του και ΙΙΙ) την απόδειξη της πα-
ράδοσης του εκλογικού σάκου στο Πρωτοδικείο (αν ήταν τακτικός
∆ικαστικός Αντιπρόσωπος) ή αντίστοιχη βεβαίωση του Εφόρου
∆ικαστικών Αντιπροσώπων της περιφερείας του ότι εµφανίστηκε
χωρίς να χρησιµοποιηθεί (αν ήταν αναπληρωτής ∆ικαστικός Αντι-
πρόσωπος).

Σηµείωση: Στους αναπληρωτές ∆ικαστικούς Αντι-
προσώπους καταβάλλεται µειωµένη αποζηµίωση.
Εφόσον Αναπληρωτής διορισθεί εκτός περιφερείας
του ως τακτικός και εκπληρώσει τα καθήκοντά του, τη
∆ευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2009, πρέπει να ζητήσει από
τον Έφορο ∆ικαστικών Αντιπροσώπων της περιφέ-
ρειάς του να του εκδώσει συµπληρωµατική διατα-
κτική, η οποία µπορεί να εισπραχθεί από οποια-
δήποτε ∆.Ο.Υ. Οι διορισµένοι εντός της περιφέρειάς
τους, δεν χρειάζονται διατακτική, αλλά θα πρέπει κατά
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την πληρωµή τους να καταθέσουν και αντίγραφο της
πράξης διορισµού τους ως τακτικών από τον Έφορο
∆ικαστικών Αντιπροσώπων.

3.- ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΜΕΣΟΥ
Κατά το νόµο (άρθρο 68§13 Π.∆. 96/2007) ο ∆ικαστικός Αντι-

πρόσωπος –τακτικός ή αναπληρωτής– οφείλει να βρίσκεται στον
τόπο που θα ασκήσει τα καθήκοντά του δύο (2) ηµέρες πριν την
ψηφοφορία, δηλαδή την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009.

Αν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί µέσο µαζικής µεταφοράς
(κυρίως αεροπλάνο, αλλά και πλοίο, τραίνο ή λεωφορείο), αµέ-
σως µετά την παραλαβή του διορισµού πρέπει να ληφθεί µέριµνα
για την εξασφάλιση θέσης. Οι ∆ικαστικοί Αντιπρόσωποι έχουν
απόλυτη προτεραιότητα, σύµφωνα και µε σχετική εγκύκλιο του
ΥΠΕΣ.

4.- ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
Ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος πρέπει να φέρει οπωσδήποτε

µαζί του: α.- Το διοριστήριο έγγραφο και
β.- Την αστυνοµική του ταυτότητα.

Πρόσθετα, για διευκόλυνσή του, είναι σκόπιµο να έχει µαζί
του και τα παρακάτω είδη:

α.- Απαραίτητα
Ι.- Υγρό διαγραφής (blanco)
ΙΙ.- Καρµπόν χειρός (5-6 φύλλα) της καλύτερης δυνατής ποι-

ότητας.
ΙΙΙ.- Aναπτήρα
ΙV.- Λαστιχάκια
V.- Ψαλίδι
VI.- Κολλητική ταινία (σελοταίηπ)
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VII.- Kόλλα stick και
VIII.- Αριθµοµηχανή (calculator)

β.- Χρήσιµα
I.- ∆έκα (10) τουλάχιστον φακέλους µεγάλου µεγέθους (Α4 ή

µεγαλύτερους)
II.- Σειρά στυλό διαρκείας ή µαρκαδόρων διαφόρων χρωµά-

των
ΙΙΙ.- Μικρό Ευαγγέλιο (για τυχόν ανάκριση)
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ΒΒΒΒ

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2.10.2009

1.- ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΙΞΗΣ
2.- ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
3.- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
4.- ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ∆ΗΜΟ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

1.- ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΙΞΗΣ
Ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος οφείλει να ειδοποιήσει για την

άφιξή του και την ανάληψη των καθηκόντων του: α) τον Έφορο ∆ι-
καστικών Αντιπροσώπων της Εκλογικής του Περιφέρειας, που
εδρεύει στην έδρα του Πρωτοδικείου, β) τον Εισαγγελέα Πρωτο-
δικών και γ) το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας (άρθρο 68§13
του Π.∆. 96/2007).

Εφόσον είναι διορισµένος στην έδρα του Πρωτοδικείου ή
διέρχεται από εκεί, η σχετική δήλωση προς τον Έφορο ∆ικαστι-
κών Αντιπροσώπων και προς τον Εισαγγελέα γίνεται αυτοπρο-
σώπως στον εντεταλµένο προς τούτο υπάλληλο.

Αλλιώς, είτε ειδοποιεί τηλεφωνικώς είτε αποστέλλει τηλεγρά-
φηµα σε καθένα από τους παραπάνω µε το εξής περιεχόµενο: 

«Ανέλαβα τα καθήκοντά µου ως Αντιπρόσωπος της ∆ικαστι-
κής Αρχής στο υπ' αριθµ.           Εκλογικό Τµήµα του ∆ήµου (ή της
Κοινότητας) 

Μετά τιµής
ονοµατεπώνυµο»
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2.- ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Κατά το νόµο (άρθρο 63 του Π.∆. 96/2007), τα σχετικά κα-

θήκοντα ανατίθενται από την Εφορευτική Επιτροπή σε δηµόσιο ή
δηµοτικό υπάλληλο ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος, σε εκλογέα (ή σε
Κοινοτικό Υπάλληλο). Στην πράξη ο Γραµµατέας εξευρίσκεται εκ
των προτέρων από το ∆ικαστικό Αντιπρόσωπο συνήθως µε τη
βοήθεια του ∆ήµου ή της Κοινότητας (ή στα µεγάλα αστικά κέντρα
και από τη Γραµµατεία του Εφόρου). 

3.- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος  ενηµερώνεται:
α.- Από τη Γραµµατεία του Εφόρου για τους αριθµούς των

τηλεφωνικών κλήσεων του Εφόρου, του Εισαγγελέα, της Νοµαρ-
χίας, της Γενικής Γραµµατείας της Περιφέρειας και του ∆ήµου ή
της Κοινότητας (για τυχόν συνεννόηση, όποτε χρειαστεί).

β.- Από τη Γραµµατεία του Εφόρου (ή από το ∆ήµο) για την
ακριβή διεύθυνση του Εκλογικού καταστήµατος. Στις µεγάλες πό-
λεις τα εκλογικά Τµήµατα καθορίζονται κατά Εκλογικά ∆ιαµερί-
σµατα. Τα εκλογικά Τµήµατα και τα αντίστοιχα εκλογικά
καταστήµατα αναφέρονται στο Πρόγραµµα Ψηφοφορίας που
είναι τοιχοκολληµένο σε κεντρικά σηµεία τουλάχιστον τρεις (3)
ηµέρες πριν από τις Εκλογές (άρθρο 56 του Π.∆. 96/2007). 

γ.- Από τη Γραµµατεία του αρµόδιου Πρωτοδικείου (προφο-
ρικά ή τηλεφωνικά) για τα ονόµατα των λοιπών µελών της εφορευ-
τικής Επιτροπής (τεσσάρων -4-τακτικών και τεσσάρων -4-
αναπληρωµατικών – άρθρο 58 του Π.∆. 96/2007)  και τις διευ-
θύνσεις κατοικίας τους (αναγράφονται στη σχετική δικαστική από-
φαση περί διορισµού εφορευτικών επιτροπών). 

δ.- Από τη Γραµµατεία της αρµόδιας Εισαγγελίας για τις επι-
δόσεις των παραπάνω διοριστηρίων στα µέλη της εφορευτικής
Επιτροπής (άρθρο 58§6 του Π.∆. 96/2007).
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4.- ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ∆ΗΜΟ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Τηλεφωνική συνεννόηση µε τον αρµόδιο ∆ήµο ή Κοινότητα

για τον ακριβή χρόνο παράδοσης του Εκλογικού υλικού (που γί-
νεται το αργότερο µέχρι το Σάββατο το µεσηµέρι – (άρθρο 78
του Π.∆. 96/2007).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι αναπληρωτές ∆ικαστικοί Αντιπρόσωποι πρέπει, εκτός
από την άφιξή τους, να δηλώσουν στον Έφορο ∆ικαστικών
Αντιπροσώπων: α.- τη διεύθυνση της διαµονής τους στην
έδρα του Εφόρου  και β.- τον αριθµό της τηλεφωνικής τους
κλήσης,  για  να τους αναζητήσει, όταν και εφόσον τους
χρειαστεί.
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ΓΓΓΓ

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 3.10.2009

1.- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
2.- ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
3.- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
4.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ
5.- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
6.- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1.- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Μετάβαση στο εκλογικό κατάστηµα, παραλαβή του Εκλογι-

κού Τµήµατος καθώς και του σάκου µε το εκλογικό υλικό από τον
αρµόδιο δηµοτικό (ή κοινοτικό) υπάλληλο (συνήθως µε απόδειξη)
(άρθρο 78§1 του Π.∆. 96/2007).

2.- ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Πρέπει να ελεγχθεί:
Ι.- Αν υπάρχει κάλπη και αν αυτή διαθέτει κατάλληλο κλείστρο

ώστε να µπορεί να εξασφαλιστεί µε κλειδαριά.
ΙΙ.- Αν υπάρχει το ειδικό διαχώρισµα (παραβάν) για την ψη-

φοφορία (στα µεγάλα - σε αριθµό εκλογέων - Εκλογικά Τµήµατα
είναι απαραίτητα δύο - 2 - προς αποφυγή καθυστερήσεων κατά
την ψηφοφορία). 

ΙΙΙ.- Αν υπάρχουν τα απαραίτητα τραπέζια (ή θρανία) και του-
λάχιστον δέκα (10) καρέκλες (για την Εφορευτική Επιτροπή και
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τους Αντιπροσώπους των Συνδυασµών). 
Ο έλεγχος αυτός είναι απλός, γι’ αυτό και είναι σκόπιµο να

γίνεται κατά την παραλαβή του Εκλογικού Τµήµατος, οπότε και
ζητείται αµέσως από τον παρόντα υπάλληλο του ∆ήµου η σχετική
συµπλήρωση ή αντικατάσταση.

3.- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος ενηµερώνεται από τα σχετικά

έγγραφα του σάκου.
Πέρα από το κείµενο του εκλογικού νόµου και τις σχετικές

οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης για τη διεξαγωγή των Εκλογών, στο σάκο υπάρ-
χουν διάφορες αποφάσεις Υπουργών, του Νοµάρχη ή άλλων
Αρχών ή/και τηλεγραφήµατα, που αφορούν τη διεξαγωγή των
εκλογών.  

4.- ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Καταρχάς, πρέπει να επισηµανθεί ότι το εν γένει εκλογικό

υλικό που περιέχεται στον εκλογικό σάκο είναι καταγραµµένο σε
αναλυτική κατάσταση, που περιέχεται σε αυτόν και καθιστά τον
έλεγχο ευχερέστερο.

Στον εκλογικό σάκο περιέχονται: α) τα εκλογικά έγγραφα β) τα
ψηφοδέλτια των Συνδυασµών, γ) το απαραίτητο εκλογικό υλικό
και δ) το υπόλοιπο εκλογικό υλικό.

α.- Εκλογικά έγγραφα και έλεγχός τους
Τα εκλογικά έγραφα είναι:

Ι.- Ο Εκλογικός κατάλογος.
ΙΙ.- Το Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας.
ΙΙΙ.- Το Βιβλίο Πράξεων της Εφορευτικής Επιτροπής.
VΙ.- Το Βιβλίο ∆ιαλογής Ψήφων υπέρ των Συνδυασµών.

18



VII.- Το Βιβλίο ∆ιαλογής Ψήφων υπέρ των Υποψηφίων.
VΙΙΙ.- Τα ∆ύο (2) διαφορετικών τύπων έντυπα τηλεγρα-

φήµατα.
IΧ.- Η Προκήρυξη των Βουλευτικών Εκλογών.
Χ.- Έντυπα βεβαιώσεων εκλογέων ότι ψήφισαν.
ΧΙ.- ∆ηλώσεις εκλογέων.

Πρέπει να ελεγχθεί αν µέσα στο σάκο υπάρχουν:  
Ι.- Ο εκλογικός κατάλογος.
Ο εκλογικός κατάλογος εκτυπώνεται από το Υπουργείο Εσω-

τερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (άρθρο 22§1 Π∆
96/2007) και περιλαµβάνει τους εκλογείς που ψηφίζουν στο συ-
γκεκριµένο Εκλογικό Τµήµα. (Επίσης ο τυχόν ειδικός εκλογικός
κατάλογος στρατιωτικών-αστυνοµικών ή/και ναυτικών, εφόσον
έχει ορισθεί να ψηφίσουν τέτοιοι στο συγκεκριµένο Εκλογικό
Τµήµα).

ΙΙ.- Το Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας.
Έντυπο µε τριάντα (30) στίχους ανά σελίδα, στο οποίο  κατα-

γράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και ο ειδικός εκλογικός αριθµός
κάθε εκλογέα που ψηφίζει, κατά χρονική σειρά προσέλευσής του.

ΙΙΙ.- Το Βιβλίο Πράξεων της Εφορευτικής Επιτροπής. 
Έντυπο που περιλαµβάνει: αα) το Πρακτικό 1, που συµπλη-

ρώνεται και υπογράφεται (από το ∆ικαστικό Αντιπρόσωπο, όλα
τα υπόλοιπα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, τους Αντιπροσώ-
πους των Συνδυασµών και το Γραµµατέα) πριν από την έναρξη
της ψηφοφορίας, και ββ) το Πρακτικό 2 (στο οποίο έχουν ενσω-
µατωθεί -µε τη  µορφή τριπλότυπου- και τα σχετικά αντίγραφά
του), που συµπληρώνεται και υπογράφεται µετά το πέρας και της
διαλογής (ή της καταµέτρησης, προκειµένου για «µεικτό» Εκλο-
γικό Τµήµα ετεροδηµοτών). Μεταξύ των δύο Πρακτικών υπάρ-
χουν κενές σελίδες, προκειµένου να καταχωρηθούν τυχόν έκτακτα
γεγονότα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας (όπως υποβολή εν-
στάσεων). Η σχετική καταχώρηση λαµβάνει τη µορφή αυτοτελούς
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Πρακτικού, που αριθµείται 1α, 1β κοκ. και υπογράφεται αυτοτελώς
από όλους τους παραπάνω.

VΙ.- Το Βιβλίο ∆ιαλογής Ψήφων υπέρ των Συνδυασµών.
Έντυπο οι σελίδες του οποίου είναι διαχωρισµένες καθέτως

σε δύο Τµήµατα. Στο αριστερό, που αποτελείται από στίχους για
τη δηµιουργία µερίδων των Συνδυασµών και των Μεµονωµένων
Υποψήφιων, που έχουν ανακηρυχθεί στη συγκεκριµένη εκλογική
περιφέρεια, και στο δεξί, που περιλαµβάνει οριζόντιες και κάθετες
διαγραµµίσεις (τετράγωνα) (δεκαπέντε - 15 - οριζόντια και τριάντα
- 30 - κάθετα), προκειµένου να καταγραφούν κατά τη διαλογή οι
αριθµοί των ψηφοδελτίων που ο συγκεκριµένος Συνδυασµός (ή
Μεµονωµένος Υποψήφιος) έλαβε. 

VII.- Το Βιβλίο ∆ιαλογής Ψήφων υπέρ των Υποψηφίων.
Έντυπο ίδιας µε το αµέσως παραπάνω διάταξης στο οποίο

θα δηµιουργηθούν µερίδες υπέρ των υποψηφίων βουλευτών
κάθε Συνδυασµού και στη συνέχεια θα καταγραφούν κατά τη δια-
λογή οι αριθµοί των ψηφοδελτίων, στα οποία ο συγκεκριµένος
υποψήφιος έχει σταυροδοτηθεί.

Προσοχή! Μερικές φορές τα σχετικά βιβλία είναι
ενοποιηµένα (είτε τα δύο βιβλία διαλογής σε ένα, είτε
µε το Βιβλίο Πράξεων της Εφορευτικής Επιτροπής).

VΙΙΙ.- ∆ύο (2) διαφορετικών τύπων έντυπα τηλεγραφήµα-
τα (ανά ένα για τους Συνδυασµούς και τους υποψήφιους αντί-
στοιχα).

Στο πρώτο περιλαµβάνονται µόνο τα ονόµατα των Συνδυα-
σµών (ή Μεµονωµένων Υποψήφιων) που έχουν ανακηρυχθεί στη
συγκεκριµένη περιφέρεια, ενώ στο δεύτερο περιλαµβάνονται και
τα ονόµατα των υποψηφίων βουλευτών (κατά συνδυασµό).

Τα τηλεγραφήµατα προορίζονται για άµεση αποστολή των
αποτελεσµάτων, µετά τη διαλογή, στη Νοµαρχία, προκειµένου να
εκδοθούν τα συνολικά εκλογικά αποτελέσµατα. 
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IΧ.- Η Προκήρυξη των Βουλευτικών Εκλογών.
Έντυπο που περιλαµβάνει τους Συνδυασµούς και τους υπο-

ψηφίους στη συγκεκριµένη Εκλογική Περιφέρεια .
Χ.- Έντυπα βεβαιώσεων εκλογέων ότι ψήφισαν.
ΧΙ.- Έντυπα δηλώσεων εκλογέων.
Αφορούν τους διπλοεγγεγραµµένους.

Αν λείπει οποιοδήποτε από τα παραπάνω έγγραφα (ιδι-
αίτερα ένα τα υπό στοιχεία Ι-VΙΙ), ζητείται από το ∆ήµο ή/και
από τη Νοµαρχία (αρχικά τηλεφωνικά και εν ανάγκη και τη-
λεγραφικά) η άµεση αποστολή του. Αν καθυστερεί πρέπει να
γίνει σχετική έγγραφη (ή τηλεγραφική) αναφορά στον
Έφορο και στον Εισαγγελέα. Η έλλειψη των εγγράφων µε στοι-
χεία VΙΙI-ΧΙ µπορεί να καλυφθεί και µε φωτοαντίγραφα από τα
σχετικά έντυπα των παρακείµενων εκλογικών τµηµάτων.

β.- Έλεγχος ψηφοδελτίων.
Τα ψηφοδέλτια είναι έντυπα, χρώµατος λευκού, µε τυπογρα-

φικά στοιχεία µελανής απόχρωσης, σε σχήµα ορθογώνιο και δια-
στάσεις καθορισµένες, κατά εκλογική περιφέρεια,  µε απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρω-
σης και Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. Συνεπώς, όλα τα
ψηφοδέλτια της ίδιας εκλογικής περιφέρειας έχουν ίδιες δια-
στάσεις. 

Πρέπει να ελεγχθεί αν µέσα στο σάκο βρίσκονται τα ορθά ψη-
φοδέλτια (σε επαρκή ποσότητα και σε καλή κατάσταση) όλων των
Συνδυασµών που αναφέρονται στην Προκήρυξη των Βουλευτι-
κών Εκλογών για την Εκλογική Περιφέρεια του συγκεκριµένου
Εκλογικού Τµήµατος καθώς και λευκά.

Συνήθη προβλήµατα και αντιµετώπισή τους:
Ι.- ∆εν υπάρχουν (καθόλου) ψηφοδέλτια Συνδυασµών που

αναφέρονται στην προκήρυξη ή υπάρχει προφανώς µικρός αριθ-
µός τους.
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Συνήθως αφορά «µικρούς» Συνδυασµούς και η έλλειψή τους
οφείλεται σε µη εκτύπωση τους εκ µέρους τους, οπότε το γεγονός
αναφέρεται, συνήθως, σε κάποιο από τα ενηµερωτικά έγγραφα
του σάκου. Αλλιώς, θα πρέπει να υποβληθεί αµέσως σχετικό αί-
τηµα για συµπλήρωσή τους στο ∆ήµο ή στη Νοµαρχία.

Γενικά θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια
ώστε να αποφευχθεί η διαδικασία της διανοµής των λευκών ψη-
φοδελτίων του άρθρου  74 του Π.∆. 96/2007.

ΙΙ.- Μεγάλο µέρος των ψηφοδελτίων είναι κακοποιηµένα
(τσαλακωµένα, σχισµένα η λερωµένα ή κακέκτυπα), ώστε τα υπό-
λοιπα δεν επαρκούν για την ψηφοφορία.

Ζητείται άµεσα η συµπλήρωσή τους.
ΙΙΙ.- Τα ψηφοδέλτια Συνδυασµού αντιστοιχούν σε άλλη

Εκλογική Περιφέρεια από εκείνη του Εκλογικού Τµήµατος (εκτός
αν το Εκλογικό Τµήµα είναι ετεροδηµοτών, οπότε θα πρέπει να
υπάρχουν της βασικής εκλογικής περιφέρειας –ή περισσότερων
βασικών περιφερειών αν είναι «µικτό»–) ή έχουν ουσιωδώς (όχι
κατά λίγα χιλιοστά) διαφορετική διάσταση ή απόχρωση (όχι
κατά τόνους του λευκού) από τα άλλα. 

Ζητείται άµεσα η αποστολή κανονικών.
ΙV.- Μικρός αριθµός ψηφοδελτίων ενός ή περισσότερων

Συνδυασµών είναι κακοποιηµένα (τσαλακωµένα, σχισµένα ή λε-
ρωµένα).

Αφαιρούνται αµέσως και καταστρέφονται.

γ.- Απαραίτητο εκλογικό υλικό και έλεγχός του:
Αυτό είναι:
I.- Η σφραγίδα του Εκλογικού Τµήµατος.
II.- Φάκελοι ψηφοφορίας.
III.- Κλειδαριά.
IV.- Ταινία υφασµάτινη (γάζα).
V.- Ισπανικό κερί (βουλοκέρι).
VI.- Ταµπόν και µελάνη σφραγίδας.
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Πρέπει να ελεγχθεί αν µέσα στο σάκο υπάρχουν:

I.- Η σφραγίδα του Εκλογικού Τµήµατος (άρθρο 65 του
Π.∆. 96/2007). Στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφεται, συνήθως,
η αόριστη φράση ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗ-
ΜΑΤΟΣ. Σε περίπτωση έλλειψής της, προβλέπεται η δυνατότητα
χρησιµοποίησης ως σφραγίδας της Εφορευτικής Επιτροπής
οποιασδήποτε σφραγίδας (στρογγυλής) άλλης Αρχής. Στην περί-
πτωση αυτή θα πρέπει να γίνει σχετική αναφορά στο Βιβλίο Πρά-
ξεων της Εφορευτικής Επιτροπής.

II.- Οι φάκελοι της ψηφοφορίας (άρθρο 75 του Π.∆. 96/
2007).

Σύµφωνα µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµό-
σιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονοµίας και Οι-
κονοµικών είναι λευκού χρώµατος, µε έντυπη διαγράµµιση στην
εµπρόσθια πλευρά τους, και έχουν ίδιες διαστάσεις σε όλες τις
Εκλογικές Περιφέρειες. Πρέπει να υπάρχουν σε επαρκή (ανάλογα
µε τον αριθµό των εγγεγραµµένων) ποσότητα (συνήθως είναι ση-
µαντικά περισσότεροι) και σε καλή κατάσταση. 

III.- Κλειδαριά.
Μία (ή δύο ανάλογα µε τις υποδοχές της κάλπης) σε λειτουρ-

γία και τα αντίστοιχα κλειδιά.
IV.- Ταινία υφασµάτινη (γάζα). 
Λευκή ταινία τριών (3) ως τεσσάρων (4) µέτρων µήκους, τµή-

µατα της οποίας χρησιµεύουν για τη σφράγιση της κάλπης.
V.- Ισπανικό κερί (βουλοκέρι). 
Υλικό που υγραίνεται θερµαινόµενο και στη συνέχεια (ψυ-

χραινόµενο) στερεοποιείται και χρησιµοποιείται για τη σφράγιση
της κάλπης.

VI.- Ταµπόν και µελάνη σφραγίδας.
VIΙ.- Στυλό διαρκείας για τις διάφορες εγγραφές (και για τα

παραβάν).
Αν λείπει οποιοδήποτε από τα παραπάνω εκλογικά
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υλικά πρέπει αµέσως να απαιτηθεί από το ∆ήµο η προσκό-
µισή τους. Τα υπό στοιχεία ΙΙΙ - VΙI υλικά υπάρχουν και στο
εµπόριο. 

δ.- Υπόλοιπο υλικό:
Πρέπει να ελεγχθεί αν υπάρχει µέσα στο σάκο:
Ι.- Χάρακας (για τη διαγραφή των ψηφισάντων από τον

Εκλογικό κατάλογο),
ΙΙ.- Σπάγκος και βελόνα (σακοράφα).
ΙΙΙ.- Σάκοι πλαστικοί για τα άχρηστα ψηφοδέλτια.
ΙV.- Συρραπτικό.
V.- Ο σάκος στον οποίο βρίσκεται το εκλογικό υλικό, χρησι-

µοποιείται -συνήθως- ως εκλογικός σάκος, που παραδίδεται στο
Πρωτοδικείο.

5.- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Μετά τον έλεγχο της κάλπης είναι σκόπιµο να προετοιµασθεί

το εκλογικό κατάστηµα για τη διενέργεια της ψηφοφορίας:

α.- Τακτοποίηση εκλογικού καταστήµατος:
Η ευθύνη της τακτοποίησης του εκλογικού καταστήµατος

ανήκει στο ∆ικαστικό Αντιπρόσωπο και συναρτάται µε τη µορφή
της αίθουσάς του (µέγεθος, θέση πόρτας, παραθύρων). Στην
πράξη οι υπάλληλοι του αντίστοιχου ∆ήµου/Κοινότητας φροντί-
ζουν για τη στοιχειώδη διαρρύθµισή του (άρθρο 57 του Π.∆.
96/2007).

Γενικά, για τη διαρρύθµιση της αίθουσας του εκλογικού κατα-
στήµατος πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι παρακάτω παράµε-
τροι, που συµβάλλουν στην οµαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή
της ψηφοφορίας: 

Ι.- Το εκλογικό κατάστηµα πρέπει να έχει µόνο µια είσοδο-
έξοδο. Αν υπάρχει δεύτερη πρέπει να αποκλειστεί.
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II.- Οι εκλογείς θα πρέπει κατά τα στάδια της ψηφοφορίας να
ακολουθούν σταθερά προκαθορισµένη πορεία, ώστε να µη δη-
µιουργείται σύγχυση.

ΙΙΙ.- Ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος πρέπει να κάθεται σε θέση
από όπου θα ελέγχει πλήρως όλα τα στάδια της ψηφοφορίας.

ΙV.- Η κάλπη θα πρέπει να βρίσκεται µπροστά από το τρα-
πέζι του ∆ικαστικού Αντιπροσώπου και η επιφάνειά της οπωσ-
δήποτε πάνω από αυτό (άρθρο 57§2 του Π.∆. 96/2007)
(συνήθως τοποθετείται σε κάθισµα). 

V.- Το διαχώρισµα (παραβάν ή τα διαχωρίσµατα) πρέπει να
είναι σε αποµονωµένη θέση. 

VI.- Οι Αντιπρόσωποι των Συνδυασµών πρέπει να κάθο-
νται σε τέτοια θέση που, ενώ ελέγχουν πλήρως την όλη εκλογική
διαδικασία, δεν την παρακωλύουν.

β.- ∆ιευθέτηση διαχωρισµάτων:
Σε κάθε παραβάν πρέπει να υπάρχει:
Ι.- Τραπέζι. 
ΙΙ.- Στυλό διαρκείας χρώµατος µπλε ή µαύρου για τη χάραξη

των σταυρών προτίµησης (άρθρο 57§7 του Π.∆. 96/2007).
(Ενδείκνυται τα στυλό διαρκείας να δεθούν στο σκελετό του

παραβάν, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ύπαρξή τους).
ΙΙΙ).- Σάκος (πλαστικός ή χάρτινος) για τα άχρηστα  ψηφοδέλ-

τια.

γ.-  Πρόσθετες χρήσιµες υποδείξεις:
Είναι χρήσιµο:
Ι) Να αναρτώνται σε εµφανή σηµεία της αίθουσας (και µέσα

στο παραβάν) ανακοινώσεις µε τον αριθµό των επιτρεποµέ-
νων κατά περίπτωση σταυρών προτίµησης: Ο αριθµός αυτός
προβλέπεται από το νόµο (άρθρο 72§7 του Π.∆. 96/2007) και
αναφέρεται παρακάτω. (Στα «µεικτά» Εκλογικά Τµήµατα ετεροδη-
µοτών αποτελεί αναγκαιότητα).
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ΙΙ) Να λαµβάνεται µέριµνα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας
για την εκκαθάριση, κατά διαστήµατα, του τραπεζιού και του δα-
πέδου κάθε διαχωρίσµατος από τα µη χρησιµοποιηµένα ψηφο-
δέλτια.

6.- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

α.- Αναπαραγωγή τηλεγραφηµάτων.
β.- Προετοιµασία Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας.
γ.- Επεξεργασία εκλογικού καταλόγου.
δ.- Προετοιµασία Βιβλίου Πράξεων της Εφορευτικής

Επιτροπής και των αντιγράφων του πρακτικού αρ. 2.
ε.- Προετοιµασία Βιβλίου διαλογής ψήφων υπέρ Συν-

δυασµών. 
στ.- Προετοιµασία Βιβλίου διαλογής ψήφων υπέρ

υποψηφίων.
ζ.- Αναπαραγωγή βεβαιώσεων.
η.- Προετοιµασία λοιπών εγγράφων.

α.- Αναπαραγωγή τηλεγραφηµάτων.
Είναι σκόπιµο, όπου υπάρχει δυνατότητα φωτοαντιγραφής

(στα καταστήµατα του εµπορίου ή και στα Γραφεία των ∆ήµων/
Κοινοτήτων), να αναπαράγονται πέντε (5) - έξι (6) φορές καθένα
από τα δύο (2) τηλεγραφήµατα, ώστε να χορηγηθούν, µετά το
τέλος της διαλογής, επίσηµα αντίγραφά τους στους Αντιπροσώ-
πους των Συνδυασµών, αφού προβλέπεται µε βεβαιότητα ότι θα
ζητήσουν.

β.- Προετοιµασία Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας.
Για να αποφευχθούν  λάθη στην αρίθµηση του Πρωτοκόλλου

Ψηφοφορίας (που συµβαίνουν συχνά µε αποτέλεσµα την ασυµ-
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φωνία των ψηφισάντων µε τους µη ψηφίσαντες, και κυρίως µε
τους φακέλους της κάλπης) είναι σκόπιµο να αριθµηθεί από πριν,
έστω µόνο κατά τον τελευταίο στίχο κάθε σελίδας (µε δεδοµένο ότι
κάθε σελίδα περιλαµβάνει 30 στίχους να τεθούν οι αριθµοί του τε-
λευταίου στίχου κάθε σελίδας -30, 60, 90, 120 κοκ).

γ.- Επεξεργασία εκλογικού καταλόγου.
Επειδή, λόγω πίεσης χρόνου και απασχολήσεων κατά την

ψηφοφορία, υπάρχει κίνδυνος λαθών, είναι χρήσιµο να γίνεται
από το Σάββατο επεξεργασία του εκλογικού καταλόγου.

Ειδικότερα πρέπει:
I) Να εκκαθαρισθεί ο εκλογικός κατάλογος από τους ετεροδη-

µότες (στο αριστερό περιθώριο του καταλόγου επισηµαίνονται µε
το χαρακτηριστικό γράµµα Ε), οι οποίοι απαγορεύεται να ψηφί-
σουν στη βασική εκλογική τους περιφέρεια και δεν θεωρούνται
εγγεγραµµένοι εκεί (άρθρο 96§6 Π.∆. 96/2007).

Ορθό είναι να διαγραφούν εκ των προτέρων µε αχνή γραµµή,
κάτω από την οποία θα παραµένουν ευκρινή τα στοιχεία του δια-
γραµµένου, για να µην υπάρξουν αµφισβητήσεις. 

Στη συνέχεια θα πρέπει να αφαιρεθούν από το συνολικό
αριθµό των εγγεγραµµένων του συγκεκριµένου Εκλογικού
Τµήµατος, ώστε να υπολογιστεί ο αριθµός των εγγεγραµµέ-
νων.

Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για όσους έχουν στερηθεί την
Ελληνική ιθαγένεια, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει
διαβιβασθεί στο ∆ικαστικό Αντιπρόσωπο από τον αρµόδιο
Νοµάρχη η σχετική απόφαση.

ΙΙ) Να επισηµανθούν µε χρωµατιστό µελάνι οι εκλογείς που
φέρονται ως διπλοεγγεγραµµένοι (στο αριστερό περιθώριο του
καταλόγου επισηµαίνονται µε το χαρακτηριστικό γράµµα ∆), για
να απαιτηθεί από αυτούς η υποβολή της προβλεπόµενης υπεύ-
θυνης δήλωσης, που αποτελεί προϋπόθεση για να ψηφίσουν.

ΙΙΙ) Να επισηµανθούν τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής
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(αν ψηφίζουν στο συγκεκριµένο Εκλογικό Τµήµα).

δ.- Προετοιµασία Βιβλίου Πράξεων της Εφορευτικής Επι-
τροπής και των αντιγράφων του Πρακτικού αρ. 2.

Είναι, επίσης, σκόπιµο (για τις µεγάλες Εκλογικές Περιφέ-
ρειες αναγκαίο) να συµπληρωθούν από το Σάββατο όσα στοιχεία
µπορούν να συµπληρωθούν στο  Βιβλίο των Πράξεων της Εφο-
ρευτικής Επιτροπής και κυρίως να καταγραφούν στο Πρακτικό
αρ. 2 και στα αντίγραφά του τα ονόµατα των Συνδυασµών και των
υποψηφίων µε τη σειρά που αναφέρονται στην Προκήρυξη (και
στο σχετικό τηλεγράφηµα).

Κατά το παρελθόν, αντί της καταγραφής των ονοµάτων των
υποψηφίων (ιδιαίτερα στις µεγάλες εκλογικές περιφέρειες που
είναι πολλοί), στη σχετική θέση του Πρακτικού αρ. 2 και των δύο
(2) αντιγράφων του επικολλούνταν είτε τα τµήµατα των σχετικών
ψηφοδελτίων µε τα ονόµατα των υποψηφίων είτε τα σχετικά τµή-
µατα από φωτοαντίγραφα των τηλεγραφηµάτων. Όµως, στις Εκλο-
γές αυτές, λόγω της διαµόρφωσης του Πρακτικού 2 και των
αντιγράφων του ως «τριπλότυπου», προβάλλει ως απλούστερη η
καταγραφή των ονοµάτων µε τη χρησιµοποίηση καρµπόν (καλής
ποιότητας) για τα αντίγραφα.

ε.- Προετοιµασία Βιβλίου ∆ιαλογής Ψήφων υπέρ Συν-
δυασµών.

Είναι σκόπιµο να συµπληρωθούν από το Σάββατο και στο
Βιβλίο αυτά τα ονόµατα των Συνδυασµών επίσης µε τη σειρά που
αναφέρονται στην προκήρυξη (αφήνονται σχετικά ελεύθερα τε-
τραγωνίδια µεταξύ των Συνδυασµών ανάλογα µε την εκτιµώµενη
δύναµή τους).

στ.- Προετοιµασία Βιβλίου ∆ιαλογής Ψήφων υπέρ Υπο-
ψηφίων.

Είναι επίσης σκόπιµο να συµπληρωθούν από το Σάββατο τα
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ονόµατα των υποψηφίων στο σχετικό πρωτόκολλο διαλογής
(αφήνονται σχετικά ελεύθερα τετραγωνίδια µεταξύ των υποψη-
φίων ανάλογα µε την εκτιµώµενη δύναµή τους).

ζ.- Αναπαραγωγή Βεβαιώσεων Εκλογέων.
Μετά την κατάργηση του Εκλογικού Βιβλιαρίου προβλέπε-

ται µε βεβαιότητα ότι πολλοί εκλογείς (και όλοι οι δηµόσιοι υπάλ-
ληλοι, που ψηφίζουν µε βάση τους ειδικούς εκλογικούς κατα-
λόγους) θα ζητήσουν βεβαίωση ότι ψήφισαν, την οποία ο ∆ικα-
στικός Αντιπρόσωπος υποχρεούται να εκδώσει (άρθρο 83§6 του
Π.∆. 96/2007). Προς τούτο είναι σκόπιµο να συµπληρωθεί από
το Σάββατο σε όλα τα στοιχεία της (εκλογική περιφέρεια, ∆ήµος
ή Κοινότητα, ∆ιαµέρισµα, Εκλογικό Τµήµα, τόπος, ηµεροµηνία και
ονοµατεπώνυµο ∆ικαστικού Αντιπροσώπου) µία σχετική βεβαί-
ωση και να αναπαραχθεί σε φωτοαντιγραφικό αρκετές φορές,
ώστε να αποµένει µόνο προς συµπλήρωση το ονοµατεπώνυµο
του εκλογέα.

η.- Προετοιµασία λοιπών εγγράφων.
Θα πρέπει επίσης να προετοιµασθούν και τα εξής έγγραφα:
I.- Απόσπασµα του Πρακτικού 1 για το διορισµό του/της

Γραµµατέα (βλ. Παράρτηµα Ιβ).
ΙΙ.- Βεβαίωση ότι ο/η Γραµµατέας εκτέλεσε τα καθήκοντά του

(βλ. Παράρτηµα Ια).
III.- Υπεύθυνη  δήλωση του ∆ικαστικού Αντιπροσώπου για

να ψηφίσει (Βλ. Παράρτηµα Iγ), εφόσον ο συγκεκριµένος ∆ικαστι-
κός Αντιπρόσωπος είναι εγγεγραµµένος στους εκλογικούς κατα-
λόγους ∆ήµου ή Κοινότητας της Κράτους (άρθρο 69§1 του Π.∆.
96/2007).

ΙV.- Αναφορά προς τον Έφορο ∆ικαστικών Αντιπροσώπων
(βλ. Παράρτηµα Ιδ).

V.- Βεβαίωση της Εφορευτικής Επιτροπής ότι ο ∆ικαστικός
Αντιπρόσωπος εκτέλεσε τα καθήκοντά του, στην περίπτωση που
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αρχικά ήταν Αναπληρωµατικός και διορίστηκε µε απόφαση του
Εφόρου (βλ. Παράρτηµα Iε).

Οι παραπάνω εργασίες του Σαββάτου επιβάλλε-
ται να γίνονται µέσα στο Εκλογικό Τµήµα, µετά το
πέρας των οποίων το εκλογικό υλικό πρέπει να ασφα-
λίζεται µε προσοχή.

Αντίστοιχα απαγορεύεται να αποµακρύνεται το
εκλογικό υλικό (βιβλία, σφραγίδα, εκλογικός κατάλο-
γος κλπ.) από το Εκλογικό Τµήµα (πχ. στο ξενοδοχείο
του ∆ικαστικού Αντιπροσώπου) καθόσον, στην περί-
πτωση που προκύψει σε αυτόν αιφνίδιο κώλυµα να
ασκήσει τα καθήκοντά του, η διεξαγωγή των εκλογών
στο συγκεκριµένο Εκλογικό Τµήµα καθίσταται δυσχε-
ρής ή αδύνατη. 
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∆∆∆∆

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ 
ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 4.10.2009

1.- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2.- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
3.- ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ 
4.- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΩΝ
5.- ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΛΠΗΣ
6.- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ. 1
7.- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Καταρχάς, ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος οφείλει να βρίσκεται
στο Εκλογικό Τµήµα στις 06.00΄ το πρωί (δηλαδή µία - 1 - ώρα
πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας) (άρθρο 78§2 του Π.∆.
96/2007). Την ίδια ώρα οφείλουν να βρίσκονται εκεί ο Γραµµατέας
και τα άλλα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

1.- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος παραλαµβάνει από τα Μέλη της

Εφορευτικής Επιτροπής την πράξη του διορισµού τους, ελέγχει
µήπως υπάρχουν τυχόν ασυµβίβαστα του άρθρου 59§1 του Π.∆.
96/2007 (όπως ιδιότητα δηµοσίου, δηµοτικού ή κοινοτικού υπαλ-
λήλου ή στρατιωτικού-αστυνοµικού -σε ενέργεια ή αποστρατεία-)
και εξετάζει τα τυχόν κωλύµατα που θα προβληθούν (ασθένεια,
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εγκυµοσύνη κλπ.). Εφόσον προσέλθουν (και δεν έχουν ασυµβί-
βαστο ή κώλυµα) τα τέσσερα (4) τακτικά µέλη, ολοκληρώνεται η
συγκρότηση της Εφορευτικής Επιτροπής και αποδεσµεύονται τα
αναπληρωµατικά Μέλη (αφού πρώτα αφήσουν τον αριθµό του τη-
λεφώνου τους για την περίπτωση έκτακτης ανάγκης αναπλήρω-
σης).

Αν δεν προσέλθει ένα ή περισσότερα τακτικά µέλη (ή έχουν
ασυµβίβαστο ή εύλογο κώλυµα) συµπληρώνεται η Εφορευτική
Επιτροπή από τα  αναπληρωµατικά µέλη κατά τη σειρά του διο-
ρισµού τους. 

Η Εφορευτική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, που
αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψή-
φος του Προέδρου της (∆ικαστικού Αντιπροσώπου) (άρθρο
61§2 του Π.∆. 96/2007).

Ενδεχόµενα προβλήµατα:
α.- Προσέρχονται λιγότερα από τέσσερα (4) συνολικά µέλη (ή

κανένα).
I.- Ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος µόνος (µε τη συνεργασία του

Γραµµατέα ή ακόµη και χωρίς αυτόν) προχωρεί κανονικά την
εκλογική διαδικασία (άρθρο 60§1 του Π.∆. 96/2007).

II.- Παράλληλα προβαίνει σε ενέργειες για την, κατά το δυ-
νατό, συµπλήρωση της Εφορευτικής Επιτροπής, ώστε να διευ-
κολυνθεί η εκλογική διαδικασία (είτε µέσω της αστυνοµίας, είτε
µέσω των ∆ικαστικών Αντιπροσώπων των εκλογικών τµηµάτων
που ψηφίζουν οι απόντες). Τα µέλη των Εφορευτικών Επιτροπών
είναι υποχρεωµένα να εκτελούν τα καθήκοντά τους ανεξαρτήτως
αν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως (άρθρο 58§7 του Π.∆. 96/2007).

β.- Μέλος αποχωρεί οριστικά (λόγω ανυπέρβλητου κωλύµα-
τος) κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ή µέχρι το τέλος της διαλο-
γής.

Γίνεται ειδική µνεία στο Βιβλίο Πράξεων (καθόσον στο Πρα-
κτικό θα λείπει η υπογραφή του στο τέλος). Ταυτόχρονα ειδοποι-
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είται το επόµενο αναπληρωµατικό µέλος για να το αναπληρώσει
(αν είναι δυνατό).

γ.- ∆εν προσέρχεται ο Γραµµατέας.
Ανατίθενται τα σχετικά καθήκοντα σε ένα µέλος της Εφορευ-

τικής Επιτροπής ή σε οποιονδήποτε εκλογέα.
Οπωσδήποτε η Εφορευτική Επιτροπή λειτουργεί νοµό-

τυπα και χωρίς Γραµµατέα (άρθρο 63§3 του Π.∆. 96/2007).

2.- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ο ∆ικαστικός Αντιπρόσω-

πος αναθέτει (συνήθως):
α.- Στο ένα µέλος της Εφορευτικής Επιτροπής το χειρισµό

του εκλογικού καταλόγου. 
β.- Σε άλλο µέλος της Εφορευτικής Επιτροπής τον έλεγχο της

κάλπης. (Είναι σκόπιµο στο ίδιο µέλος να ανατεθεί και η απόδοση
της ταυτότητας στον εκλογέα, µαζί µε την τυχόν βεβαίωση ότι ψή-
φισε καθώς και ο έλεγχος της ορθής συµπλήρωσής της). 

γ.- Στο Γραµµατέα τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Ψηφοφο-
ρίας και την συµπλήρωση της βεβαίωσης που τυχόν ζητηθεί ότι ο
εκλογέας ψήφισε.

δ.- Στα δύο άλλα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής τη δια-
νοµή των ψηφοδελτίων στους ψηφοφόρους.

Καταρχήν δεν επιτρέπεται (ούτε είναι φρόνιµο) να εµπλέκο-
νται οι Αντιπρόσωποι των Συνδυασµών στη διαδικασία των εκλο-
γών. Σε περίπτωση όµως ελλιπούς Εφορευτικής Επιτροπής ο
∆ικαστικός Αντιπρόσωπος πρέπει να τους παρακαλέσει να συν-
δράµουν -όλους ανεξαίρετα, χωρίς προτιµήσεις ή αποκλεισµούς-
για την οµαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.

3.- ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ
(άρθρο 40 του Π.∆. 96/2007).

Κάθε Συνδυασµός ή µεµονωµένος υποψήφιος έχει το δικαί-
ωµα να διορίσει σε κάθε Εκλογικό Τµήµα έναν Αντιπρόσωπο και
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έναν Αναπληρωτή του. Και οι Αντιπρόσωποι των συνδυασµών
υπόκεινται στα ίδια ασυµβίβαστα µε εκείνα των µελών της Εφο-
ρευτικής Επιτροπής (άρθρο 41 του Π.∆. 96/2007 που παραπέ-
µπει  στο άρθρο 59§1 του Π.∆. 96/2007), ενώ πέρα από αυτούς
κωλύονται και: τα µέλη των Εφορευτικών Επιτροπών, οι θρη-
σκευτικοί λειτουργοί, οι µοναχοί και οι ανήλικοι. 

Οι  Αντιπρόσωποι  των Συνδυασµών προσκοµίζουν το έγ-
γραφο του διορισµού τους (άρθρο 40§4 του Π.∆. 96/2007) (υπο-
γραµµένο, συνήθως µε µηχανικό µέσο, από τον Αρχηγό του
κόµµατος ή της διευθύνουσας Επιτροπής), στο οποίο αναγράφε-
ται το όνοµα του τακτικού Αντιπροσώπου και στις περισσότερες
περιπτώσεις και του αναπληρωτή του. 

Οι παραπάνω δικαιούνται να παραµείνουν στο Εκλογικό
Τµήµα σε ολόκληρη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και κατά τη  δια-
λογή, ασκούν τα νόµιµα δικαιώµατά τους και υπογράφουν στα
σχετικά Πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής.

4.- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΩΝ
Σε τραπέζι (που ενδείκνυται να επιστρωθεί µε λευκό χαρτί)

τοποθετούνται τα ψηφοδέλτια των Συνδυασµών (και των Μεµο-
νωµένων Υποψηφίων, όπου υπάρχουν) κατά στοίβες, η µία δίπλα
στην άλλη, (µε τη σειρά που καθορίζεται στην προκήρυξη προς
αποφυγή παρεξηγήσεων). 

Γίνεται υπόµνηση στα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής που
διανέµουν τα ψηφοδέλτια:

α.- Ότι πρέπει να διανέµεται σε κάθε ψηφοφόρο υποχρε-
ωτικά  ολόκληρη  η  σειρά των ψηφοδελτίων όλων των Συν-
δυασµών (άρθρο 83§1 του Π.∆. 96/2007), καθώς και λευκό
ψηφοδέλτιο (ΣτΕ 2929 και 2930/1996).

β.- Ότι σε κάθε σειρά ψηφοδελτίων πρέπει να περιέχονται
τα ψηφοδέλτια όλων των Συνδυασµών (καθώς και λευκό). 

γ.- Ότι οφείλουν να ελέγχουν ώστε τα τυχόν τσαλακωµένα,
λερωµένα, κακοεκτυπωµένα κλπ. ψηφοδέλτια να αχρηστεύονται
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εκ των προτέρων και να µη διανέµονται.
δ.- Ότι (προς αποφυγή έντασης και καχυποψίας) πρέπει να

τηρείται εναλλασσόµενη σειρά διανοµής των ψηφοδελτίων (κυ-
κλικώς) ή, µε άλλες λέξεις, να µη δίδεται πάντοτε πρώτο το ψηφο-
δέλτιο του ίδιου Συνδυασµού, αλλά τα ψηφοδέλτια να
εναλλάσσονται κυκλικώς.

Αν κατά  τη διάρκεια της ψηφοφορίας εξαντληθούν τα ψηφο-
δέλτια κάποιου Συνδυασµού λαµβάνεται κάθε µέριµνα για ανεφο-
διασµό (έστω από παρακείµενα Εκλογικά Τµήµατα). Σε περί-
πτωση ανάγκης πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου
74 του Π.∆. 96/2007 (σφράγιση  και  χορήγηση λευκών ψηφο-
δελτίων µε σχετική µνεία στο Βιβλίο Πράξεων της Εφορευτικής
Επιτροπής). 

ε.- Ότι στα τραπέζια που θα βρίσκονται τα προς διανοµή ψη-
φοδέλτια δεν θα πρέπει να υπάρχουν στυλό, διάφορα ποτά,
φαγητά, αναµµένα τσιγάρα κλπ. υλικά, που µπορούν να ση-
µαδέψουν τα ψηφοδέλτια και να οδηγήσουν στην ακύρωσή
τους.

5.- ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΛΠΗΣ 

α.- Άνοιγµα κάλπης.
β.- Κλείσιµο και ασφάλιση µε κλειδαριά.
γ.- Τοποθέτηση ταινιών ασφαλείας.
δ.- Σφράγισµα µε βουλοκέρι.
ε.- Απόφραξη σχισµής.

Ακολουθείται η εξής διαδικασία (άρθρο 79 του Π.∆.
96/2007):

α.- Άνοιγµα κάλπης. 
Ανοίγεται η κάλπη (παρουσία των µελών της Εφορευτικής

Επιτροπής και των Αντιπροσώπων των Συνδυασµών) και διαπι-

35



στώνεται ότι είναι κενή.
Στη συνέχεια:
β.- Κλείσιµο και ασφάλιση µε κλειδαριά.
Κλείνεται και ασφαλίζεται µε το λουκέτο (ή τα λουκέτα)  και ο

∆ικαστικός Αντιπρόσωπος φυλάσσει τα κλειδιά.
γ.- Τοποθέτηση ταινιών ασφαλείας.
Τοποθετούνται οι υφασµάτινες ταινίες (γάζες) στο άνοιγµα

της κάλπης (η µια άκρη κάθε ταινίας πρέπει να βρίσκεται στη µια
πλευρά του ανοίγµατος και η άλλη αντίθετα). Στην πράξη είναι
απλούστερο  να  δένεται  ολόκληρη η κάλπη µε δύο ταινίες ώστε
να µην µπορεί να ανοίξει.

δ.- Σφράγισµα µε βουλοκέρι.
Κάθε ταινία σφραγίζεται µε ισπανικό κερί (βουλοκέρι), σε δύο

(τουλάχιστον) σηµεία της, εκατέρωθεν του ανοίγµατος, ώστε να
µην µπορεί να ανοίξει χωρίς να σπάσουν οι σφραγίδες. Σε κάθε
σφραγίδα αποτυπώνεται η σφραγίδα του Εκλογικού Τµήµατος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Κάθε φορά πριν την αποτύπωση
της σφραγίδας στο βουλοκέρι, αυτή θα πρέπει
πρώτα να έχει βραχεί µε νερό, γιατί αλλιώς θα
καταστραφεί.

Στο σηµείο αυτό πρέπει να ερωτηθούν οι Αντιπρόσωποι των
Συνδυασµών αν επιθυµούν να θέσουν τη σφραγίδα ή υπογραφή
τους στην ταινία µε την οποία σφραγίστηκε η κάλπη.

ε.- Απόφραξη σχισµής.
Πάνω  από τη σχισµή της κάλπης τοποθετείται  ένα βιβλίο

(συνήθως η νοµοθεσία των Εκλογών), έτσι ώστε να µην είναι δυ-
νατή η ρίψη ψηφοδελτίου µέσα σε αυτή, χωρίς την προηγούµενη
µετακίνηση του βιβλίου.
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6.- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ. 1
Στη συνέχεια συντάσσεται το Πρακτικό αρ. 1, το οποίο, αφού

διαβάζεται, υπογράφεται από το ∆ικαστικό Αντιπρόσωπο, τα Μέλη
της Εφορευτικής Επιτροπής, το Γραµµατέα και τους παρόντες
Αντιπροσώπους των Συνδυασµών αντίστοιχα (άρθρο 80 του
Π.∆. 96/2007).

7.- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑ-
ΦΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

∆ηµοσιογράφοι, ανταποκριτές ξένου τύπου, κινηµατογραφι-
στές και φωτορεπόρτερ επιτρέπεται να εισέρχονται στα Εκλογικά
Τµήµατα, µε την επίδειξη της ταυτότητάς τους και εφόσον δεν
εµποδίζεται η διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
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ΕΕΕΕ

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

1.- ΓΕΝΙΚΑ
2.- ΣΤΑ∆ΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
3.- ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
4.- ΨΗΦΟΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ
5.- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1.- ΓΕΝΙΚΑ
α.- Στις 07.00' π.µ., όπως προβλέπεται από το Πρόγραµµα,

αρχίζει η ψηφοφορία και προσκαλούνται οι ψηφοφόροι να ψηφί-
σουν.

β.- Οι ψηφοφόροι εισέρχονται ο ένας πίσω από τον άλλο (σε
ένα στίχο) στο Εκλογικό Τµήµα.

γ.- Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας απαγορεύεται να παρα-
µένει στο Εκλογικό Τµήµα οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πέρα από
την Εφορευτική Επιτροπή, τους Αντιπροσώπους των Συνδυα-
σµών,  τους πληρεξουσίους των Συνδυασµών και υποψηφίων και
τους ίδιους τους υποψηφίους (άρθρο 87§4 του Π.∆. 96/2007).

Η Εφορευτική Επιτροπή οφείλει να δεχθεί στο Εκλογικό
Τµήµα προσωρινά συνεργεία τηλεόρασης και ραδιοφώνου, κα-
θώς και δηµοσιογράφους, µε την επίδειξη της ταυτότητάς τους.

δ.-  Η ψηφοφορία απαγορεύεται να διακοπεί παρά µόνο
για λόγους εξαιρετικούς και απρόβλεπτους, οπότε πρέπει να γίνει
σχετική µνεία στα πρακτικά. Η αδικαιολόγητη διακοπή της ψη-
φοφορίας αποτελεί ειδικό εκλογικό ποινικό αδίκηµα (άρθρο
119§2 α΄ περ. γγ΄ του Π.∆. 96/2007), ενώ παράλληλα θα πρέπει
να παραταθεί η ψηφοφορία για χρόνο ίσο µε αυτόν της διακοπής
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(άρθρο 89§1 Π∆ 96/2007).
ε.- Οι εκλογείς µε αναπηρία ψηφίζουν µε απόλυτη προτε-

ραιότητα, ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από το ∆ικαστικό
Αντιπρόσωπο, ώστε να ψηφίσουν µε τον ευκολότερο τρόπο.

2.- ΣΤΑ∆ΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ∆ΙΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

α.- Αναγνώριση ταυτότητας εκλογέα.
β.- Επαλήθευση εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο.
γ.- Καταγραφή στο Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας. 
δ.- Παραλαβή σφραγισµένου και µονογραµµένου (από τον
∆ικαστικό Αντιπρόσωπο) του φακέλου ψηφοφορίας.
ε.- Παραλαβή της πλήρους σειράς ψηφοδελτίων και από-
συρση του εκλογέα στο διαχώρισµα (παραβάν).
στ.- Σταυροί προτίµησης.
ζ.- Ρίψη του φακέλου στην κάλπη.
η.- Απόδοση στον εκλογέα της ταυτότητάς του και (εφόσον
ζητήσει) της βεβαίωσης ότι ψήφισε.

α.- Αναγνώριση ταυτότητας εκλογέα.
Ο εκλογέας παραδίδει στο ∆ικαστικό Αντιπρόσωπο (ή στο

Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, που έχει ορισθεί) την αστυνο-
µική του ταυτότητα.

Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού
τους δικαιώµατος γίνεται κατά το νόµο (άρθρο 82§2 Π∆
96/2007) µε βάση την αστυνοµική τους ταυτότητα ή το ελλη-
νικό διαβατήριό τους. Σηµειώνεται ότι, τυχόν «κοµµένα» δελτία
αστυνοµικής ταυτότητας είναι αποδεκτά. Η αναγνώριση των στρα-
τιωτικών και όσων υπηρετούν στα σώµατα ασφαλείας γίνεται από
τις στρατιωτικές ή υπηρεσιακές τους ταυτότητες.
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Ειδικότερα για τα διαβατήρια, επισηµαίνεται ότι, αρκεί και ελ-
ληνικό διαβατήριο που έχει λήξει ή ισχύς του, ακόµη και αν αυτό
έχει εκδοθεί από την οικεία νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση πριν από
τη µεταβίβαση της σχετικής αρµοδιότητας στην Ελληνική Αστυ-
νοµία.

Σχετικά µε τα έγγραφα αναγνώρισης των εκλογέων (αν
δηλαδή γίνεται αποκλειστικά µε αυτά ή και µε συναφή, όπως
δίπλωµα οδήγησης κλπ) αναµένεται να εκδοθεί ειδική εγκύ-
κλιος από το Υπουργείο Εσωτερικών µετά τη συνεδρίαση
της ∆ιακοµµατικής Επιτροπής.

Η ένδειξη «∆» δίπλα στο όνοµα εκλογέα στον εκλογικό κα-
τάλογο υποδηλώνει ότι είναι διπλοεγγεγραµµένος.

Προκειµένου να ψηφίσει θα πρέπει να συµπληρώσει έντυπη
υπεύθυνη δήλωση ότι έχοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 113
§2 του Π.∆. 96/2007 για την εκλογή βουλευτών έλαβε γνώση ότι
είναι διπλοεγγεγραµµένος και δηλώνει ότι δεν έχει ψηφίσει ούτε
προτίθεται να ψηφίσει σε άλλο Εκλογικό Τµήµα της χώρας.

Και οι σχετικές δηλώσεις τοποθετούνται στο σάκο µαζί µε τα
υπόλοιπα εκλογικά έγγραφα.

Η ένδειξη «Ε» δίπλα στο όνοµα εκλογέα στον εκλογικό κα-
τάλογο υποδηλώνει ότι είναι ετεροδηµότης και θα ψηφίσει στον
τόπο διαµονής του.

Οι ετεροδηµότες απαγορεύεται να ψηφίσουν στη βασική
εκλογική τους περιφέρεια και δεν υπολογίζονται στους εγγε-
γραµµένους του Εκλογικού τους Τµήµατος (άρθρο 96§6 Π.∆.
96/2007).

Για το λόγο αυτό οι ∆ικαστικοί Αντιπρόσωποι, προς αποφυγή
λάθους, θα πρέπει, όπως προαναφέρθηκε, να διαγράψουν εκ των
προτέρων από τους εκλογικούς καταλόγους τους ετεροδηµότες
και να τους αφαιρέσουν από το συνολικό αριθµό των εγγεγραµ-
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µένων.

β.- Επαλήθευση εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο.
Στη συνέχεια γίνεται επαλήθευση της εγγραφής στον εκλο-

γικό κατάλογο.
Ι.- Εφόσον τα στοιχεία της ταυτότητας και της καταχώρησης

στον εκλογικό κατάλογο συµπίπτουν, συνεχίζεται κανονικά η δια-
δικασία της ψηφοφορίας.

ΙΙ.- Ενδεχόµενα προβλήµατα:
αα.- Ο εκλογέας έχει επισηµανθεί στον εκλογικό κατάλογο µε

την ένδειξη «∆ιπλοεγγεγραµµένος (µε ένα ∆έλτα κεφαλαίο «∆»
δίπλα στο όνοµά του).

Ο εκλογέας προκειµένου να ψηφίσει θα πρέπει να υπο-
γράψει το ειδικό έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης (υπάρχει
στο σάκο µε το εκλογικό υλικό) µε το οποίο δηλώνει ότι γνωρίζει
πως είναι διπλοεγγεγραµµένος, ότι δεν έχει ξαναψηφίσει στις συ-
γκεκριµένες εκλογές, ούτε προτίθεται να ξαναψηφίσει.

ββ.- Ο εκλογέας δεν είναι καταχωρηµένος στον εκλογικό κα-
τάλογο.

Ο εκλογέας πρέπει να µεταβεί στον αρµόδιο ∆ήµο ή Κοινό-
τητα να εκδώσει πιστοποιητικό εγγραφής στα ∆ηµοτολόγια ή στα
Βιβλία Μητρώου Αρρένων ειδικά για την ψηφοφορία στις συγκε-
κριµένες εκλογές.

Προκειµένου να ψηφίσει ο εκλογέας αυτός θα πρέπει:
1) να παραδώσει το πιστοποιητικό στην Εφορευτική

Επιτροπή, 2) να υπογράψει τη σχετική δήλωση που προβλέ-
πεται και για τους «διπλοεγγεγραµµένους» εκλογείς και 3) το
όνοµά του να προστεθεί χειρόγραφα στο τέλος του εκλογι-
κού καταλόγου (και θα προσµετρηθεί στους εγγεγραµµέ-
νους).

γγ.- Τα στοιχεία ταυτότητας του εκλογέα εµφανίζουν διαφορές
µεταξύ της αστυνοµικής του ταυτότητάς και της καταχώρησης
στον εκλογικό κατάλογο. Αν πρόκειται για ουσιώδη διαφορά (και
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όχι για προφανές τυπογραφικό λάθος) πρέπει να γίνει διάκριση: 
� Αν πρόκειται για εκλογέα άνδρα, αυτός πρέπει να µετα-

βεί στον αρµόδιο ∆ήµο ή Κοινότητα και να προσκοµίσει βεβαίωση
ταυτοπροσωπίας. 

� Αν πρόκειται για εκλογέα γυναίκα:  Καταρχάς θα πρέπει
να διερευνηθεί µήπως έχει καταχωρηθεί µε το πατρικό της επώ-
νυµο ή µε το συζυγικό ή το όνοµα πρώην συζύγου της, οπότε
αρκεί να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία της µε οποιοδήποτε απο-
δεικτικό µέσο (ληξιαρχική πράξη γάµου, διαζευκτήριο κλπ.). Αν
πρόκειται για λάθος στην καταχώρηση θα πρέπει να µεταβεί στον
αρµόδιο ∆ήµο ή Κοινότητα και να προσκοµίσει βεβαίωση ταυτο-
προσωπίας. 

Τόσο οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις, όσο και οι βεβαι-
ώσεις ή πιστοποιητικά, θα πρέπει µετά το πέρας της
διαλογής να τοποθετηθούν σε ιδιαίτερο φάκελο στον
εκλογικό σάκο και να παραδοθούν στο Πρωτοδικείο.

γ.- Καταγραφή εκλογέα στους ψηφίσαντες.
Ι.-  Το Μέλος της Εφορευτικής  Επιτροπής που χειρίζεται τον

εκλογικό κατάλογο διαγράφει τον εκλογέα (ώστε να αποφευχθεί
περίπτωση διπλοψηφίας).

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για τη διαγραφή του
ορθού προσώπου, καθόσον η εξεύρεση τυχόν λάθους είναι
ιδιαίτερα δυσχερής, ενώ, λόγω της κατάργησης του εκλογι-
κού βιβλιαρίου, υπάρχει άµεσος κίνδυνος διπλοψηφίας.

ΙΙ.- Αντίστοιχα ο Γραµµατέας καταγράφει τον συγκεκριµένο
εκλογέα (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο και αριθµό εκλογικού κα-
ταλόγου) στο Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας.

ΙΙΙ.- Στο στάδιο αυτό της ψηφοφορίας είναι ενδεχόµενο να
προκύψουν τα εξής λάθη: 

αα.- Εκλογέας που ψήφισε δεν διαγράφηκε από τον εκλογικό
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κατάλογο, ενώ καταγράφηκε στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας ή
αντίστροφα. 

ββ.- ∆ιαγράφηκε από παραδροµή άλλος εκλογέας αντί
άλλου.

γγ.- Eκλογέας που ψήφισε, ούτε διαγράφηκε από τον
εκλογικό κατάλογο ούτε καταγράφηκε στο πρωτόκολλο ψη-
φοφορίας. 

Τα παραπάνω λάθη είναι βέβαιο ότι, αν δεν εντοπιστούν σε
σύντοµο χρόνο, θα δηµιουργήσουν κατά το κλείσιµο της κάλπης
και την καταµέτρηση ασυµφωνίες, µε αποτέλεσµα καθυστέρηση
και εκνευρισµό.

Για ευχερή εντοπισµό των δύο πρώτων κατηγοριών λαθών
είναι αποτελεσµατική η µέθοδος της διαγραφής από τον εκλογικό
κατάλογο µε διαφορετικού χρώµατος µαρκαδόρο ανά συγκεκρι-
µένο αριθµό ψηφισάντων (πχ. ανά 50) (ή µε άλλες λέξεις οι πρώ-
τοι 50 ψηφοφόροι διαγράφονται µε κίτρινο µαρκαδόρο, οι
επόµενοι 50 µε κόκκινο κοκ).

Έτσι, αν στο τέλος κάθε 50άδας γίνεται και παραβολή µεταξύ
του αριθµού των διαγραµµένων και των καταγραµµένων, το ενδε-
χόµενο λάθος είναι εύκολο να εντοπισθεί γιατί θα βρίσκεται µέσα
σε συγκεκριµένη οµάδα (50άδα) ψηφισάντων. 

Για τον εντοπισµό του λάθους της τρίτης κατηγορίας (που
είναι το σοβαρότερο, αλλά και σπανιότερο) απαιτείται παράλληλα
και η χρησιµοποίηση καταµετρηµένων φακέλων σε δεσµίδες του
ίδιου αριθµού (πχ. των 50), οπότε κατά την εξάντληση κάθε δεσµί-
δας θα µπορεί να διαπιστωθεί τυχόν ασυµφωνία.

δ.- Παραλαβή σφραγισµένου και µονογραµµένου (από
το ∆ικαστικό Αντιπρόσωπο) φακέλου ψηφοφορίας.

Ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος παραδίδει στον εκλογέα ένα
µόνο φάκελο, τον οποίο πρώτα έχει σφραγίσει µε τη σφραγίδα
της Εφορευτικής Επιτροπής και µονογράψει (άρθρο 83§1 του
Π.∆. 96/2007).

43



Επειδή κατά το παρελθόν υπήρξαν φαινόµενα νοθείας µε
αφαίρεση σφραγισµένων και µονογραµµένων φακέλων, ο ∆ικα-
στικός Αντιπρόσωπος πρέπει να τους σφραγίζει και µονογράφει
έναν-έναν, όταν τους παραδίδει (και όχι µαζικά από πριν).

ε.- Παραλαβή πλήρους σειράς ψηφοδελτίων και από-
συρση στο διαχώρισµα (παραβάν). 

Ι.- Ο εκλογέας αφού παραλάβει µια πλήρη σειρά ψηφοδελ-
τίων εισέρχεται στο διαχώρισµα (παραβάν) για να επιλέξει το ψη-
φοδέλτιο που επιθυµεί και να ψηφίσει τον υποψήφιο (ή τους
υποψήφιους) της επιλογής του (άρθρο 83§2 του Π.∆. 96/2007).

ΙΙ.- Ο  εκλογέας είναι υποχρεωµένος αφενός να παραλάβει
όλη τη σειρά των ψηφοδελτίων και αφετέρου να εισέλθει στο
διαχώρισµα (παραβάν) (άρθρο 83§§ 1 και 4 του Π.∆. 96/2007),
αλλιώς του απαγορεύεται να ψηφίσει.

ΙΙΙ.- Αν ο εκλογέας, λόγω γήρατος, ασθένειας, αναπηρίας,
αναλφαβητισµού κλπ., αδυνατεί να ασκήσει µόνος το Εκλογικό
του δικαίωµα, υποβοηθείται στην άσκηση του δικαιώµατός του
από τον ∆ικαστικό Αντιπρόσωπο ή Μέλος της Εφορευτικής Επι-
τροπής (άρθρο 83§3 του Π.∆. 96/2007).

Απαγορεύεται να εισέλθει στο παραβάν οποιοδήποτε
τρίτο πρόσωπο.

στ.- Σταυροί προτίµησης.
Οι εκλογείς δικαιούνται να σηµειώσουν στο ψηφοδέλτιο

σταυρό (ή σταυρούς) προτίµησης υπέρ υποψηφίων  µε µολύβι ή
στυλό µαύρης ή γαλάζιας απόχρωσης (άρθρο 73§3 του Π.∆.
96/2007).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (άρθρο 72§7 του Π.∆.
96/2007).

α) Στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται µέχρι και τρεις
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(3) βουλευτές µέχρι ένας (1) σταυρός.
β) Στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται από τέσσερις

(4) έως και επτά (7) βουλευτές µέχρι δύο (2) σταυροί.
γ) Στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται από οκτώ (8)

έως και δώδεκα (12) βουλευτές µέχρι τρεις (3) σταυροί και
δ) Στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται περισσότεροι

από δέκα τρεις (13) βουλευτές µέχρι τέσσερις (4) σταυροί.

Για τον Αρχηγό ή Πρόεδρο κάθε κόµµατος ή συνασπισµού
κοµµάτων καθώς και για όσους διατέλεσαν Πρωθυπουργοί σε κυ-
βέρνηση που έλαβε ψήφο εµπιστοσύνης από τη Βουλή δεν απαι-
τείται σταυρός προτίµησης και αν υπάρχει δεν λαµβάνεται υπόψη
(άρθρο 72§8 του Π.∆. 96/2007).

ζ.- Ρίψη του φακέλου στην κάλπη.
Ι.- Ο εκλογέας προσέρχεται στην κάλπη µε το φάκελο που

παρέλαβε και φέρει τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής και
τη µονογραφή του ∆ικαστικού Αντιπροσώπου (µέσα στον οποίο
έχει τοποθετήσει το ψηφοδέλτιο), κλειστό. Το Μέλος της Εφορευ-
τικής Επιτροπής, αφού διαπιστώσει ότι πρόκειται για το φάκελο
που του παραδόθηκε, ανασηκώνει το βιβλίο από τη σχισµή της
κάλπης και ο εκλογέας ρίχνει µέσα το φάκελο.

ΙΙ.- Απαγορεύεται να αποµακρυνθεί εκλογέας από το
Εκλογικό Τµήµα αν δεν ρίξει στην κάλπη το φάκελο που του
παραδόθηκε.

ΙΙΙ.- Απαγορεύεται να δοθεί δεύτερος φάκελος σε εκλογέα
για οποιοδήποτε λόγο αν δεν καταστραφεί ο πρώτος από το
∆ικαστικό Αντιπρόσωπο. 

η.- Απόδοση στον εκλογέα της ταυτότητάς του και της
συµπληρωµένης βεβαίωσης ότι ψήφισε.

Παράλληλα ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος (µόνος ή µε τη βοή-
θεια του Γραµµατέα) έχει ήδη συµπληρώσει, εφόσον του έχει ζη-
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τηθεί, τη σχετική βεβαίωση, την έχει υπογράψει και την έχει σφρα-
γίσει µε τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής. Η αστυνοµική
ταυτότητα του εκλογέα και η βεβαίωση παραδίδονται σε αυτόν
µόνο αφού ρίξει το φάκελο στην κάλπη. 

3.- ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ:
α.- Στρατιωτικοί:
Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστι-

κού Σώµατος και οι Στρατιωτικοί που υπηρετούν µε οποιαδήποτε
ιδιότητα στις Ένοπλες ∆υνάµεις ή στο Λιµενικό Σώµα, που είναι
εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους ∆ήµου ή Κοινότητας
δικαιούνται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα και στον τόπο
που υπηρετούν, οπότε εγγράφονται σε Ειδικούς Εκλογικούς
Καταλόγους (άρθρο 27§1 του Π.∆. 96/2007). Οι εκλογείς αυτοί
ψηφίζουν µαζί µε τους άλλους εκλογείς στα Εκλογικά Τµήµατα
που ορίζει ο Νοµάρχης (άρθρο 53§1 του Π.∆. 96/2007).

β.- Ναυτικοί
Έλληνες ναυτικοί, που υπηρετούν σε πλοίο µε ελληνική ση-

µαία και βρίσκονται ή καταπλέουν κατά την ηµέρα των εκλογών σε
λιµάνι διαφορετικό από εκείνο που είναι εγγεγραµµένοι, ψηφίζουν
µε ονοµαστικές καταστάσεις που συντάσσονται από τον Πλοί-
αρχο, η υπογραφή του οποίου θεωρείται από το Λιµεναρχείο ή το
Τελωνείο ή την Αστυνοµία ή το ∆ήµο ή την Κοινότητα, όπου ναυ-
λοχεί το πλοίο. Οι καταστάσεις αυτές, που αποτελούν Ειδικό
Εκλογικό Κατάλογο, παραδίδονται στον Πρόεδρο Πρωτοδικών,
του τόπου όπου είναι προγραµµατισµένο να βρίσκεται το πλοίο
κατά την ηµέρα της ψηφοφορίας και, στη συνέχεια, ορίζεται συ-
γκεκριµένο Εκλογικό Τµήµα για την ψηφοφορία. Σε περιπτώσεις
έκτακτης άφιξης του πλοίου σε διαφορετικό λιµάνι η σχετική κατά-
σταση του Πλοιάρχου, στην οποία βεβαιώνεται υπεύθυνα από
αυτόν α) ότι οι συγκεκριµένοι ναυτικοί αποτελούν πλήρωµα του
πλοίου, β) ότι οι ναυτικοί αυτοί περιλαµβάνονται στον ειδικό κατά-
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λογο που έχει συνταχθεί κατά τη διάταξη του άρθρου 27 του Π∆
96/1997 και γ) ότι το πλοίο βρίσκεται σε διαφορετικό λιµάνι από
το προγραµµατισµένο για λόγους ανώτερης βίας, αφού θεωρηθεί
από το Λιµεναρχείο ή το Τελωνείο ή την Αστυνοµία ή το ∆ήµο ή
την Κοινότητα, όπου ναυλοχεί το πλοίο, παραδίδεται απ’ ευθείας
στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής οποιουδήποτε Εκλο-
γικού Τµήµατος του λιµένα (άρθρο 27§7 του Π.∆. 96/2007).

4.- ΨΗΦΟΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ:
α.- ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος (Έφορος ∆ικαστικών Αντι-

προσώπων και αναπληρωµατικοί ∆ικαστικοί Αντιπρόσωποι).
Ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος ασκεί το εκλογικό του δι-

καίωµα στο Εκλογικό Τµήµα που είναι διορισµένος (ψηφίζο-
ντας τους υποψήφιους της εκλογικής περιφέρειας αυτής),
εφόσον είναι εγγεγραµµένος σε εκλογικό κατάλογο ∆ήµου ή Κοι-
νότητας του Κράτους. Για το σκοπό αυτό υπογράφει σχετική
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρεται ο δήµος ή η κοινότητα,
στην οποία είναι εγγεγραµµένος (άρθρο 69§1 του Π.∆. 96/2007).

Τα ίδια ισχύουν για τον Έφορο των ∆ικαστικών Αντιπροσώ-
πων, ο οποίος -µε τις παραπάνω προϋποθέσεις- δικαιούται να
ψηφίσει σε οποιοδήποτε Εκλογικό Τµήµα της περιφέρειάς του,
ενώ οι αναπληρωµατικοί ∆ικαστικοί Αντιπρόσωποι ψηφίζουν σε
Εκλογικό Τµήµα που τους ορίζει ο Έφορος, υποβάλλοντας και
αυτοί την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 69§1 του Π.∆.
96/2007).

β.- Τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής (όχι ο Γραµµα-
τέας) ψηφίζουν στο Εκλογικό Τµήµα που ασκούν τα καθήκοντά
τους, ακόµα και αν δεν είναι εγγεγραµµένοι στον εκλογικό κατά-
λογο, οπότε γίνεται ειδική σηµείωση στο Πρωτόκολλο ψηφοφο-
ρίας (άρθρο 62§1 του Π.∆. 96/2007). Στο Εκλογικό Τµήµα που
ασκεί τα καθήκοντά του, για την ταυτότητα του νοµικού λόγου, ψη-
φίζει και ο διερµηνέας της τουρκικής γλώσσας (όπου προβλέπεται
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άρθρο 64 του Π.∆. 96/2007). 
Ο Γραµµατέας ψηφίζει µόνο στο Εκλογικό Τµήµα που είναι

εγγεγραµµένος.

γ.- Υποψήφιοι Βουλευτές ψηφίζουν σε οποιοδήποτε Εκλο-
γικό Τµήµα της περιφέρειάς τους (άρθρο 88§3 του Π.∆. 96/2007).

δ.- Άνδρες φρουράς
Σε περίπτωση που διατίθεται φρουρά στρατιωτών για τη φύ-

λαξη Εκλογικού Τµήµατος, το προσωπικό αυτής, που δεν µπορεί
να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτοµα, ψηφίζει στο Εκλογικό Τµήµα
που φρουρεί (άρθρο 54 του Π.∆. 96/2007), εφόσον είναι εγγε-
γραµµένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους (άρθρο 27 του
Π.∆. 96/2007) οποιασδήποτε εκλογικής περιφέρειας, που επικυ-
ρώθηκαν από το οικείο Πρωτοδικείο και σύµφωνα µε ονοµαστι-
κές καταστάσεις που υπογράφονται από το ∆ιοικητή της
Μονάδας, στην οποία υπάγονται και αποστέλλονται απευθείας
στον ∆ικαστικό Αντιπρόσωπο  του συγκεκριµένου Εκλογικού Τµή-
µατος (άρθρο 82§5 του Π.∆. 96/2007), που οφείλει να βεβαιώσει
µε πρακτικό ότι οι συγκεκριµένοι άνδρες αποτελούσαν τη φρουρά
του Εκλογικού Τµήµατος (άρθρο 82§6 του Π.∆. 96/2007).

5.- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
α.- Για κάθε παράβαση της εκλογικής διαδικασίας (συµπερι-

λαµβανόµενης και της διαλογής) κάθε εκλογέας, υποψήφιος ή
Αντιπρόσωπος δικαιούται να υποβάλει ένσταση αποκλειστικά
εγγράφως. Η ένσταση καταχωρείται στο Βιβλίο Πράξεων της
Εφορευτικής Επιτροπής.

Γενικά τα  περί ενστάσεων προβλέπονται στο άρθρο 85 του
Π.∆. 96/2007).

β.- Η υποβολή ενστάσεως δεν διακόπτει την ψηφοφορία
(άρθρο 85§2 του Π.∆. 96/2007).
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γ.- Για τις ενστάσεις αποφασίζει αιτιολογηµένα η Εφορευτική
Επιτροπή κατά πλειοψηφία (και αφού ακουσθεί η γνώµη του ∆ι-
καστικού Αντιπροσώπου) είτε αµέσως είτε µετά το πέρας της ψη-
φοφορίας (άρθρο 85§3 του Π.∆. 96/2007).

δ.- Τόσο οι ενστάσεις, όπως προειπώθηκε, όσο και οι αποφά-
σεις επί αυτών  καταχωρούνται  στο Βιβλίο Πράξεων της Εφορευ-
τικής Επιτροπής.
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ΣΣΣΣΤΤΤΤ

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΙΑΛΟΓΗ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΩΝ

1.- ΠΕΡΑΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
2.- ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
3.- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΟΥ
4.- ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΛΠΗΣ- ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ 
5.- ∆ΙΑΛΟΓΗ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΩΝ
6.- ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ
7.- ΣΥΝΤΑΞΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
8.- ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

1.- ΠΕΡΑΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
α.- Την  καθορισµένη από το Πρόγραµµα ώρα (δηλαδή στις

19.00') λήγει η ψηφοφορία και κηρύσσεται αποπερατωµένη
(άρθρο 50§1 και 89§1 του Π.∆. 96/2007).

β.- Σε περίπτωση, όµως, που υπάρχουν παρόντες εκλογείς,
οι οποίοι δεν έχουν ψηφίσει, η ψηφοφορία παρατείνεται µέχρι να
ψηφίσουν και αυτοί (άρθρο 89§1 του Π.∆. 96/2007), ενώ συντάσ-
σεται σχετικό Πρακτικό παράτασης  της ψηφοφορίας.

γ.- Μετά κλείνουν οι πόρτες του εκλογικού καταστήµατος
(άρθρο 89§2 του Π.∆. 96/2007) καθώς και τα κινητά τηλέφωνα
των µελών της Εφορευτικής Επιτροπής, του Γραµµατέα και των
Αντιπροσώπων των Συνδυασµών (ενδείκνυται να απαγορευτεί η
λειτουργία  των κινητών τηλεφώνων και κατά τη διάρκεια της ψη-
φοφορίας).
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2.- ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
α.- Στη συνέχεια κλείνεται το πρωτόκολλο ψηφοφορίας µε

σχετική πράξη του παρακάτω περιεχόµενου:
«Στο σηµείο τούτο και ώρα ...  κλείνεται το πρωτόκολλο

αυτό µε σύνολο ψηφισάντων ...  µεταξύ  των οποίων ο ∆ικα-
στικός Αντιπρόσωπος -στην περίπτωση που έχει δικαίωµα
ψήφου-».

(Τόπος), 4  Οκτωβρίου 2009
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εφορευτική Επιτροπή  Ο Γραµµατέας  Οι Αντιπρόσωποι των
Συνδυασµών»

β.- Ακολούθως απαιτείται να γίνει παραβολή µεταξύ του
αριθµού των ψηφισάντων (από το Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας) και
των µη ψηφισάντων (από τον εκλογικό κατάλογο).

Οι δύο αυτοί αριθµοί πρέπει να συµφωνούν µε τον αριθµό
των εγγεγραµµένων, εφόσον προστεθούν στους τελευταίους και
τα πρόσωπα των µη εγγεγραµµένων εκλογέων που ψήφισαν. Αν
υπάρχει ασυµφωνία είναι σκόπιµο να εξευρεθεί το λάθος προτού
ανοίξει η κάλπη. 

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
και τα πρόσωπα που έχουν ψηφίσει χωρίς να είναι εγ-
γεγραµµένα στον Εκλογικό κατάλογο (∆ικαστικός Αντι-
πρόσωπος και τυχόν άλλοι). 

3.- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

α.- Ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος, τα Μέλη της Εφορευτικής
Επιτροπής και ο Γραµµατέας καταλαµβάνουν τις τρεις πλευρές
του τραπεζιού.

β.- Η τέταρτη πλευρά παραµένει ελεύθερη για να παρακο-
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λουθούν τη διαδικασία και να κρατούν τις σηµειώσεις τους οι Αντι-
πρόσωποι των Συνδυασµών από το δικό τους τραπέζι, που τοπο-
θετείται δίπλα στο κεντρικό.

γ.- Κατά το πρώτο στάδιο της καταµέτρησης των φακέλων
ολόκληρη η Εφορευτική Επιτροπή και ο Γραµµατέας θα ασχολη-
θούν µε αυτή.

δ.- Κατά το δεύτερο στάδιο της διαλογής: 
I.- Τα δύο Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής θα ασχοληθούν

µε το άνοιγµα των φακέλων, 
ΙΙ.- Ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος θα ασχοληθεί µε τον προέ-

λεγχο, την αρίθµηση, την καταγραφή ολογράφως του αριθµού των
σταυρών προτίµησης και τη µονογράφηση ψηφοδελτίου και των
σταυρών προτίµησης και 

ΙΙΙ.- Ο Γραµµατέας και τα δύο άλλα Μέλη της Εφορευτικής
Επιτροπής µε την καταγραφή των ψηφοδελτίων στα Βιβλία ∆ιαλο-
γής.

4.- ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΛΠΗΣ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ
α.- Αφού διαπιστωθεί το αλύµαντο των σφραγίδων της κάλ-

πης (άρθρο 89§3 Π∆ 96/2007), αφαιρούνται οι ταινίες, ξεκλειδώ-
νεται η κάλπη και αδειάζεται µε προσοχή το περιεχόµενό της
επάνω στο τραπέζι, ώστε να παραµείνει εντελώς κενή.

β.- Τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, ο Γραµµατέας και
ο ∆ικαστικός  Αντιπρόσωπος σχηµατίζουν δεσµίδες, των πενήντα
-50 - συνήθως φακέλων, που συγκρατούνται µε λαστιχάκια. Ανε-
ξάρτητα από το αποτέλεσµα είναι χρήσιµη µια δεύτερη κατα- µέ-
τρηση για επαλήθευση.

γ.- Αν ο αριθµός των ψηφοδελτίων συµφωνεί µε τους ψηφί-
σαντες, επανατοποθετούνται οι δεσµίδες στην κάλπη (που παρα-
µένει µε κλειστό το καπάκι δίπλα στο ∆ικαστικό Αντιπρόσωπο) και
αρχίζει η διαλογή.

δ.-  Αν  υπάρχει διαφορά καταρχάς γίνεται, επίµονα και επα-
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νειληµµένα,  προσπάθεια εντοπισµού του λάθους.
ε.- Σε περίπτωση που πλεονάζουν φάκελοι: 
Ι) Ελέγχεται αν όλοι έχουν τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επι-

τροπής. 
ΙΙ) Αν υπάρχουν ασφράγιστοι αφαιρούνται και απορρίπτο-

νται από αυτούς, τυχαίως, τόσοι, ώστε να συµφωνήσει ο αριθµός
των ψηφισάντων µε τους φακέλους. 

ΙΙΙ) Αν υπάρχει ακόµα πλεόνασµα, αφαιρείται, τυχαίως, από
τους υπόλοιπους αντίστοιχος µε το πλεόνασµα αριθµός φακέλων
και καταγράφεται το ψηφοδέλτιό τους στην ειδική θέση του Πρα-
κτικού αρ. 2. Για όλη τη διαδικασία αυτή γίνεται σχετική αναφορά
στην ειδική θέση του Πρακτικού αρ. 2 (άρθρο 90§§3-6 του Π.∆.
96/2007).

στ.- Σε περίπτωση που οι φάκελοι υπολείπονται των ψηφισά-
ντων ο νόµος δεν προβλέπει διαδικασία, αλλά το πρόβληµα κα-
ταγράφεται στο Βιβλίο Πρακτικών.

5.- ∆ΙΑΛΟΓΗ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΩΝ

Συνοπτικό ∆ιάγραµµα
α.- Εξαγωγή ψηφοδελτίου
β.- Αναγνώριση ως εγκύρου
γ.- Αρίθµηση ψηφοδελτίου
δ.- Καταγραφή ολογράφως αριθµού σταυρών
ε.- Μονογράφηση ψηφοδελτίου
στ.- Μονογράφηση σταυρών προτίµησης
ζ.- Καταγραφή στα Βιβλία ∆ιαλογής
η.- ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΑ

α.- Ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος τοποθετεί στο τραπέζι την
πρώτη δεσµίδα  των ψηφοδελτίων (50άδα).

Τα µέλη της Εφορευτικής, που έχουν ορισθεί προς τούτο,
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ανοίγουν  (µε προσοχή) τους φακέλους και τοποθετούν τα ψηφο-
δέλτια ανοικτά πάνω στο τραπέζι. Αν σκιστεί κατά το άνοιγµα κά-
ποιο ψηφοδέλτιο γίνεται πάνω στο ψηφοδέλτιο σχετική σηµείωση
από το ∆ικαστικό Αντιπρόσωπο και υπογράφεται από αυτόν.

β.- Ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος παίρνει ένα-ένα τα ψηφο-
δέλτια στα χέρια του και ελέγχει την εγκυρότητά τους.

γ,δ,ε,στ.- Στη συνέχεια (για τα έγκυρα ψηφοδέλτια): Ι) δια-
βάζει µεγαλόφωνα τον αύξοντα αριθµό του (κατά τη σειρά της
εξαγωγής), το συνδυασµό που αφορά και τους σταυροδοτηµέ-
νους υποψήφιους, ΙΙ) καταγράφει τον αύξοντα αριθµό του επάνω
στο ψηφοδέλτιο (ώστε αυτό να αποκτήσει ταυτότητα), ΙΙΙ) κατα-
γράφει ολογράφως πάνω στο ψηφοδέλτιο τον αριθµό των σταυ-
ρών του ή την ανυπαρξία τους (π.χ. κανένας, ένας, δύο κοκ), ΙV)
µονογράφει τόσο στη σηµείωσή του αυτή, όσο και δίπλα
από κάθε σταυρό προτίµησης και V) τοποθετεί το ψηφοδέλτιο
στο τραπέζι σε στοίβες κατά συνδυασµό (άρθρο 91§1 του Π.∆.
96/2007).

Πρέπει να επισηµανθεί ιδιαίτερα η υποχρέωση του
∆ικαστικού Αντιπροσώπου για την αρίθµηση και µονο-
γράφηση των ψηφοδελτίων, την αναγραφή σε αυτά
ολογράφως του αριθµού των σταυρών  και για τη µονο-
γράφηση του κάθε σταυρού δίπλα από αυτόν, καθόσον
οι σχετικές παραλείψεις καθιστούν είτε ολόκληρο το ψη-
φοδέλτιο άκυρο (παράλειψη αρίθµησης ή µονογράφη-
σης) είτε τους σταυρούς προτίµησης (παράλειψη
καταγραφής των σταυρών προτίµησης ολογράφως και
µονογράφηση κάθε σταυρού) (µεταξύ άλλων Α.Ε.∆.
24/2001, 9/2001, 2/1998, 81/1997, ΣτΕ 1678/2007, 2/2008).

ζ.- Ταυτόχρονα ο Γραµµατέας και τα άλλα Μέλη της Εφορευ-
τικής Επιτροπής καταχωρούν τον αριθµό του ψηφοδελτίου στη
µερίδα (έναν αριθµό σε κάθε τετραγωνάκι) του συγκεκριµένου
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Συνδυασµού και του συγκεκριµένου υποψηφίου (ή υποψηφίων)
στα Βιβλία ∆ιαλογής ψήφων υπέρ των Συνδυασµών και υπέρ των
Υποψηφίων αντίστοιχα.

Είναι σκόπιµο στο τέλος κάθε πενηντάδας να γίνεται
επαλήθευση για ανεύρεση τυχόν λάθους στην αρίθµηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: α) Όπως προαναφέρθηκε, Αρχηγός ή Πρόε-
δρος κάθε κόµµατος ή συνασπισµού καθώς και εκείνοι που διατέ-
λεσαν κοινοβουλευτικοί Πρωθυπουργοί δεν χρειάζονται σταυρό
προτίµησης και εφόσον  υπάρχει τέτοιος δεν λαµβάνεται υπόψη.
β) Σε περίπτωση που το ψηφοδέλτιο έχει περισσότερους από τους
επιτρεπόµενους σταυρούς προτίµησης αυτό είναι, καταρχήν,
έγκυρο για το συνδυασµό, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι σταυ-
ροί προτίµησης (άρθρο 72§9 του Π.∆. 96/2007).

η.- ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΑ
I.- Καταρχήν πρέπει να επισηµανθεί ότι τα άκυρα και τα λευκά

ψηφοδέλτια δεν λαµβάνουν το γενικό αύξοντα αριθµό των εγκύ-
ρων ψηφοδελτίων, αλλά έχουν δική τους ξεχωριστή το καθένα
αρίθµηση (πχ. άκυρο 1,2, ... ή λευκό 1,2,...). Τα λευκά ψηφο-
δέλτια δεν προσµετρώνται στα έγκυρα µε ρητή νοµοθετική
διάταξη (άρθρο 1 Ν. 3434/2006).

II.- Κάθε άκυρο ψηφοδέλτιο συρράπτεται µαζί µε το φά-
κελό του και τοποθετείται στη σωρό των άκυρων. Τα άκυρα
και τα λευκά ψηφοδέλτια µονογράφονται από τον πρόεδρο της
επιτροπής και αναγράφονται στην πράξη που συντάσσεται µετά
το πέρας της διαλογής των ψήφων.

III.- Οι περιπτώσεις των άκυρων ψηφοδελτίων περιγράφο-
νται στις διατάξεις των άρθρων 76, 70§3, 73§1,2 και 3, 74§6 και
7 του Π.∆. 96/2007.

IV.- Οι συνηθέστερες περιπτώσεις αναµφίβολα άκυρων ψη-
φοδελτίων είναι:

αα.- Ο φάκελος είναι κενός ή δεν περιέχει ψηφοδέλτιο.
ββ.- Το ψηφοδέλτιο δεν περιέχεται σε κανονικό φάκελο
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(άρθρο 76 περ. στ΄ του Π.∆. 96/2007).
γγ.- Ο φάκελος περιέχει περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια

ανεξάρτητα αν είναι του ίδιου Συνδυασµού ή διαφορετικών
(άρθρο 76 περ. δ΄ του Π.∆. 96/2007 –αντίθετα µε contra legem
ερµηνεία η πλειοψηφία της ΣτΕ 679/2008).

δδ.- Το ψηφοδέλτιο δεν είναι έντυπο (άρθρο 72 του Π.∆.
96/2007), ή δεν είναι της συγκεκριµένης εκλογικής περιφέρειας
(άρθρο 76 περ. ε΄ του Π.∆. 96/2007), ή έχει ουσιωδώς διαφορε-
τικό χρώµα ή διαστάσεις (άρθρο 76 περ. α΄ και β΄του Π.∆.
96/2007 - ΣτΕ 1980/2007, 188/2008).

εε.- Το ψηφοδέλτιο (ή και ο φάκελος στον οποίο βρίσκεται)
φέρει αλλοιώσεις, υπογραµµίσεις, διαγραφές ή περιέχει λέξεις ή
φράσεις (άρθρο 73§§1 του Π.∆. 96/2007).

Αυτές είναι άλλωστε περιπτώσεις σκόπιµα άκυρων ψηφοδελ-
τίων, όπου δεν γεννάται αµφισβήτηση.

V.- Ζητήµατα γεννώνται κατά την ερµηνεία και εφαρµογή της
διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 73 του Π 96/2007 κατά την
οποία είναι άκυρο το ψηφοδέλτιο που φέρει στίγµατα ή σηµεία,
τα οποία δύνανται να αποτελέσουν διακριτικά γνωρίσµατα (ση-
µάδια), που παραβιάζουν το απόρρητο της ψήφου.

Όπως έχει παγιωθεί νοµολογιακά, διακριτικό γνώρισµα που
παραβιάζει το επιβαλλόµενο από το άρθρο 51§3 του Συντάγµατος
απόρρητο της ψηφοφορίας αποτελεί µόνο εκείνο το σηµείο,
στίγµα, σχίσιµο, κηλίδα, γραµµή, τελεία κλπ., το οποίο δεν
είναι τυχαίο, αλλά κατά τα διδάγµατα της λογικής και της αν-
θρώπινης εµπειρίας, µπορεί να οδηγήσει στον προσδιορι-
σµό, αµέσως ή εµµέσως, του εκλογέα που ψήφισε µε το
συγκεκριµένο ψηφοδέλτιο (µεταξύ άλλων ΑΕ∆ 9/2001,
40/1995, 26/1994, 39/1991, 36/1991, 33/1991, 31/1991, 14/1990.
11/1990, ΣτΕ 343/2004, 1461/2007, 124/2008).

Το ζήτηµα αν συντρέχουν κάθε φορά οι παραπάνω προϋπο-
θέσεις είναι πραγµατικό και κρίνεται ενόψει του είδους των ση-
µείων, της θέσης αυτών, του τρόπου της χάραξής τους και των
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λοιπών στοιχείων, από τα οποία µπορεί να συναχθεί το τυχαίο ή
σκόπιµο της ύπαρξής τους (µεταξύ άλλων ΑΕ∆ 17/2001,
18/2001).

Με γνώµονα τα παραπάνω και κατά περίπτωση:
αα.- Έχει κριθεί ως άκυρο το ψηφοδέλτιο που:
� Έφερε σταυρό πράσινου χρώµατος (ΑΕ∆ 38/95 ∆ι∆ιΚ 4,

949).
� Ήταν κοµµένο κατά την άνω αριστερή γωνία του (ΑΕ∆

38/1995). 
� Έφερε γραµµή πλαγίως και καθέτως γραµµένη µε µπλέ

στυλό (AΕ∆ 38/95).
� Έφερε ηµισέληνο σε σχήµα παρένθεσης, εµπρός από το

όνοµα υποψηφίου (ΣτΕ 1260/2000).
� Έφερε αρχικά υποψηφίου ή αστερίσκο αντί σταυρού (Α-Ε∆

9/2001, ∆ΕφΑ 3724/1986 Ελ∆ 28, 218) ή V (ΑΕ∆ 9/2001, ΣτΕ
1322/2000). 

� Έφερε σταυρό µέσα σε κύκλο (ΑΕ∆ 9/2001)
� Έφερε στίγµατα, προσδιοριστικά της ταυτότητας του ε-κλο-

γέα (ΑΕ∆ 26/94 ∆ι∆ικ 7, 361). 
� Έφερε κηλίδα από µελάνη στο διάκενο µεταξύ ονόµατος

και επωνύµου υποψηφίου (ΣτΕ 1400/2000).
� Έφερε το χαρακτηριστικό γράµµα Χ στην οπίσθια πλευ-

ρά του (ΣτΕ 1322/2000).
� Ήταν διπλωµένο κατά ιδιόρρυθµο τρόπο (και όχι κατά τον

συνήθη) (ΕΑ 10.070/82 Ελ∆ 24, 113).
ββ.- Αντίθετα έχει κριθεί ως έγκυρο το ψηφοδέλτιο που:
� Έφερε σταυρό προτίµησης σηµειωµένο κακότεχνα (ΑΕ∆

38/95), ο οποίος δεν έχει τις γραµµές του εντελώς κάθετες µεταξύ
τους (ώστε το σηµείο  να  µοιάζει  µε  Χ) ή απόλυτα ευθείες ή τις
τέσσερις πλευρές του ισοµεγέθεις ή (ΑΕ∆ 9/2001), ∆ΕφΑθ  3724/
86 Ελ∆ 28,  218,  ΕΑ 9719/82 Ελ∆ 24, 670), ή µε  περισσότερες
από µία προσπάθειες (ΑΕ∆ 9/2001, ΠΠΘεσ. 981/82 Αρµ. 37, 524)
γιατί κατά την κοινή πείρα οι ιδιορρυθµίες αυτές και παρεκκλίσεις
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οφείλονται σε πολλούς παράγοντες, µεταξύ των οποίων περιλαµ-
βάνονται ο γραφικός χαρακτήρας κάθε ψηφοφόρου, η όρασή του,
η ηλικία του, η αδεξιότητά του, η σπουδή κατά τη χάραξη  και οι
ειδικές αντικειµενικές και ψυχολογικές συνθήκες κάτω από τις
οποίες διεξάγεται η ψηφοφορία (ΑΕ∆ 9/2001, 44/78, 49/78, ΣτΕ
244/2004, 343/2004, 124/2008, ∆ΕφΑθ 3724/1986 ΕΑ 1/79,
723/79, ∆Πρ.Θεσ 18/1986 Αρµ 41, 63).

� Έφερε σταυρό χαραγµένο µε µαρκαδόρο ή µολυβίδα (ΕΑ
9719/82).

� Έφερε αποτύπωµα από σταυρό προτίµησης χαραγµένο
σε προηγούµενο ψηφοδέλτιο (ΕΑ  10.070/82 Ελ∆ 24, 113). 

� Έφερε σταυρούς µε διάφορο χρώµα µελάνης -µαύρο και
µπλε ή γαλάζιο και µπλε (ΣτΕ 3776/92 Ε∆∆∆ 38,88 µε  µειοψηφία,
ΣτΕ 244/2004, 343/2004).

� Έφερε «τυχαίες και ανεπαίσθητες» µελανιές στην πίσω
πλευρά (ΑΕ∆ 26/94 ∆ι∆ικ 7, 361).

� Έφερε σταυρούς προτίµησης χαραγµένους σε διάφορη
πλευρά (ένα δεξιά και ένα αριστερά) ΑΕ∆ 26/1999, 38/95).

VI.-  Είναι  αυτονόητο ότι οι περιπτώσεις ακύρωσης αµφισβη-
τούµενων ψηφοδελτίων πρέπει να κρίνονται µε πολλή σύνεση και
ψυχραιµία, γιατί η ακύρωση έγκυρων ψηφοδελτίων συνιστά αλ-
λοίωση της λαϊκής βούλησης.

Προς τούτο είναι σκόπιµο όπως τα σχετικά ψηφοδέλτια κατα-
κρατούνται τελευταία (χωρίς να αριθµηθούν), για να διαπιστωθεί
αν το πρόβληµά τους είναι επαναλαµβανόµενο ή µεµονωµένο και
για να κριθούν, τελικώς, όλα µαζί µε ενιαίο τρόπο.
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ΖΖΖΖ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

1.- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 
2.- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ. 2 ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ
3.- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ
4.- ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΚΟΥ
5.- ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
6.- ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
7.- ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΦΟΡΟ

1.- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
(άρθρο 91§2 Π∆ 96/2007)

α.- Μετά την ολοκλήρωση της διαλογής αθροίζονται οι ψήφοι
που έλαβε ο κάθε Συνδυασµός από το σχετικό Βιβλίο ∆ιαλογής
και εξάγονται τα αποτελέσµατα, που καταγράφονται σε αυτά.

β.- Τα αποτελέσµατα αυτά καταγράφονται στο σχετικό έντυπο
του τηλεγραφήµατος που αφορά τις ψήφους υπέρ των Συνδυα-
σµών (φροντίζουµε να εκδοθούν µε καρµπόν και αρκετά αντί-
γραφα προκειµένου να χορηγηθούν στους Αντιπροσώπους των
Συνδυασµών επίσηµα αντίγραφα των τηλεγραφηµάτων). 

γ.- Το σχετικό τηλεγράφηµα µε πλήρως συµπληρωµένα τα
στοιχεία και αφού ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος:

Ι.- Το υπογράψει,
ΙΙ.- Αναγράψει καθαρά το ονοµατεπώνυµό του (κάτω από την
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υπογραφή),
ΙΙΙ.- Το σφραγίσει µε τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτρο-

πής, 
το παραδίδει αµέσως στον προς τούτο υπεύθυνο υπάλληλο του
∆ήµου (αγγελιοφόρο), που περιµένει έξω από το Εκλογικό Τµήµα
για να το αποστείλει στη Νοµαρχία (άρθρο 91§3 του Π.∆.
96/2007). Η σχετική παράλειψη επάγεται και ποινικές κυρώ-
σεις για το ∆ικαστικό Αντιπρόσωπο (άρθρα 93§3 και 118 του
Π.∆. 96/2007).

δ.- Στη συνέχεια επαναλαµβάνεται η ίδια διαδικασία όσο
αφορά τα αποτελέσµατα των ψήφων υπέρ των υποψηφίων Βου-
λευτών και αποστέλλεται το σχετικό τηλεγράφηµα στη Νοµαρχία. 

Ενώ, όπως προειπώθηκε, δεν προβλέπεται από το νόµο δια-
κοπή της ψηφοφορίας, προβλέπεται διακοπή της διαλογής υπό
τις προϋποθέσεις και διαδικασία του άρθρου 92 του Π.∆. 96/
2007. Είναι πάντως σκόπιµο η διακοπή να αποφεύγεται.

2.- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ.  2 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑ-
ΦΩΝ ΤΟΥ

Είναι ιδιαίτερα χρήσιµο, ταυτόχρονα µε τη συµπλήρωση των
τηλεγραφηµάτων, να συµπληρώνεται και Πρακτικό αρ. 2 µε τα
αντίγραφά του. 

Στη συνέχεια πρέπει να αποκοπούν τα αντίστοιχα αντί-
γραφα του Πρακτικού 2 από το Βιβλίο, να συρραφούν (και να
σφραγιστούν στο ενδιάµεσο των σελίδων), ώστε να αποτελέ-
σουν αυτοτελή πρωτότυπα. 

Μετά τη συµπλήρωση του Πρακτικού αρ. 2 (και των δύο αντι-
γράφων του) υπογράφονται - τόσο το πρωτότυπο όσο και τα
αντίγραφα πρωτοτύπως (και όχι µε τα καρµπόν) - από το ∆ικα-
στικό Αντιπρόσωπο, την Εφορευτική Επιτροπή, το Γραµµατέα και
τους Αντιπροσώπους των Συνδυασµών (άρθρο 93§2 του Π.∆.
96/2007).
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3.- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ
Τα Βιβλία ∆ιαλογής Ψήφων κλείνονται στο τέλος τους µε

σχετική Πράξη.
«Στο σηµείο αυτό κλείνονται τα παραπάνω Βιβλία. Κάθε Συν-

δυασµός και κάθε υποψήφιος έλαβαν αντίστοιχα το συνολικό
αριθµό ψήφων, που αναγράφονται παραπάνω.

(τόπος),4 Οκτωβρίου 2009
Η Εφορευτική Επιτροπή   Ο Γραµµατέας  Οι Αντιπρόσωποι των 

Συνδυασµών»
και υπογράφονται από το ∆ικαστικό Αντιπρόσωπο, τα Μέλη

της Εφορευτικής Επιτροπής, το Γραµµατέα και τους Αντιπροσώ-
πους των Συνδυασµών (άρθρο 73§1 του Π.∆. 96/2007).

4.- ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΚΟΥ

Συνοπτικό ∆ιάγραµµα Περιεχοµένου τους
α.- Εκλογικός Κατάλογος
β.- Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας
γ.- Βιβλίο Πράξεων της Ε.Ε.
δ.- Βιβλίο ∆ιαλογής Ψήφων υπέρ Συνδυασµών
ε.- Βιβλίο ∆ιαλογής Ψήφων υπέρ Υποψηφίων 
στ.- Ψηφοδέλτια (κατά Συνδυασµούς, πλέον άκυρα-

λευκά).

Μετά το πέρας των παραπάνω εργασιών:
I.- Τοποθετούνται τα ψηφοδέλτια σε δέµατα κατά Συνδυα-

σµούς (εάν υπάρχουν µεγάλοι φάκελοι µέσα σε αυτούς), ενώ σε
ιδιαίτερα δέµατα (ή φακέλους) τοποθετούνται τα άκυρα και τα
λευκά ψηφοδέλτια.

ΙΙ.- Τοποθετούνται στον εκλογικό σάκο ο εκλογικός κατάλο-
γος, το Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας, το Βιβλίο Πράξεων της Εφο-
ρευτικής Επιτροπής, µαζί µε τα δύο Βιβλία ∆ιαλογής.
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Στη συνέχεια ο εκλογικός σάκος κλείνεται και σφραγίζεται
(άρθρο 94§1 του Π.∆. 96/2007).

5.- ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ακολούθως παραδίνονται στο Γραµµατέα το απόσπασµα του

Πρακτικού αρ. 1 (βλ. Παράρτηµα) και η βεβαίωση άσκησης των
καθηκόντων του (βλ. Παράρτηµα), υπογραµµένα από το ∆ικα-
στικό Αντιπρόσωπο και τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και
σφραγισµένα µε τη σφραγίδα της. 

Στην περίπτωση που ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος
ήταν αρχικά αναπληρωτής και διορίστηκε ως τακτικός θα
πρέπει να µεριµνήσει  να  εκδοθεί και για τον ίδιο σχετική
βεβαίωση (βλ.  Παράρτηµα)  που πρέπει να φέρει τις υπο-
γραφές του Γραµµατέα και των λοιπών Μελών της Εφο-
ρευτικής Επιτροπής και τη σφραγίδα της, για να µπορέσει
να εισπράξει τη συµπληρωµατική αποζηµίωση.

6.- ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Στο τέλος τοποθετείται το αχρησιµοποίητο εκλογικό υλικό

(σφραγίδα, ταµπόν, γραφική ύλη, αχρησιµοποίητα ψηφοδέλτια,
λουκέτα) µέσα στην κάλπη και παραδίνεται στον αρµόδιο υπάλ-
ληλο του ∆ήµου ή της Κοινότητας (άρθρο 93§3 Π∆ 96/2007).
Στην πράξη, επειδή συνήθως δεν υπάρχει υπάλληλος εγκαταλεί-
πεται η κάλπη στο Εκλογικό Τµήµα.

7.- ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΦΟΡΟΥ
Προτού αποχωρήσει από το εκλογικό κατάστηµα ο ∆ικαστι-

κός Αντιπρόσωπος φροντίζει για τη σύνταξη της αναφοράς του
προς τον Έφορο (βλ. Παράρτηµα).
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ΗΗΗΗ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Συνοπτικό ∆ιάγραµµα Παράδοσης Εγγράφων
1.- ∆ΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Αντίγραφο Πρακτικού αρ. 2 
2.- ΕΦΟΡΟΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
α.- Αναφορά
3.- ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 
Εκλογικός Σάκος
4.- ΝΟΜΑΡΧΙΑ
Αντίγραφο Πρακτικού αρ. 2

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
1.- O ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος οφείλει να παραδώσει:
α.-  Στο ∆ήµο ή την Κοινότητα το ένα αντίγραφο του Πρακτι-

κού αρ. 2 (άρθρο 93§2 στοιχ. ι΄ εδ. τελευταίο του Π.∆. 96/2007).
β.- Στον Έφορο ∆ικαστικών Αντιπροσώπων (που εδρεύει

στην έδρα του Πρωτοδικείου της Πρωτεύουσας του Νοµού) την
αναφορά του (άρθρο 66§3 του Π.∆. 96/2007).

γ.- Στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της Πρωτεύουσας του Νοµού
το σάκο µε τα εκλογικά έγγραφα και τα ψηφοδέλτια (άρθρο
94§§1, 3, 4 και 5 του Π.∆. 96/2007). 

δ.- Στο Νοµάρχη αντίγραφο του Πρακτικού αρ. 2 (άρθρο
93§2 στοιχ. ι΄ εδ. τελευταίο του Π.∆. 96/2007).

2.- Επειδή η παράδοση των παραπάνω εγγράφων συνεπά-
γεται κυρώσεις  (και ποινικές) για το ∆ικαστικό Αντιπρόσωπο πρέ-
πει για κάθε παράδοση να λαµβάνει απόδειξη.
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3.- Οι παραπάνω ενέργειες και κυρίως η παράδοση του
σάκου πρέπει να γίνει αυθηµερόν. 

4.- Όπου λόγω των συνθηκών της περιοχής (µεγάλη από-
σταση, κακός δρόµος ή και ανυπαρξία συγκοινωνιακού µέσου)
καθιστούν την παράδοση αδύνατη, αυτή πρέπει να γίνει το συ-
ντοµότερο δυνατό.

5.- Όπου λόγω των ειδικών συνθηκών (κυρίως αφορά τα
νησιά του Αιγαίου) είναι ιδιαίτερα δυσχερής η παράδοση του εκλο-
γικού σάκου στο αρµόδιο Πρωτοδικείο, προβλέπεται  η δυνατό-
τητα παράδοσης στο πλησιέστερο (άρθρο 94§1 του Π.∆.
96/2007).
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ΘΘΘΘ

ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΕΤΕΡΟ∆ΗΜΟΤΩΝ

Στις Βουλευτικές Εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 έχει προ-
βλεφθεί η λειτουργία εκλογικών τµηµάτων «ετεροδηµοτών», δη-
λαδή εκλογέων που διαµένουν σε ∆ήµο ή Κοινότητα διαφορετικής
εκλογικής περιφέρειας από εκείνη στους καταλόγους της οποίας
είναι εγγεγραµµένοι.

Οι εκλογείς αυτοί θα ψηφίσουν στον τόπο της διαµονής τους
υποψήφιους βουλευτές της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία
είναι εγγεγραµµένοι (βασική εκλογική περιφέρεια).

Τα εκλογικά Τµήµατα ετεροδηµοτών διαχωρίζονται κατά το
νόµο σε «Αµιγή» και σε «Μεικτά».

Οι εργασίες του ∆ικαστικού Αντιπροσώπου σε κάθε κατηγο-
ρία των σχετικών τµηµάτων έχουν ουσιώδεις διαφορές.

Τα σχετικά ζητήµατα ρυθµίζονται από τις διατάξεις των άρ-
θρων 96 και 97 του Π.∆. 96/2007.

Ειδικότερα:

1.- «ΑΜΙΓΗ» ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟ∆ΗΜΟΤΩΝ:
Στα «Αµιγή» Εκλογικά Τµήµατα ετεροδηµοτών, όπου ψηφί-

ζουν εκλογείς από µία  και µόνη βασική εκλογική περιφέρεια, η
διαδικασία είναι κατά βάση η ίδια µε εκείνη των κοινών εκλογικών
τµηµάτων.

Μόνες διαφορές είναι:
α) Οι εκλογείς είναι εγγεγραµµένοι σε «Ειδικό Εκλογικό κατά-

λογο ετεροδηµοτών».
β) ∆ιανέµονται ψηφοδέλτια της βασικής εκλογικής περι-

φέρειας του ειδικού Εκλογικού Τµήµατος (που είναι διαφορε-
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τική από την εκλογική περιφέρεια που εδρεύει το Εκλογικό
Τµήµα). 

γ) Τα τηλεγραφήµατα των αποτελεσµάτων θα αποσταλούν
στη Νοµαρχία της βασικής εκλογικής περιφέρειας. 

δ) Ο σάκος µε το εκλογικό υλικό παραδίδεται στον Πρόεδρο
του Πρωτοδικείου της έδρας του Νοµού, στον οποίο έχει συσταθεί
το Ειδικό Εκλογικό Τµήµα των Ετεροδηµοτών.

ε) Το µοναδικό αντίγραφο του Πρακτικού 2 των Εκλογικών
Τµηµάτων Ετεροδηµοτών, που προορίζεται για το Νοµάρχη της
βασικής εκλογικής περιφέρειας, θα πρέπει να παραδοθεί στον
Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, που θα
βρίσκεται στη Νοµαρχία του Νοµού όπου έχει συστηθεί το συγκε-
κριµένο Εκλογικό Τµήµα (εκτός αν εδρεύει εκεί η Περιφέρεια,
όπου και πρέπει το αντίγραφο του Πρακτικού να παραδοθεί).

στ) Ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος θα ψηφίσει (κατ΄ ανάγκη)
υποψήφιους βουλευτές της βασικής εκλογικής περιφέρειας του
Τµήµατος (όπως και οι άλλοι εκλογείς).

2.- «ΜΕΙΚΤΑ» ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟ∆ΗΜΟΤΩΝ:
Στα «Μεικτά» Εκλογικά Τµήµατα ετεροδηµοτών ψηφίζουν

εκλογείς από περισσότερες της µιας βασικές εκλογικές περιφέ-
ρειες.

Στην πραγµατικότητα πρόκειται για πολλαπλή εκλογή µέσα
σε ένα Εκλογικό Τµήµα, µε αποτέλεσµα να λειτουργούν παράλ-
ληλα (µε µια Εφορευτική Επιτροπή και ένα ∆ικαστικό Αντιπρό-
σωπο) περισσότερα εκλογικά υποτµήµατα διαφορετικών βασικών
εκλογικών περιφερειών, αλλά µε µία κάλπη.

Οι διαφορές εντοπίζονται στα εξής σηµεία:
α) Υπάρχουν περισσότεροι (όσα και τα εκλογικά υποτµή-

µατα): Ι) Εκλογικοί κατάλογοι, ΙΙ) Βιβλία (Πρακτικά και Πρω-
τόκολλα ψηφοφορίας) και ΙΙΙ) Ψηφοδέλτια,

Συνακόλουθα ο εκλογέας που ψηφίζει θα πρέπει :
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Ι) Να διαγράφεται από τον Εκλογικό κατάλογο της βασικής
εκλογικής περιφέρειας στον οποίο είναι εγγεγραµµένος, 

ΙΙ) Να καταγράφεται στον οικείο κατάλογο ψηφισάντων, 
ΙΙΙ) Να λαµβάνει τη σειρά ψηφοδελτίων της βασικής του

εκλογικής περιφέρειας, θέτοντας όσους σταυρούς προτίµη-
σης επιτρέπονται στην περιφέρεια αυτή (βασική) και 

ΙV.- Να αναγράφεται από το ∆ικαστικό Αντιπρόσωπο
πάνω στο φάκελο που λαµβάνει η βασική εκλογική περιφέ-
ρεια.

Πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή στα εξής σηµεία
που υπάρχει σοβαρός κίνδυνος λάθους:

αα) Να αναγραφεί στο φάκελο (που αυτονόητα θα υπο-
γραφεί και σφραγισθεί) από το ∆ικαστικό Αντιπρόσωπο
ευκρινώς η βασική εκλογική περιφέρεια του εκλογέα. 

ββ) Να δοθεί στον εκλογέα η ορθή και πλήρης σειρά
ψηφοδελτίων της βασικής εκλογικής του περιφέρειας.

γγ) Να ενηµερωθεί ο εκλογέας για τον επιτρεπόµενο
στη συγκεκριµένη εκλογική περιφέρεια αριθµό σταυρών
προτίµησης.

β) Ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος θα ψηφίσει τους υποψήφιους
µιας από τις βασικές εκλογικές περιφέρειες, που περιλαµβάνονται
στο Τµήµα του, κατ’ επιλογή του.

γ) Τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής θα ψηφίσουν τους
υποψήφιους της βασικής εκλογικής περιφέρειας, στον ειδικό κα-
τάλογο της οποίας είναι εγγεγραµµένα.

δ) Μετά το κλείσιµο της κάλπης στα µεικτά εκλογικά Τµή-
µατα ετεροδηµοτών προβλέπεται µόνο καταµέτρηση των φα-
κέλων (µέσα στους οποίους βρίσκονται τα ψηφοδέλτια) και
όχι διαλογή τους. (Η τελευταία θα γίνει από τη Γενική Εφετειακή
Εφορευτική Επιτροπή).
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∆ηλαδή, η Εφορευτική Επιτροπή µετά το τέλος της ψηφοφο-
ρίας: Ι) Θα ανοίξει την κάλπη. 

ΙΙ) Θα διαχωρίσει, σύµφωνα µε τη σηµείωση του ∆ικαστικού
Αντιπροσώπου επί του φακέλου, τα ψηφοδέλτια κατά βασικές
εκλογικές περιφέρειες. 

ΙΙΙ) Θα καταµετρήσει τους φακέλους κάθε βασικής εκλογικής
περιφέρειας χωριστά, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 90 του
Π.∆. 96/2007.  

ΙV) Θα συµπληρώσει τα Βιβλία των Πρακτικών.
V) Θα συσκευάσει σε ιδιαίτερο σάκο τους κλειστούς φακέ-

λους µε τα σχετικά Βιβλία κάθε βασικής εκλογικής περιφέρειας.
VΙ) Ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος θα παραδώσει στον Προϊ-

στάµενο του Εφετείου της Εκλογικής Περιφέρειας, στην οποία
λειτούργησε το συγκεκριµένο Εκλογικό Τµήµα, τους αυτοτελείς
σάκους των βασικών εκλογικών περιφερειών, στους οποίους θα
περιέχονται τα ψηφοδέλτια µαζί µε τα αντίστοιχα εκλογικά βιβλία. 

Όπως διαβεβαιώνει το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆η-
µόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, έχει ληφθεί µέρι-
µνα από τις κατά τόπους Νοµαρχίες ώστε να υπάρχουν
στη διάθεση του ∆ικαστικού Αντιπροσώπου τα αναγκαία
συγκοινωνιακά µέσα για την άµεση παράδοση του
σάκου στον Προϊστάµενο του Εφετείου της Εκλογικής
Περιφέρειας (ακόµα και ελικόπτερα για τις αποµακρυ-
σµένες νησιωτικές περιοχές), προκειµένου να ολοκλη-
ρωθεί η καταµέτρηση των ψήφων.
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ΙΙΙΙ

ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

1.- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 66§2 του Π∆ 96/2007
ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος έχει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώ-
σεις του ανακριτικού υπαλλήλου και ενεργεί  αυτεπαγγέλτως ή
µετά από µήνυση οποιουδήποτε πολίτη την ανάκριση για να εξα-
κριβώσει όλες τις αξιόποινες πράξεις που έγιναν µέσα ή έξω από
το Εκλογικό κατάστηµα.

2.- Στις περιπτώσεις αυτές ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος ενερ-
γεί µόνος (χωρίς τη σύµπραξη Γραµµατέα ή άλλου ανακριτικού
υπαλλήλου).

3.- Τα ειδικά εκλογικά αδικήµατα περιγράφονται από τα
άρθρα 112-119 του Π∆ 96/2007 .

4.- Στις σχετικές περιπτώσεις ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος
οφείλει να  συντάξει τις απαραίτητες εκθέσεις (έκθεση προφορικής
µήνυσης, έκθεση ένορκης κατάθεσης µάρτυρα, έκθεση κατάσχε-
σης, έκθεση σωµατικής έρευνας κατηγορουµένου και κατάσχε-
σης, έκθεση απολογίας κατηγορουµένου) και, σε περιπτώσεις
σοβαρού αυτόφωρου αδικήµατος, και έκθεση σύλληψης κατηγο-
ρουµένου.

5.- Είναι αυτονόητο ότι τα ανακριτικά καθήκοντα του ∆ικαστι-
κού  Αντιπροσώπου είναι εξαιρετικά και γιαυτό πρέπει να ασκού-
νται µε ιδιαίτερη περίσκεψη και φειδώ.

6.- Στο παράρτηµα ΙΙ παρατίθενται σχετικά υποδείγµατα εκ-
θέσεων.

7.- Ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος οφείλει να διαβιβάσει τις µη-
νύσεις που του υποβλήθηκαν και όλες τις εκθέσεις των ανακριτι-

69



κών πράξεων που συνέταξε στον αρµόδιο Εισαγγελέα Πληµµελει-
οδικών (άρθρο 66§ 2 εδ. 2 Π.∆. 96/2007) µετά το πέρας της δια-
λογής.

Για τυχόν προβλήµατα που θα ανακύψουν στους
∆ικαστικούς Αντιπροσώπους κατά την άσκηση των κα-
θηκόντων τους θα λειτουργήσει στο ∆ικηγορικό Σύλ-
λογο Αθηνών

«Γραφείο Επίλυσης Προβληµάτων 
∆ικαστικών Αντιπροσώπων»,

όπου θα µπορούν να απευθύνονται οι κκ. Συνάδελφοι
στα τηλέφωνα 210-3398270, 3398109, 3398111
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΝΟΜΑΡΧΙΑ
∆ΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Η Εφορευτική Επιτροπή του  ου Εκλογικού Τµήµατος του
∆ήµου/Κοινότητας του Νοµού

βεβαιώνει
ότι                                                        του  
που διορίστηκε  Γραµµατέας  του παραπάνω Εκλογικού Τµήµατος
µε το Πρακτικό υπ' αριθµ. 1, άσκησε τα καθήκοντά του κατά τις
Βουλευτικές Εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 και απασχολήθηκε
επί δύο (2) ηµέρες

, 4.10.2009
Η Εφορευτική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος                                   Τα Μέλη



ΝΟΜΑΡΧΙΑ
∆ΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1
Στ                                                 του νοµού
και στο κατάστηµα                                                           που ορίστηκε
ως κατάστηµα ψηφοφορίας του                     Εκλογικού Τµήµατος του        
Εκλογικού ∆ιαµερίσµατος του ∆ήµου                      /ή της Κοινότητας 

σήµερα την 4η του µηνός Οκτωβρίου
του έτους 2009, ηµέρα Κυριακή και ώρα 06.00, δηλαδή µία ώρα πριν
από την έναρξη της ψηφοφορίας, συνήλθε η εφορευτική επιτροπή
του παραπάνω Εκλογικού Τµήµατος, που ορίστηκε σύµφωνα µε το
νόµο και η οποία αποτελείται από τους παρακάτω:
Α) Ως Πρόεδρος (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΚ. ΑΡΧΗΣ)
Όνοµα
Επίθετο
Όνοµα Πατρός
Ιδιότητα
Τόπος κατοικίας
Τηλέφωνο
Β) Ως Μέλη που κληρώθηκαν
1.- Όνοµα
Επίθετο
Όνοµα Πατρός
Ιδιότητα
Τόπος κατοικίας
Τηλέφωνο
2.- Όνοµα
Επίθετο
Όνοµα Πατρός
Ιδιότητα
Τόπος κατοικίας
Τηλέφωνο
3.- Όνοµα
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Επίθετο
Όνοµα Πατρός
Ιδιότητα
Τόπος κατοικίας
Τηλέφωνο
4.- Όνοµα
Επίθετο
Όνοµα Πατρός
Ιδιότητα
Τόπος κατοικίας
Τηλέφωνο

Η Εφορευτική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία έκανε τις
ακόλουθες ενέργειες που προβλέπονται από το νόµο, για την προε-
τοιµασία της έναρξης της ψηφοφορίας:

…
3.- Ανέθεσε τα καθήκοντα του Γραµµατέα στ    :

Όνοµα
Επίθετο
Όνοµα Πατρός
Ιδιότητα
Τόπος κατοικίας
Τηλέφωνο

…
Το Πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε, υπο-

γράφτηκε από τον Πρόεδρο, τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, το
Γραµµατέα και του Αντιπροσώπους των συνδυασµών.

Ο Πρόεδρος                               Τα Μέλη     

Ο/Η Γραµµατέας      Οι Αντιπρόσωποι των συνδυασµών
Υπογραφές

Ακριβές απόσπασµα από το Βιβλίο
Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής

,  αυθηµερόν
Ο Πρόεδρος
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ΝΟΜΑΡΧΙΑ
∆ΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Η Εφορευτική Επιτροπή του  ου Εκλογικού Τµήµατος του
∆ήµου/Κοινότητας του Νοµού

βεβαιώνει
ότι του

,
άσκησε  τα καθήκοντά του ως Αντιπρόσωπος της ∆ικαστικής
Αρχής στο παραπάνω Εκλογικό Τµήµα.

, 4 Οκτωβρίου 2009
Η Εφορευτική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος         Οι Γραµµατείς         Τα Μέλη
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
υπογραφόµεν του 

, δικηγόρος Αθηνών, που κατοικώ στ 
(οδός αρ.       )

και ασκώ σήµερα τα καθήκοντα του Αντιπροσώπου της ∆ικαστι-
κής Αρχής στο Εκλογικό Τµήµα του ∆ήµου/Κοινότητας 

του Νοµού
δηλώνω υπεύθυνα ότι

είµαι εγγεγραµµένος στους εκλογικούς καταλόγους του
∆ήµου/Κοινότητας του Νοµού     ,

, 4 Οκτωβρίου 2009
Ο/Η  ∆ηλ 
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ΠΡΟΣ
Τον κ. Έφορο ∆ικαστικών Αντιπρο-
σώπων της Εκλογικής Περιφέρειας
Νοµού 

ΑΝΑΦΟΡΑ
Τ

,
Αντιπροσώπου της ∆ικαστικής Αρχής
στο υπ' αριθµ.
Εκλογικό Τµήµα ∆ήµου/Κοινότητας 

Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 66 παρ. 3 του Π∆
96/2007, όπως ισχύει, Σας αναφέρω ότι δεν υπέπεσε στην αντί-
ληψή µου οποιοδήποτε  αξιοσηµείωτο  γεγονός  κατά  την άσκηση
των καθηκόντων µου.

, 4η Οκτωβρίου 2009
Ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΟΡΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑ
Στ                         του Νοµού                     και  µέσα  στο κα-

τάστηµα ψηφοφορίας του         Εκλογικού Τµήµατος του ∆ήµου (ή
Κοινότητας) κατά τις Βουλευτικές Εκλογές σήµερα στις 4 Οκτω-
βρίου 2009, ηµέρα Κυριακή και ώρα            , ενώπιον εµού τ     
Αντιπροσώπου της ∆ικαστικής Αρχής, που σύµφωνα µε το Νόµο
εκτελώ καθήκοντα ανακριτικού  υπαλλήλου και ενεργώ χωρίς τη
σύµπραξη Γραµµατέα, παρουσιάστηκε ύστερα από προφορική
πρόσκλησή µου    παρακάτω µάρτυρας,     οποί    ερωτηθεί για τα
στοιχεία της ταυτότητάς τ    µου δήλωσε ότι ονοµάζεται

του                         και της                         ,
που γεννήθηκε στ                    το έτος 19     επαγγέλµατος

και κατοικεί στ                               (οδός
αρ      ) κάτοχος του υπ' αριθµ.                              δελτίου

ταυτότητας που εκδόθηκε από το                                Έλλην
και Χριστιαν     Ορθόδοξ     ,    οποί   απλώς γνωρίζει τ   ν κατη-
γορουµεν  .  Αυτ    αφού έβαλε το δεξί χέρι τ     πάνω  στο Ιερό
Ευαγγέλιο και ορκίσθηκε ότι θα πεί την αλήθεια χωρίς να προ-
σθέσει ή αποκρύψει κάτι, κατέθεσε τα εξής:

Σε πίστωση συντάχθηκε η έκθεση αυτή, που αφού διαβάστηκε
καθαρά και µεγαλόφωνα υπογράφηκε, όπως ακολουθεί.

ΜΑΡΤΥΡΑΣ               ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝ
Στ                         του Νοµού                      και  µέσα  στο κα-

τάστηµα ψηφοφορίας του       Εκλογικού Τµήµατος του ∆ήµου (ή
Κοινότητας) κατά τις Βουλευτικές Εκλογές σήµερα στις 4 Οκτω-
βρίου 2009, ηµέρα Κυριακή και ώρα            , ενώπιον εµού τ     
Αντιπροσώπου της ∆ικαστικής Αρχής, που σύµφωνα µε το Νόµο
εκτελώ καθήκοντα  ανακριτικού  υπαλλήλου και ενεργώ χωρίς τη
σύµπραξη Γραµµατέα, προσήχθη σε µένα    παρακάτω κατηγο-
ρουµεν   ,    οποί     ερωτηθεί     για  τα  στοιχεία  της  ταυτότητάς
τ      µου δήλωσε ότι ονοµάζεται           

του                                 και της                                ,
που γεννήθηκε στ                              , το έτος 19    , επαγγέλµατος

και κατοικεί     στ 
(οδός                       αρ         ) κάτοχος  του υπ' αριθµ.
δελτίου  ταυτότητας που εκδόθηκε από το                               Ελ-
λην               και Χριστιαν     Ορθόδοξ   ,  µε σκοπό να απολογηθεί
για τη σε βάρος τ    κατηγορία για παράβαση

Στ   ν παραπάνω εξήγησα ότι δεν µπορώ να του δώσω προθε-
σµία για να απολογηθεί,  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις των άρθρων
100-104 ΚΠ∆ γιατί κατά την κρίση µου βλάπτεται το έργο  της
ανάκρισης  και  ο χρόνος είναι περιορισµένος, αλλά ότι έχει το δι-
καίωµα σύµφωνα µε το άρθρο 105 ΚΠ∆ να απολογηθεί  µε  την
παρουσία  του συνηγόρου του και τ    ν κάλεσα να δηλώσει αν
επιθυµεί να απολογηθεί αµέσως ή όχι.  Αυτ    µου δήλωσε ότι επι-
θυµεί να εξετασθεί αµέσως και χωρίς συνήγορο. Ύστερα από
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αυτά τ     απάγγειλα την κατηγορία που είναι: Κατηγορείσαι ότι:

Επί  της  παραπάνω κατηγορίας    κατηγορούµεν    απολογήθηκε
τα εξής: 

Σε πίστωση συντάχθηκε η έκθεση αυτή, που αφού διαβάστηκε
καθαρά και µεγαλόφωνα υπογράφηκε, όπως ακολουθεί.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝ               ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΗΝΥΣΗΣ
Στ                         του Νοµού                    και  µέσα  στο κατά-

στηµα ψηφοφορίας του             Εκλογικού Τµήµατος του ∆ήµου
(ή Κοινότητας)
κατά τις Βουλευτικές Εκλογές σήµερα στις 4 Οκτωβρίου 2009,
ηµέρα Κυριακή και ώρα            , ενώπιον εµού τ     

Αντιπροσώπου της ∆ικαστικής Αρχής, που σύµφωνα µε
το Νόµο εκτελώ καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου και ενεργώ
χωρίς τη σύµπραξη Γραµµατέα, προσήχθη σε µένα   παρακάτω
µηνυτής,     οποί    ερωτηθεί      για  τα  στοιχεία  της  ταυτότητάς
τ      µου  δήλωσε ότι ονοµάζεται 

του και της                              ,
που γεννήθηκε στ 

, το έτος 19   , επαγγέλµατος                                  και
κατοικεί     στ                                                         (οδός                   

αρ      ) κάτοχος  του υπ' αριθµ.                          δελ-
τίου  ταυτότητας που εκδόθηκε από το                               

Ελλην         και Χριστιαν     Ορθόδοξ   ,    οποί    µου δήλωσε
ότι καταµηνύει τ   ν
του                             και της                                   , επαγγέλµατος 

που κατοικεί στ                                (οδός                             
αρ.     ) γιατί σήµερα: 
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Μάρτυρες για την απόδειξη της παραπάνω αξιόποινης πράξη
προτείνει τους : 

Σε πίστωση συντάχθηκε η έκθεση αυτή, που αφού διαβάστηκε
καθαρά και µεγαλόφωνα υπογράφηκε, όπως ακολουθεί.

ΜΗΝΥΤ                   ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
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ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ
Στ                         του Νοµού                    και  µέσα  στο κατάστηµα
ψηφοφορίας του            Εκλογικού Τµήµατος του ∆ήµου (ή Κοινό-
τητας) κατά τις Βουλευτικές Εκλογές
σήµερα στις 4 Οκτωβρίου 2009, ηµέρα Κυριακή και ώρα            ,
ενώπιον εµού τ     
Αντιπροσώπου της ∆ικαστικής Αρχής, που σύµφωνα µε το Νόµο
εκτελώ καθήκοντα  ανακριτικού  υπαλλήλου και ενεργώ χωρίς τη
σύµπραξη Γραµµατέα, προχώρησα σε κατάσχεση στα χέρια τ    
παρακάτω,     οποί     ερωτηθεί     για  τα  στοιχεία  της  ταυτότητάς
τ     µου δήλωσε ότι ονοµάζεται                                                                            
του                                       και της                                 , που
γεννήθηκε στ                              , το έτος 19    , επαγγέλµατος

και κατοικεί     στ 
(οδός                       αρ    ) κάτοχος του υπ' αριθµ.

δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το                               
Ελλην      και Χριστιαν     Ορθόδοξ   ,     οποί    έχει διαπράξει το
αδίκηµα 

το εξής κινητό πράγµα, που έχει άµεση σχέση µε το αδίκηµα, για
να αποσταλεί ως πειστήριο στον Εισαγγελέα:

Σε πίστωση συντάχθηκε η έκθεση αυτή, που αφού διαβάστηκε
καθαρά και µεγαλόφωνα υπογράφηκε, όπως ακολουθεί.

ΚΑΘΟΥ Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ       ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ
Στ                         του Νοµού                    και  µέσα  στο κατάστηµα
ψηφοφορίας του            Εκλογικού Τµήµατος του ∆ήµου (ή Κοινό-
τητας) κατά τις Βουλευτικές Εκλογές
σήµερα στις 4 Οκτωβρίου 2009, ηµέρα Κυριακή και ώρα            ,
ενώπιον εµού τ     Αντιπρο-
σώπου της ∆ικαστικής Αρχής, που σύµφωνα µε το Νόµο εκτελώ
καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου και ενεργώ χωρίς τη σύ-
µπραξη Γραµµατέα, προχώρησα στη σύλληψη του παρακάτω κα-
τηγορουµεν  ,    οποί    ερωτηθεί    για τα στοιχεία της ταυτότητάς
τ      µου  δήλωσε ότι ονοµάζεται                    

του
και της                              , που γεννήθηκε στ                              ,
το έτος 19     , επαγγέλµατος                                    και κατοικεί
στ                                                (οδός                       
αρ         ) κάτοχος του υπ' αριθµ.                          δελτίου  ταυτότητας
που εκδόθηκε από το                        Ελλην        και Χριστιαν     
Ορθόδοξ   ,    οποί    έχει καταµηνυθεί ότι διέπραξε το εξής αδί-
κηµα, που διώκεται ως πληµµέληµα:

Επειδή δεν παρήλθαν 24 ώρες από τη διάπραξη του προκεί-
µενου αδικήµατος  και ακολουθείται η διαδικασία του αυτοφώρου,
ενήργησα  τη σύλληψή τ    και την προσωρινή τ    κράτηση στο
χώρο του εκλογικού καταστήµατος, µέχρι την αποστολή του, µαζί
µε τη δικογραφία που θα σχηµατισθεί στον αρµόδιο Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών.

Σε πίστωση συντάχθηκε η έκθεση αυτή, που αφού διαβάστηκε
καθαρά και µεγαλόφωνα υπογράφηκε, όπως ακολουθεί.

ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ            ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
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ΕΚΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝ     
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ

Στ                         του Νοµού                           και  µέσα  στο κα-
τάστηµα ψηφοφορίας του         Εκλογικού Τµήµατος του ∆ήµου (ή
Κοινότητας) κατά τις Βουλευτικές Εκλογές
σήµερα στις 4 Οκτωβρίου 2009, ηµέρα Κυριακή και ώρα            ,
ενώπιον εµού τ                                                                   Αντιπρο-
σώπου της ∆ικαστικής Αρχής, που σύµφωνα µε το Νόµο εκτελώ
καθήκοντα  ανακριτικού  υπαλλήλου και ενεργώ χωρίς τη σύ-
µπραξη Γραµµατέα, και επειδή α) απήγγειλα  ήδη κατηγορία  κατά
τ     παρακάτω κατηγορουµεν   ,     οποί    ερωτηθεί    για τα στοι-
χεία της ταυτότητάς τ      µου  δήλωσε ότι ονοµάζεται 

του και
της                             που γεννήθηκε στ                                     ,
το έτος 19    , επαγγέλµατος                                                και
κατοικεί στ (οδός                       
αρ        ) κάτοχος  του υπ' αριθµ.                          δελτίου  ταυτότητας
που εκδόθηκε από το                                           Ελλην              και
Χριστιαν     Ορθόδοξ   ,    οποί     έχει διαπράξει το αδίκηµα                   

και β) υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ότι το υλικό αντικείµενο του
αδικήµατος,  δηλαδή  ο φάκελος που τ    παρέδωσε η  Εφορευτική
Επιτροπή  και  αρνήθηκε να τον ρίξει στην κάλπη ή να µου τον πα-
ραδώσει,  παρά τη σύστασή µου, έχει αποκρυβεί από αυτόν σε
σηµείο του σώµατός του, προχώρησα στη  σωµατική  του  έρευνα,
από  την οποία προέκυψαν τα εξής:
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Στη συνέχεια κατέσχεσα κινητό πράγµα αυτό (φάκελο), που έχει
άµεση σχέση µε το αδίκηµα, για να αποσταλεί ως πειστήριο στον
Εισαγγελέα.

Σε πίστωση συντάχθηκε η έκθεση αυτή, που αφού διαβάστηκε
καθαρά και µεγαλόφωνα υπογράφηκε, όπως ακολουθεί.

ΚΑΘΟΥ Η ΕΡΕΥΝΑ                  ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ    
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ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ Α∆ΙΚΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Στ                         του Νοµού                    και  µέσα  στο κατάστηµα
ψηφοφορίας του        Εκλογικού Τµήµατος του ∆ήµου (ή Κοινότη-
τας) κατά τις Βουλευτικές Εκλογές σήµερα
στις 4 Οκτωβρίου 2009, ηµέρα Κυριακή και ώρα            , ενώπιον
εµού τ                                                                                 Αντιπρο-
σώπου της ∆ικαστικής Αρχής,  που σύµφωνα µε το Νόµο εκτελώ
καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου και ενεργώ χωρίς τη σύ-
µπραξη Γραµµατέα, και επειδή     παρακάτω κατηγορουµεν   ,
οποί    ερωτηθεί    για τα στοιχεία της ταυτότητάς τ      µου  δήλωσε
ότι ονοµάζεται                                                                            
του                                         και της                                , που γεν-
νήθηκε στ                                                 , το έτος 19     , επαγγέλ-
µατος                                    και κατοικεί στ 
(οδός                           αρ     ) κάτοχος του υπ' αριθµ.
δελτίου  ταυτότητας που εκδόθηκε από το                    Ελλην
και Χριστιαν     Ορθόδοξ   , έχει διαπράξει το αδίκηµα 

Επειδή  δεν παρήλθαν 24 ώρες από τη διάπραξη του προκεί-
µενου  αδικήµατος  και ακολουθείται η διαδικασία του αυτοφώρου,
ενήργησα  τη σύλληψή τ   και την προσωρινή τ     κράτηση στο
χώρο του εκλογικού καταστήµατος, µέχρι την αποστολή τ     , µαζί
µε τη δικογραφία που θα σχηµατισθεί  στον αρµόδιο Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών.

Σε πίστωση συντάχθηκε η έκθεση αυτή, που αφού διαβάστηκε
καθαρά και µεγαλόφωνα υπογράφηκε, όπως ακολουθεί.

ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ           ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
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