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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο ∆ικηγόρος, ως άµισθος και ανεξάρτητος δικαστικός λει-
τουργός, συµµετέχοντας στην εκλογική διαδικασία ως ∆ικαστικός
Αντιπρόσωπος, αποτελεί εχέγγυο της ελεύθερης και αδιάβλητης
αποτύπωσης της λαϊκής βούλησης. Η ανάληψη όµως των σχετι-
κών καθηκόντων προϋποθέτει υψηλό αίσθηµα ευθύνης απ΄
όλους, καθόσον παραλείψεις, παρατυπίες, απλουστεύσεις ή επι-
πολαιότητα, οδηγούν συχνά σε ακυρότητες µε ό,τι αυτές συνεπά-
γονται.

Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών οργάνωσε, για µια
ακόµα φορά, ειδικά Σεµινάρια ∆ικαστικών Αντιπροσώπων
ιδιαίτερα αναγκαία σήµερα, µιας και για πρώτη φορά διεξάγονται
οι ∆ηµοτικές και Περιφερειακές Εκλογές µετά το Ν. 3852/2010 για
τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµέ-
νης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». Στόχος µας, αφενός να
ενηµερωθούν οι δικηγόροι για τις τροποποιήσεις της εκλογικής
νοµοθεσίας που αφορά στην ανάδειξη των ∆ηµοτικών και Περιφε-
ρειακών Αρχών και για τις διαφοροποιήσεις στη σχετική εκλογική
διαδικασία, αφετέρου να µεταδοθεί η γνώση και η εµπειρία πα-
λαιότερων συναδέλφων προς τους νεώτερους.

Στο πλαίσιο των σεµιναρίων αυτών συντάχθηκε, εκδόθηκε
και θα διανεµηθεί ο «Πρακτικός Οδηγός του ∆ικαστικού Αντι-
προσώπου για τις ∆ηµοτικές και Περιφερειακές Εκλογές
2010», ως ένα χρηστικό βοήθηµα.

Επίσης για τυχόν προβλήµατα που θα ανακύψουν στους ∆ι-
καστικούς Αντιπροσώπους κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, θα λειτουργήσει στα γραφεία του ∆.Σ.Α. και Υπηρεσία Επί-
λυσης Προβληµάτων ∆ικαστικών Αντιπροσώπων.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, που
πρόθυµα ζήτησαν να επιτελέσουν τα καθήκοντα του ∆ικαστικού



Αντιπροσώπου στις ∆ηµοτικές - Περιφερειακές Εκλογές του 2010,
τα οποία από τη φύση τους απαιτούν σηµαντική πνευµατική και
σωµατική καταπόνηση. Τέλος, ευχαριστώ τους συναδέλφους κκ.
Σπύρο Λάλα, που, για µια ακόµα φορά, συνέταξε τον «Πρακτικό
Οδηγό» και την κ. Εύη Χριστοφιδάκη, που επωµίσθηκε την ευ-
θύνη της επιµέλειάς του, ενώ ανέλαβαν και την πραγµατοποίηση
των σεµιναρίων.

Αθήνα, Οκτώβριος 2010

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

Οι Εκλογές ∆ηµοτικών και Περιφερειακών Αρχών έχουν ορι-
στεί για την 7η Νοεµβρίου 2010. Οι επαναληπτικές εκλογές, όπου
απαιτηθούν, θα γίνουν την 14η Νοεµβρίου 2010. Οι πιθανότητες
διεξαγωγής επαναληπτικών εκλογών εµφανίζονται πλέον ως ιδι-
αίτερα πιθανές εξ αιτίας του απαιτούµενου ουσιωδώς υψηλότερου
ποσοστού (πλέον του 50%), για την εκλογή ∆ηµοτικών και Περι-
φερειακών Αρχών από την πρώτη Κυριακή, που ορίσθηκε αντί-
στοιχα α) µε τη διάταξη του άρθρου 31§1 του Ν. 3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοί-
κησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης) και β) µε τη διάταξη του άρθρου
137§1 του άνω Ν. 3852/2010.

Η χρονική διάρκεια της ψηφοφορίας είναι σταθερή από τις
07.00΄ ως τις 19.00΄ (άρθρο 132 Ν. 3852/2010).

Η διαδικασία των ∆ηµοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και
τα συναφή καθήκοντα των ∆ικαστικών Αντιπροσώπων καθορίζο-
νται αντίστοιχα: α) από τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 13, 17,
22 έως 29, 42 και 43 του N. 3852/2010 για τις εκλογές ∆ηµοτικών
Αρχών β) από τις διατάξεις των άρθρων 116, 120 έως 139 του
ίδιου Νόµου (3852/2010) για τις εκλογές των Περιφερειακών
Αρχών. Συµπληρωµατικώς, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Π.∆.
96/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νο-
µοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116 Α΄).

Το κείµενο των σηµαντικότερων από τις παραπάνω διατάξεις,
µαζί µε άλλες χρήσιµες διατάξεις και οδηγίες βρίσκονται: α) στις
δύο (2) Εγκυκλίους µε αριθµ. 18 και 19/2010 (ανά µία για τις ∆η-
µοτικές και Περιφερειακές εκλογές), που έχει εκδώσει ειδικώς το
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ-
βέρνησης και περιέχονται στον εκλογικό σάκο κάθε εκλογικού τµή-
µατος. Οι σχετικές Εγκύκλιοι και το έντυπο των πληροφοριών
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περιέχονται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (www.ypes.gr/
ekloges) και από 1η Οκτωβρίου 2010 θα αναζητούνται στο «Πρό-
γραµµα ∆ιαύγεια» και στην ιστοσελίδα (http://sites.diavgeia.
gov.gr/ypes).

Στις Εκλογές ανάδειξης ∆ηµοτικών και Περιφερειακών Αρχών
ψηφίζουν όλοι οι Έλληνες δηµότες του ∆ήµου ή της Κοινότητας
που σωρευτικά: Ι) έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί µέχρι 31.12.1992, ΙΙ) είναι
γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του ∆ήµου (ή Κοινότητας), ΙΙΙ)
δεν έχουν στερηθεί το εκλογικό τους δικαίωµα.

Μόνο στις Εκλογές ανάδειξης ∆ηµοτικών Αρχών ψηφί-
ζουν και οι πολίτες: α) των λοιπών κρατών-µελών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, β) οι οµογενείς και γ) οι νοµίµως διαµέ-
νοντες αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών (άρθρο 14 του Ν.
3838/2010), οι οποίοι είναι γραµµένοι στους ειδικούς εκλογι-
κούς καταλόγους (άρθρο 10 Ν. 3852/2010).

Στις Εκλογές ανάδειξης ∆ηµοτικών Αρχών θα αναδειχθούν
(άρθρο 18 Ν. 3852/2010) ∆ήµαρχοι και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
(κατά εκλογική περιφέρεια, όπου υπάρχει τέτοια), Σύµβουλοι ∆η-
µοτικής Κοινότητας (όπου υπάρχει), Σύµβουλοι Τοπικής Κοινότη-
τας (όπου υπάρχει) ή Εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας (όπου
υπάρχει).

Στις εκλογές ανάδειξης Περιφερειακών Αρχών θα αναδει-
χθούν (άρθρο 120 Ν. 3852/2010) Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερει-
άρχες και Περιφερειακοί Σύµβουλοι.

Ουσιαστικά πρόκειται για δύο αυτοτελείς εκλογές, οι
οποίες διεξάγονται ταυτόχρονα.

Η εκλογή των ∆ηµοτικών Αρχών, θα γίνουν µε ενιαίο (κοινό)
ψηφοδέλτιο, ένα φάκελο (λευκό) και αυτοτελή κάλπη.

Η εκλογή των Περιφερειακών Αρχών θα γίνει µε δεύτερο ψη-
φοδέλτιο, φάκελο (γαλάζιο) και αυτοτελή (δεύτερη) κάλπη.

Η βασική δυσκολία για το δικαστικό αντιπρόσωπο, ιδιαίτερα
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µάλιστα στους ∆ήµους όπου προβλέπεται και η εκλογή Συµβού-
λων ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, εντοπίζεται κυρίως: α) σε
επίπεδο προετοιµασίας των βιβλίων και πρακτικών, στο µεγάλο
αριθµό των υποψήφιων που πρέπει να καταγραφούν όλοι ανά µία
φορά στα Βιβλία Πράξεων της Εφορευτικής Επιτροπής και στα
Βιβλία ∆ιαλογής Ψήφων υπέρ Υποψηφίων, και β) σε επίπεδο δια-
λογής στο µεγάλο αριθµό των υποψήφιων σε συνδυασµό µε την
πολυσταυρία, όπου αυξάνονται οι πιθανότητες λαθών ή παραλεί-
ψεων.

Πάντως, µε τη διάσπαση των µεγάλων Περιφερειών και τον
περιορισµό του αριθµού των σταυρών προτίµησης η εργασία του
∆ικαστικού Αντιπροσώπου στις µεγάλες πόλεις (Αθήνα-Θεσσα-
λονίκη-Πειραιάς) και στην επαρχία τείνει να εξισωθεί.

Η ανακήρυξη των Περιφερειακών Αρχών, γίνεται πάντοτε
από τα αρµόδια δικαστήρια.

Η ανακήρυξη των ∆ηµοτικών Αρχών γίνεται από τα αρµόδια
δικαστήρια (Πρωτοδικείο), εφόσον αφορά µονάδα τοπικής αυτο-
διοίκησης που αποτελείται από περισσότερα των πέντε (5) εκλο-
γικών τµηµάτων. Στους ∆ήµους που έχουν ως πέντε (5) Εκλο-
γικά Τµήµατα η ανακήρυξη γίνεται µε κοινό Πρακτικό των
αντίστοιχων Εφορευτικών Επιτροπών, που συνεδριάζουν
αµέσως µετά τη διαλογή στην έδρα του οικείου ∆ήµου (άρ-
θρο 42 Ν. 3852/2010).

Αν πρόκειται για ∆ήµο, εφόσον από το κοινό Πρακτικό
των Εφορευτικών Επιτροπών προκύψει ότι οποιοσδήποτε
συνδυασµός δεν συγκεντρώνει την απαιτούµενη πλειοψη-
φία (δηλαδή άνω του 50% των εγκύρων ψηφοδελτίων στα
οποία δεν προσµετρούνται τα λευκά - άρθρο 1 Ν. 3434/2010),
δεν γίνεται ανακήρυξη στις 7.11.2010, αλλά µετά τις επαναλη-
πτικές εκλογές στις 14.11.2010.

Στις 14 Νοεµβρίου 2010 θα διεξαχθούν επαναληπτικές ∆η-
µοτικές ή/και Περιφερειακές εκλογές, εκεί όπου οποιοσδήποτε
συνδυασµός δεν συγκέντρωσε την προβλεπόµενη πλειοψηφία

7



άνω των πενήντα εκατοστιαίων µονάδων (50%), µεταξύ των δύο
πρώτων σε ψήφους συνδυασµών, ενώπιον της ίδιας Εφορευτικής
Επιτροπής. Στις επαναληπτικές εκλογές θα χρησιµοποιηθούν τα
ίδια ψηφοδέλτια, χωρίς σταυρούς προτίµησης.

Στον ανά χείρας Πρακτικό Οδηγό επιχειρήθηκε η ταξινόµηση
και η κωδικοποίηση των εργασιών του ∆ικαστικού Αντιπροσώπου,
κατά χρονολογικά στάδια, ώστε να αποτελέσει εύχρηστο βοή-
θηµα.

Τα χαρακτηριστικά του Πρακτικού Οδηγού παραµένουν ίδια.
Στην αρχή κάθε κεφαλαίου προτάσσεται πίνακας κατάταξης

εργασιών, ενώ στο τέλος ο οδηγός ολοκληρώνεται µε παράρτηµα
υποδειγµάτων.

Επισηµαίνεται ότι, όσο αφορά το καίριο ζήτηµα των άκυρων
ψηφοδελτίων έγινε προσπάθεια συστηµατικής καταγραφής, συ-
νοπτικά, 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 2010

Σπύρος Π. Λάλας
∆ικηγόρος Αθηνών
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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
Την ευθύνη του διορισµού των ∆ικαστικών Αντιπροσώπων

στις Περιφερειακές/∆ηµοτικές Εκλογές έχει κατά το νόµο το αρ-
µόδιο Πρωτοδικείο, το οποίο εκδίδει τις σχετικές δικαστικές απο-
φάσεις. Σε εκτέλεση των αποφάσεων αυτών η αντίστοιχη
Εισαγγελία Πρωτοδικών εκδίδει τα διοριστήρια έγγραφα, τα οποία
και επιδίδει στους ∆ικαστικούς Αντιπροσώπους.

Στην πράξη ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος µεταβαίνει εκουσίως
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών ευθύς µόλις ανακοινωθούν οι διο-
ρισµοί, 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, κα-
θόσον δυσχεραίνεται ουσιωδώς η διαδικασία.

∆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 Περιφερειακές/∆ηµοτικές εκλογές, οι ∆ικαστικοί Αντιπρό-
σωποι διορίζονται κατ΄ αρχήν στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου
Αθηνών, ενώ στην περιφέρεια άλλων Πρωτοδικείων διορίζονται
δικαστικοί αντιπρόσωποι, µόνο εφόσον ζητηθούν από τα Πρωτο-
δικεία αυτά. 

Ανάλογα µε τον τόπο διορισµού (εντός ή εκτός έδρας) δια-
φορίζεται 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.

ΙΙ) Παραλαβή διατακτικής
Η διατακτική παραλαµβάνεται δύο (2) ηµέρες µετά την κατά-

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

ΙΙΙ) Είσπραξη Οδοιπορικών-Αποζηµίωσης
Η αποζηµίωση εισπράττεται από τη ∆.Ο.Υ. όπου ο δικαστικός

αντιπρόσωπος υποβάλλει τη φορολογική δήλωση εισοδήµατός
του.

β) ∆ιορισµός εντός της έδρας του Πρωτοδικείου που
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 φέρει τα εξής δικαιολογητικά: Ι) το διορισµό
του (πρωτότυπο), ΙΙ) βεβαίωση της Εφορευτικής Επιτροπής ότι
έχει εκτελέσει τα καθήκοντά του και ΙΙΙ) την απόδειξη της παράδο-
σης του εκλογικού σάκου στο Πρωτοδικείο (αν ήταν τακτικός ∆ι-
καστικός 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 Αντιπρο-
σώπους καταβάλλεται µειωµένη αποζηµίωση. Εφόσον
Αναπληρωτής διορισθεί εκτός περιφερείας του ως τακτι-
κός και εκπληρώσει τα καθήκοντά του, τη ∆ευτέρα, 8/15
Νοεµβρίου 2010, πρέπει να ζητήσει από τον Έφορο ∆ι-
καστικών Αντιπροσώπων της περιφέρειάς του να του εκ-
δώσει συµπληρωµατική διατακτική, η οποία µπορεί να
εισπραχθεί από την άνω αρµόδια ∆.Ο.Υ. Οι διορισµένοι
εντός της περιφέρειάς τους, δεν χρειάζονται διατακτική,
αλλά θα πρέπει κατά την πληρωµή τους να καταθέσουν
και αντίγραφο της πράξης διορισµού τους ως τακτικών
από τον Έφορο ∆ικαστικών Αντιπροσώπων.
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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 τις
εκλογές, δηλαδή την Παρασκευή, 5 Νοεµβρίου 2010 (και Παρα-
σκευή 12.11.2010 αντίστοιχα).

Αν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί µέσο µαζικής µεταφοράς
(κυρίως αεροπλάνο, αλλά και πλοίο, τραίνο ή λεωφορείο) αµέσως
µετά την παραλαβή του διορισµού πρέπει να ληφθεί µέριµνα για
την εξασφάλιση θέσης. Οι ∆ικαστικοί Αντιπρόσωποι έχουν από-
λυτη προτεραιότητα.

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 β.- Χρήσιµα
Ι.- Υγρό διαγραφής (blanco) I.- ∆έκα (10) τουλάχιστον
ΙΙ.- Καρµπόν χειρός (5-6 φύλλα) φακέλους µεγάλου 

της καλύτερης δυνατής µεγέθους (Α4 ή
ποιότητας µεγαλύτερους) 

ΙΙΙ.- Aναπτήρα II.- Σειρά µαρκαδόρων
ΙV.- Λαστιχάκια διαφόρων χρωµάτων 
V.- Ψαλίδι ΙΙΙ.-Μικρό Ευαγγέλιο
VI.- Κολλητική ταινία (για τυχόν ανάκριση) 

(σελοταίηπ)
VII.- Kόλλα stick
VIII.- Αριθµοµηχανή 

(κοµπιουτεράκι)
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ΒΒΒΒ

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 5/12.11.2010

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 τους: α)

Έφορο ∆ικαστικών Αντιπροσώπων (που είναι ο Πρόεδρος Πρω-
τοδικών του αντίστοιχου Πρωτοδικείου), (άρθρο 66 παρ.3 του
Π.∆.96/2007), β) τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών και γ) το Γενικό
Γραµµατέα της Περιφέρειας (άρθρο 68§13 του Π.∆. 96/2007) για
την άφιξή του και την ανάληψη των καθηκόντων του.

Εφόσον είναι διορισµένος στην έδρα του Πρωτοδικείου ή
διέρχεται από εκεί, συνήθως το δηλώνει αυτοπροσώπως στον
εντεταλµένο προς τούτο υπάλληλο.

Αλλιώς αποστέλλει τηλεγράφηµα µε το εξής περιεχόµενο:
«Ανέλαβα τα καθήκοντά µου ως Αντιπρόσωπος της ∆ικαστι-

κής Αρχής στο υπ' αριθµ.           Εκλογικό Τµήµα του ∆ήµου.

Μετά τιµής
ονοµατεπώνυµο»

Όλα τα εκλογικά τηλεγραφήµατα αποστέλλονται ατελώς.
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2.- ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ
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 µπορεί να εξευρεθεί τέτοιος σε εκλο-
γέα. 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). Από τις µέχρι σήµερα εγκυκλίους δεν
προβλέπεται δυνατότητα πρόσληψης δεύτερου Γραµµατέα. 

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

τηλεφωνικών κλήσεων του Εφόρου, του Εισαγγελέα, της Γενικής
Γραµµατείας Περιφέρειας, της Νοµαρχίας 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. Τα εκλογικά τµή-
µατα (δυναµικότητας 450 ατόµων για την περιφέρεια και 400 για
την Αττική) και τα αντίστοιχα εκλογικά καταστήµατα αναφέρονται
στο Πρόγραµµα Εκλογής που είναι τοιχοκολληµένο σε κεντρικά
σηµεία τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν τις εκλογές (άρθρο 23
και 125 αντίστοιχα Ν. 3852/2010). 

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 διευθύν-
σεις 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 των Εφορευτικών
Επιτροπών.
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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 γίνε-
ται το αργότερο µέχρι το Σάββατο 6/13.11.2010 το µεσηµέρι
(άρθρο 78§1 Π∆ 96/2007).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ:
Οι αναπληρωτές ∆ικαστικοί Αντιπρόσωποι πρέπει, πέρα
από την άφιξή τους, να δηλώσουν στον Έφορο ∆ικαστικών
Αντιπροσώπων: α.- Τη διεύθυνση της διαµονής τους στην
έδρα του Εφόρου και β.- Tον αριθµό της τηλεφωνικής τους
κλήσης, για να τους αναζητήσει, όταν και εφόσον τους χρει-
αστεί.
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ΓΓΓΓ

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 6/13.11.2010

1.- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
2.- ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
3.- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
4.- ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
5.- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
6.- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

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

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

2.- ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Πρέπει να ελεγχθεί:
Ι.- Αν υπάρχουν δύο (2) κάλπες και αν αυτές διαθέτουν κα-

τάλληλο κλείστρο ώστε να µπορεί να ασφαλιστεί µε εξωτερική
κλειδαριά (λουκέτο).

ΙΙ.- Αν υπάρχουν δύο (2) ειδικά διαχωρίσµατα (παραβάν) για
την ψηφοφορία. 

ΙΙΙ.- Αν υπάρχουν τα απαραίτητα τραπέζια (ή θρανία) και του-
λάχιστον δέκα (10) καρέκλες (για την Εφορευτική Επιτροπή και
τους Αντιπροσώπους των συνδυασµών).
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Ο έλεγχος αυτός είναι απλός γι΄ αυτό και είναι σκόπιµο να γί-
νεται κατά την παραλαβή του εκλογικού τµήµατος, οπότε και ζη-
τείται 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 τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για τη διεξα-
γωγή των Εκλογών, στο σάκο υπάρχουν διάφορες αποφάσεις
Υπουργών, του Νοµάρχη ή άλλων Αρχών ή/και τηλεγραφήµατα,
που αφορούν τη διεξαγωγή των εκλογών. 

4.- ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

α.- Έλεγχος εκλογικών εγγράφων 
β.- Έλεγχος ψηφοδελτίων
γ.- Έλεγχος απαραίτητου υλικού
δ.- Έλεγχος υπόλοιπου υλικού

Καταρχάς, πρέπει να επισηµανθεί ότι το εν γένει εκλογικό
υλικό που περιέχεται στον εκλογικό σάκο αναφέρεται σε αναλυ-
τική κατάσταση, που υπάρχει µέσα σε αυτόν και καθιστά τον
έλεγχο ευχερέστερο.

α.- Έλεγχος εκλογικών εγγράφων
Πρέπει να ελεγχθεί αν µέσα στο σάκο υπάρχουν: 
Ι.- Ο εκλογικός κατάλογος. 
ΙΙ.- Το Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας (είναι διπλότυπο,

ανά ένα για τις Περιφερειακές Εκλογές και για τις ∆ηµοτικές Εκλο-
γές).

ΙΙΙ.- Τα δύο (2) Βιβλία Πράξεων της Εφορευτικής Επιτρο-
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πής (ανά ένα για τις Περιφερειακές και για τις ∆ηµοτικές αντί-
στοιχα εκλογές) στα οποία έχουν ενσωµατωθεί (µε τη  µορφή τρι-
πλότυπου ή τετραπλότυπου αντίστοιχα) και τα σχετικά αντίγραφα
του Πρακτικού αρ. 2.

ΙV.-Το Βιβλίο ∆ιαλογής Ψήφων (υπέρ συνδυασµών και υπέρ
υποψηφίων) για τις Περιφερειακές Εκλογές.

V.-Το Βιβλίο ∆ιαλογής Ψήφων (υπέρ συνδυασµών και υπέρ
υποψηφίων) για τις ∆ηµοτικές Εκλογές.

Το Βιβλίο Πράξεων της Εφορευτικής Επιτροπής για τις
∆ηµοτικές Εκλογές έχει εκτυπωθεί στις εξής παραλλαγές:

α) Για τους ∆ήµους µε πληθυσµό πάνω από 100.000 κατοί-
κους.

β) Για τους ∆ήµους µε πληθυσµό µέχρι 100.000 κατοίκους.
Οι δύο παραπάνω παραλλαγές διαφέρουν ως προς τον

αριθµό των σελίδων.
γ) Για τις Κοινότητες (που απέµειναν) και έχουν είτε ένα εκλο-

γικό τµήµα είτε περισσότερα από πέντε.
δ) Για τις Κοινότητες που έχουν από δύο ως πέντε εκλογικά

τµήµατα.
Στα Βιβλία Πράξεων της Εφορευτικής Επιτροπής των Κοινοτή-

των έχουν ενσωµατωθεί και τα Βιβλία ∆ιαλογής Ψήφων υπέρ συν-
δυασµών και υπέρ υποψηφίων.

Αποκλειστικά για την περίπτωση ∆ήµου ή Κοινότητας µε δύο
(2) ως πέντε (5) εκλογικά τµήµατα, στο σάκο του 1ου εκλογικού
τµήµατος εκτός από αυτά πρέπει να υπάρχει και το Κοινό Πρα-
κτικό των Εφορευτικών Επιτροπών για την έκδοση των αποτελε-
σµάτων και την ανάδειξη των εκλεγέντων).

VΙ.- Τεσσάρων (4) διαφορετικών τύπων έντυπα τηλεγρα-
φήµατα (για τις δύο εκλογές αντίστοιχα όσο αφορά τους συνδυα-
σµούς και τους υποψήφιους). 

VII.- Την προκήρυξη των Περιφερειακών και των ∆ηµοτικών
Εκλογών (έντυπο που περιλαµβάνει τους συνδυασµούς και τους
υποψήφιους στη συγκεκριµένη περιφέρεια, ∆ήµο κλπ.).
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VIII.- Έντυπα δηλώσεων εκλογέων.
IX.- Έντυπα βεβαιώσεων εκλογέων ότι ψήφισαν.

Αν λείπει οποιοδήποτε από τα παραπάνω έγγραφα (ιδιαί-
τερα ένα από τα υπό στοιχεία Ι-V) ζητείται από το ∆ήµο ή/και
από τη Νοµαρχία (αρχικά τηλεφωνικά και εν ανάγκη και τη-
λεγραφικά) η άµεση αποστολή του.  Αν η αποστολή καθυστε-
ρεί πρέπει να γίνει και σχετική έγγραφη (ή τηλεγραφική)
αναφορά στον Έφορο και στον Εισαγγελέα. Η έλλειψη των
εγγράφων µε στοιχεία VI-ΙΧ µπορεί να καλυφθεί και µε φωτο-
αντίγραφα από τα σχετικά έντυπα των παρακείµενων εκλο-
γικών τµηµάτων.

β.- Έλεγχος ψηφοδελτίων
Πρέπει να ελεγχθεί αν µέσα στο σάκο βρίσκονται τα ορθά ψη-

φοδέλτια (της συγκεκριµένης εκλογικής περιφέρειας ∆ήµου, ∆ηµο-
τικής ή Τοπικής Κοινότητας), σε επαρκή ποσότητα και σε καλή
κατάσταση) όλων των συνδυασµών, που αναφέρονται στην προ-
κήρυξη του ∆ήµου και της Περιφέρειας αντίστοιχα, καθώς και
λευκά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε συνδυασµός εκτυπώνει ιδιαί-
τερο ψηφοδέλτιο για κάθε εκλογική περιφέρεια ∆ή-
µου, ∆ηµοτική ή Τοπική Κοινότητα. Συνεπώς, εφόσον
στο συγκεκριµένο εκλογικό τµήµα προβλέπεται
εκλογή και συµβούλων δηµοτικής ή τοπικής κοινότη-
τας ή εκπροσώπων τοπικής κοινότητας θα πρέπει να
υπάρχουν στο σάκο τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυα-
σµού που περιλαµβάνουν τους υποψηφίους της συ-
γκεκριµένης περιφέρειας ∆ήµου, ∆ηµοτικής ή Τοπι-
κής Κοινότητας.
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Ενδεχόµενα συνήθη προβλήµατα και αντιµετώπισή τους:
Ι.- ∆εν υπάρχουν (καθόλου) ψηφοδέλτια συνδυασµών που

αναφέρονται στην προκήρυξη ή υπάρχει προφανώς µικρός αριθ-
µός τους.

Συνήθως αφορά µικρούς συνδυασµούς και η έλλειψή τους
οφείλεται σε µη αποστολή εκ µέρους τους, οπότε το γεγονός ανα-
φέρεται σε κάποιο από τα ενηµερωτικά έγγραφα του σάκου. Αλ-
λιώς θα πρέπει να υποβληθεί αµέσως σχετικό αίτηµα για
συµπλήρωσή τους στο ∆ήµο ή στη Νοµαρχία.

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

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

Ζητείται άµεσα η συµπλήρωσή τους.
ΙΙΙ.- Τα ψηφοδέλτια συνδυασµού αντιστοιχούν σε άλλο δηµο-

τικό συµβούλιο ή τοπική κοινότητα ή έχουν προφανώς (όχι κατά
λίγα χιλιοστά) διάφορη διάσταση ή χρώµα (όχι κατά τόνους του
µπεζ) από τα άλλα. 

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

δυασµών είναι κακοποιηµένα (τσαλακωµένα, σχισµένα ή λερω-
µένα).

Αφαιρούνται αµέσως και καταστρέφονται.

γ.- Έλεγχος απαραίτητου υλικού
Πρέπει να ελεγχθεί αν µέσα στο σάκο υπάρχουν:
I.- Η σφραγίδα του εκλογικού τµήµατος (άρθρο 65 του Π.∆.

96/2007).
II.- Φάκελοι ψηφοφορίας (δύο χρωµάτων, λευκοί για τις ∆η-

µοτικές και γαλάζιοι για τις Περιφερειακές εκλογές) σε επαρκή
(σύµφωνα µε τον αριθµό των εγγεγραµµένων) ποσότητα (συνή-
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θως είναι σηµαντικά περισσότεροι) και σε καλή κατάσταση. 
III.- Κλειδαριές (λουκέτα) δύο (2) (ανά ένα για κάθε κάλπη ή

τέσσερα (4) ανά δύο (2) ανάλογα µε τα κλείστρα της κάλπης- σε
λειτουργία και τα αντίστοιχα κλειδιά).

IV.- Ταινία (γάζα) για τη σφράγιση κάθε κάλπης.
V.- Ισπανικό κερί (βουλοκέρι) για τη σφράγιση κάθε κάλπης.
VI.- Ταµπόν και µελάνη σφραγίδας.
Αν λείπει οποιοδήποτε από τα παραπάνω εκλογικά υλικά

πρέπει αµέσως να απαιτηθεί από το ∆ήµο η προσκόµισή τους.
Τα υπό στοιχεία ΙΙΙ-VI υλικά υπάρχουν και στο εµπόριο. Μπορεί να
χρησιµοποιηθεί ως σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής µια τέ-
τοια (στρογγυλή) άλλης αρχής (άρθρο 65 του Π.∆. 96/2007),
αλλά θα πρέπει να γίνει σχετική αναφορά της απόφασης, στο Βι-
βλίο Πράξεων της Εφορευτικής Επιτροπής.

δ.- Έλεγχος υπόλοιπου υλικού
Πρέπει να ελεγχθεί αν υπάρχει µέσα στο σάκο: 
αα.- Χάρακας (για τη διαγραφή των ψηφισάντων από τον

εκλογικό κατάλογο),
ββ.- Στυλό διαρκείας για τις διάφορες εγγραφές (και για τα

παραβάν).

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

το εκλογικό κατάστηµα για τη διενέργεια της ψηφοφορίας:
α.- Είναι αυτονόητο ότι η ευθύνη της τακτοποίησης ανήκει

στο ∆ικαστικό Αντιπρόσωπο και συναρτάται µε τη µορφή του κτι-
ρίου του συγκεκριµένου εκλογικού καταστήµατος (θέση πόρτας,
παραθύρων). Στην πράξη οι υπάλληλοι του αντίστοιχου ∆ήµου
φροντίζουν για τη στοιχειώδη διαρρύθµισή του (άρθρο 57 του
Π.∆. 96/2007).

Γενικά, κατά τη διαρρύθµιση της αίθουσας πρέπει να λη-
φθούν υπόψη οι παρακάτω παράµετροι, που συµβάλλουν στην
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οµαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της ψηφοφορίας: 
Ι.- Το εκλογικό κατάστηµα πρέπει να έχει µόνο µια είσοδο-

έξοδο. Αν υπάρχει δεύτερη ενδείκνυται να αποκλειστεί.
II.- Οι εκλογείς θα πρέπει κατά τα στάδια της ψηφοφορίας να

ακολουθούν σταθερά προκαθορισµένη πορεία, ώστε να µη δη-
µιουργείται σύγχυση, ειδικά στις συγκεκριµένες εκλογές που είναι
διπλές.

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

ΙV.- Οι δύο (2) κάλπες θα πρέπει να βρίσκονται µπροστά
από το τραπέζι του ∆ικαστικού Αντιπροσώπου και η επιφά-
νειά τους οπωσδήποτε πάνω από αυτό (άρθρο 57§2 του Π.∆.
96/2007) (στην πράξη οι κάλπες τοποθετούνται πάνω σε καθί-
σµατα). 

V.- Τα διαχωρίσµατα (παραβάν) πρέπει να είναι σε αποµο-
νωµένη θέση.

VI.- Οι Αντιπρόσωποι των συνδυασµών πρέπει να κάθο-
νται σε τέτοια θέση που ενώ ελέγχουν την όλη εκλογική διαδικα-
σία, δεν την παρακωλύουν.

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

των σταυρών προτίµησης (άρθρο 27§5 και 129§3 Ν. 3852/2010)
µόνο κατά την Κυριακή, 7.11.2010. (Ενδείκνυται τα στυλό να δε-
θούν µε σπάγκο, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ύπαρξή τους)
και 

ΙΙΙ.- σάκος (πλαστικός ή χάρτινος) για τα άχρηστα  ψηφοδέλ-
τια.

γ.- Είναι σκόπιµο να  τοποθετούνται σε εµφανή σηµεία της
αίθουσας (και µέσα στο παραβάν) ανακοινώσεις µε τον αριθµό
των επιτρεποµένων κατά περίπτωση σταυρών προτίµησης, ει-
δικά σε αυτές τις εκλογές που υπάρχουν πολλές κατηγορίες,
παρ’ όλο που οι επιτρεπόµενοι κατά περίπτωση σταυροί
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προτίµησης αναγράφονται πλέον και στο ψηφοδέλτιο.
Ο αριθµός  των επιτρεπόµενων, κατά περίπτωση, σταυρών

προτίµησης αναφέρεται παρακάτω.

6.- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

α.- Αναπαραγωγή τηλεγραφηµάτων
β.- Προετοιµασία πρωτοκόλλου ψηφοφορίας
γ.- Προετοιµασία Βιβλίων Πράξεων της Εφορευτικής 

Επιτροπής και των αντιγράφων του πρακτικού αρ. 2
δ.- Προετοιµασία Βιβλίων διαλογής ψήφων υπέρ 

συνδυασµών
ε.- Προετοιµασία Βιβλίων διαλογής ψήφων υπέρ

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

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

(στα καταστήµατα του εµπορίου ή και στα Γραφεία των ∆ήµων και
Κοινοτήτων), να αναπαράγονται πέντε (5) - έξι (6) φωτοαντίγραφα
των τεσσάρων (4) τηλεγραφηµάτων, ώστε να χορηγηθούν µετά το
τέλος της διαλογής στους Αντιπροσώπους όλων των συνδυα-
σµών, αφού είναι βέβαιο ότι θα ζητήσουν.

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

ψηφοφορίας (που συµβαίνουν συχνότατα, µε αποτέλεσµα την
ασυµφωνία των ψηφισάντων µε τους φακέλους που βρίσκονται
στην κάλπη), είναι σκόπιµο το βιβλίο να αριθµηθεί εκ των προτέ-
ρων, τουλάχιστον στον τελευταίο αριθµό κάθε σελίδας (δηλαδή
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30, 60, 90, 120 κοκ), ώστε αν προκύψει λάθος να εντοπισθεί
έγκαιρα.

γ.- Προετοιµασία του Βιβλίου Πράξεων της Εφορευτικής
Επιτροπής

Είναι σκόπιµο, (για τις συγκεκριµένες εκλογές αναγκαίο),
να συµπληρωθεί το Πρακτικό 2 του Βιβλίου εκ των προτέρων
κάθε εκλογής (∆ηµοτικών και Περιφερειακών εκλογών), µε την κα-
ταγραφή των ονοµάτων όλων των συνδυασµών και κυρίως των
υποψηφίων των συνδυασµών που µετέχουν στις εκλογές αυτές,
µε τη σειρά που αναφέρονται στην προκήρυξη στην οικεία
θέση.

Κατά το παρελθόν, συνήθως, αντί της καταγραφής των υπο-
ψηφίων (ιδιαίτερα στις µεγάλες Περιφέρειες και ∆ήµους που είναι
πολλοί) στη σχετική θέση του Πρακτικού αρ. 2 και των αντιγράφων
του επικολλούνταν είτε τα τµήµατα των σχετικών ψηφοδελτίων µε
τα ονόµατα των υποψηφίων είτε τα σχετικά τµήµατα από φωτοα-
ντίγραφα των τηλεγραφηµάτων. Όµως, στις εκλογές αυτές, λόγω
της διαµόρφωσης του Πρακτικού 2 και των αντιγράφων του ως
«τριπλότυπου» ή «τετραπλότυπου» προβάλλει ως απλούστερη η
καταγραφή των ονοµάτων µε τη χρησιµοποίηση καρµπόν (καλής
ποιότητας) για τα αντίγραφα.

Επισηµαίνεται, επίσης, ότι όλα τα εκλογικά Βιβλία είναι
θεωρηµένα και σφραγισµένα κατά φύλλο από την οικεία Νο-
µαρχία. Συνεπώς, δεν είναι νόµιµη η χρησιµοποίηση ασφρά-
γιστων Βιβλίων, που διατίθενται στην αγορά µε προεκτυ-
πωµένα τα ονόµατα των υποψηφίων. 

δ.- Προετοιµασία Βιβλίων διαλογής ψήφων υπέρ συν-
δυασµών

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

ε.- Προετοιµασία Βιβλίων διαλογής ψήφων υπέρ υπο-
ψηφίων

Είναι επίσης σκόπιµο (για τις συγκεκριµένες διπλές εκλο-
γές αναγκαίο) να συµπληρωθούν από το Σάββατο, τα ονόµατα
των υποψηφίων στο σχετικό πρωτόκολλο διαλογής (αφήνοντας
σχετικά ελεύθερα τετραγωνίδια µεταξύ των συνδυασµών ανάλογα
µε την εκτιµώµενη δύναµή τους).

στ.- Αναπαραγωγή Βεβαιώσεων Εκλογέων
Μετά την κατάργηση του Εκλογικού Βιβλιαρίου, πολλοί εκλο-

γείς µπορεί να ζητήσουν βεβαίωση ότι ψήφισαν, την οποία ο ∆ι-
καστικός 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, Εκλογικό Τµήµα, τόπος, ηµεροµηνία και ονοµατεπώνυµο
∆ικαστικού Αντιπροσώπου) µία σχετική βεβαίωση και να αναπα-
ραχθεί σε φωτοαντιγραφικό αρκετές φορές, ώστε να αποµένει
µόνο προς συµπλήρωση το ονοµατεπώνυµο του εκλογέα.

ζ.- Προετοιµασία λοιπών εγγράφων
Θα πρέπει επίσης να ετοιµασθούν και τα εξής έγγραφα:
I.- Απόσπασµα του Πρακτικού 1 για το διορισµό του Γραµ-

µατέα (βλ. Παράρτηµα).
ΙΙ.- Βεβαίωση ότι ο Γραµµατέας εκτέλεσε τα καθήκοντά του

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

να ψηφίσει (Βλ. Παράρτηµα), εφόσον ο συγκεκριµένος ∆ικαστικός
Αντιπρόσωπος είναι εγγεγραµµένος στους Εκλογικούς Καταλό-
γους άλλου ∆ήµου απ’ αυτόν στον οποίο υπάγεται το εκλογικό
τµήµα που ασκεί τα καθήκοντά του, της οικείας σε κάθε περί-
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πτωση εκλογικής περιφέρειας.
ΙV.- Αναφορά προς τον Έφορο ∆ικαστικών Αντιπροσώπων

(βλ. Παράρτηµα).
V.- Βεβαίωση της Εφορευτικής Επιτροπής ότι εκτέλεσε τα κα-

θήκοντά του (βλ. Παράρτηµα).

Οι παραπάνω εργασίες του Σαββάτου επιβάλλεται να
γίνονται µέσα στο Εκλογικό Τµήµα, µετά το πέρας των
οποίων το εκλογικό υλικό πρέπει να ασφαλίζεται µε
προσοχή.

Αντίστοιχα απαγορεύεται να αποµακρύνεται το εκλο-
γικό υλικό (βιβλία, σφραγίδα, εκλογικός κατάλογος
κλπ.) από το Εκλογικό Τµήµα (π.χ. στο σπίτι του ∆ικα-
στικού Αντιπροσώπου) καθόσον στην περίπτωση που
προκύψει αιφνίδιο κώλυµα του ∆ικαστικού Αντιπροσώ-
που να ασκήσει τα καθήκοντά του η διεξαγωγή των
εκλογών στο συγκεκριµένο εκλογικό τµήµα, µε Αναπλη-
ρωτή ∆ικαστικό Αντιπρόσωπο, καθίσταται δυσχερής ή
αδύνατη.
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∆∆∆∆

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ 
ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 7/14.11.2010

1.- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2.- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
3.- ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ 
4.- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΩΝ
5.- ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΛΠΩΝ
6.- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡ. 1

Καταρχάς ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος οφείλει να βρίσκεται
στο Εκλογικό Τµήµα στις 06.00΄ το πρωί (δηλαδή µία (1) ώρα πριν
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, σε συνδυασµό µε εκείνα των άρθρων 22§§5 και 6,
124§§5 και 6 Ν. 3852/2010, (καθόσον αφού δεν επιτρέπεται σε
συγκεκριµένα πρόσωπα να είναι αντιπρόσωποι συνδυασµών,
κατά µείζονα λόγο δεν επιτρέπεται να είναι µέλη της Εφορευτικής
Επιτροπής), όπως ιδιότητα δηµοσίου, δηµοτικού ή κοινοτικού
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υπαλλήλου ή στρατιωτικού-αστυνοµικού -(σε ενέργεια ή αποστρα-
τεία)- σε αυτά και εξετάζει τα τυχόν κωλύµατα που θα προβλη-
θούν (προχωρηµένη ηλικία, ασθένεια, εγκυµοσύνη κλπ.). Εφόσον
προσέλθουν (και δεν έχουν ασυµβίβαστο ή κώλυµα) τα τέσσερα
(4) τακτικά µέλη, ολοκληρώνεται η συγκρότηση της Εφορευτικής
Επιτροπής και αποδεσµεύονται τα αναπληρωµατικά Μέλη (αφού
πρώτα αφήσουν τον αριθµό τηλεφώνου τους για την περίπτωση
έκτακτης ανάγκης αναπλήρωσης).

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 διορι-
σµού τους. 

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

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

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

Γραµµατέα ή ακόµη και χωρίς αυτόν) προχωρεί κανονικά την
εκλογική διαδικασία (άρθρο 58§7 του Π.∆. 96/2007).

II.- Παράλληλα προβαίνει σε ενέργειες για την κατά το δυνατό
συµπλήρωση της Εφορευτικής Επιτροπής, ώστε να διευκολυνθεί
η εκλογική διαδικασία (είτε µέσω αστυνοµίας, είτε µέσω των ∆ικα-
στικών Αντιπροσώπων των εκλογικών τµηµάτων που ψηφίζουν
οι απόντες).

β.- Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής αποχωρεί οριστικά
(λόγω ανυπέρβλητου κωλύµατος) κατά τη διάρκεια της ψηφοφο-
ρίας ή µέχρι το τέλος της διαλογής.

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

και χωρίς Γραµµατέα (άρθρο 60§1 του Π.∆. 96/2007).
Τα ίδια µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής θα διεξάγουν

και τις Επαναληπτικές Εκλογές της 14.11.2010 (όπου απαι-
τηθούν).

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

των δύο καλπών. (Είναι σκόπιµο στο ίδιο µέλος να ανατεθεί και η
απόδοση της ταυτότητας στον εκλογέα, µαζί µε την βεβαίωση ότι
ψήφισε καθώς και ο έλεγχος της ορθής συµπλήρωσής της). 

γ.- Στο Γραµµατέα τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Ψηφοφο-
ρίας και τη συµπλήρωση της βεβαίωσης 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
(άρθρα 22 και 124 Ν. 3852/2010).

Οι  Αντιπρόσωποι των συνδυασµών προσκοµίζουν το έγ-
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γραφο του διορισµού τους (υπογραµµένο, συνήθως µε µηχανικό
µέσο, από τον υποψήφιο Περιφερειάρχη ή ∆ήµαρχο αντίστοιχα ή
το προς τούτο εντεταλµένο πρόσωπο) στο οποίο αναγράφεται το
όνοµα του τακτικού Αντιπροσώπου και ενός ή δύο αναπληρωµα-
τικών. 

Οι παραπάνω Αντιπρόσωποι παραµένουν στο εκλογικό
τµήµα ολόκληρη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και κατά τη  δια-
λογή, ασκούν τα νόµιµα δικαιώµατά τους και υπογράφουν στα
σχετικά Πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής.

Οι αντιπρόσωποι των συνδυασµών έχουν τα κωλύµατα που
προβλέπονται στο άρθρο 22§§5 και 6, 124§§5 και 6 Ν. 3852/
2010.

4.- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΩΝ
Σε δύο τραπέζια (που ενδείκνυται να επιστρωθούν µε λευκό

χαρτί) τοποθετούνται τα ψηφοδέλτια κατά στοίβες, η µία δίπλα
στην άλλη, (µε τη σειρά που καθορίζεται στην προκήρυξη προς
αποφυγή παρεξήγησης) διακεκριµένα (σε άλλο τραπέζι για τις
∆ηµοτικές και σε άλλο για τις Περιφερειακές εκλογές).

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

α.- Ότι πρέπει να διανέµεται σε κάθε ψηφοφόρο υποχρεωτικά
ολόκληρη η σειρά των ψηφοδελτίων όλων των συνδυασµών
(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 κοµµάτων και συνδυασµών (καθώς και
λευκό). 

γ.- Να γίνεται κάποιος έλεγχος ώστε τα τυχόν τσαλακωµένα,
λερωµένα, κακοτυπωµένα κλπ. ψηφοδέλτια να αχρηστεύονται εκ
των προτέρων και να µη διανέµονται.

δ.- Ότι (προς αποφυγή έντασης και καχυποψίας) πρέπει να
τηρείται εναλλασσόµενη σειρά (κυκλικώς) στα ψηφοδέλτια των
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συνδυασµών που διανέµονται στους ψηφοφόρους (ή µε άλλες λέ-
ξεις να µη δίδεται πάντοτε πρώτο το ψηφοδέλτιο του ίδιου συν-
δυασµού, αλλά τα ψηφοδέλτια να εναλλάσσονται κυκλικά).

δ.- Αν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας εξαντληθούν τα ψη-
φοδέλτια κάποιου συνδυασµού λαµβάνεται κάθε µέριµνα για ανε-
φοδιασµό (έστω από παρακείµενα εκλογικά τµήµατα). Σε
περίπτωση ανάγκης πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρ-
θρου άρθρου 74 του Π.∆. 96/2007 (σφράγιση και χορήγηση λευ-
κών ψηφοδελτίων µε σχετική µνεία στο Βιβλίο Πράξεων της
Εφορευτικής Επιτροπής). 

ε.- Στα τραπέζια που θα βρίσκονται τα προς διανοµή ψηφο-
δέλτια δεν θα πρέπει να υπάρχουν στυλό, µολύβια, διάφορα
ποτά, φαγητά, κλπ. υλικά που µπορούν να σηµαδέψουν τα
ψηφοδέλτια και να οδηγήσουν στην ακύρωσή τους.

5.- ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΛΠΩΝ 

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

Για κάθε κάλπη (των ∆ηµοτικών και των Περιφερειακών
Εκλογών) ακολουθείται η εξής διαδικασία:

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

Επιτροπής και των Αντιπροσώπων των συνδυασµών) και διαπι-
στώνεται ότι είναι κενή.

β.- Κλείσιµο και ασφάλιση µε κλειδαριές (λουκέτα)
Κλείνεται και ασφαλίζεται µε το λουκέτο (ή τα λουκέτα) και ο

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

µια άκρη κάθε ταινίας πρέπει να βρίσκεται στη µπροστινή πλευρά
κάτω από το άνοιγµα και η άλλη άκρη στην επάνω πλευρά). (Στην
πράξη είναι απλούστερο να  δένεται  ολόκληρη η κάλπη µε δύο
ταινίες ώστε να µην µπορεί να ανοίξει).

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

(τουλάχιστον) σηµεία της (στη µπροστινή πλευρά της κάλπης
κάτω από το άνοιγµα και στην πάνω πλευρά) όπου 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 (συ-

νήθως οι Οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, προς αποφυγή
παρεξηγήσεων), έτσι ώστε να µην είναι δυνατή η ρίψη ψηφοδελ-
τίου µέσα σε αυτή, χωρίς την προηγούµενη µετακίνηση του βι-
βλίου.

6.- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡ. 1
Στη συνέχεια συντάσσεται το Πρακτικό αρ. 1 (ανά ένα για τις

∆ηµοτικές και τις Περιφερειακές εκλογές), το οποίο, αφού διαβά-
ζεται, υπογράφεται από το ∆ικαστικό Αντιπρόσωπο, τα Μέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής, το Γραµµατέα και τους παρόντες Αντι-
προσώπους των Συνδυασµών αντίστοιχα (άρθρο 80 του Π.∆.
96/2007).

32



ΕΕΕΕ

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

1.- ΓΕΝΙΚΑ
2.- ΣΤΑ∆ΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
3.- ΨΗΦΟΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
4.- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1.- ΓΕΝΙΚΑ
α.- Στις 07.00΄ π.µ., (τόσο για τις 7.11.2010 όσο και για τις

14.11.2010), όπως προβλέπεται από το Πρόγραµµα, αρχίζει η
ψηφοφορία και προσκαλούνται οι ψηφοφόροι να ψηφίσουν.

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). 

δ.- Επιτρέπεται, µε την επίδειξη της επαγγελµατικής ταυτότη-
τάς τους, η είσοδος στα εκλογικά καταστήµατα δηµοσιογράφων,
εκδοτών τύπου, ανταποκριτών ξένου τύπου, συνεργείων ραδιο-
φώνου και τηλεόρασης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα εµποδί-
ζεται η κανονική διεξαγωγή της ψηφοφορίας. 

ε.- Η ψηφοφορία απαγορεύεται να διακοπεί πλην 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
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να παραταθεί η ψηφοφορία για χρόνο ίσο µε αυτόν της διακοπής
(άρθρο 89§1 Π.∆. 96/2007).

στ.- 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. 
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
δ.- Παραλαβή σφραγισµένου και µονογραµµένου (από

τον ∆ικαστικό Αντιπρόσωπο) του λευκού φακέλου 
ψηφοφορίας ∆ηµοτικών Εκλογών.

ε.- Παραλαβή της πλήρους σειράς ψηφοδελτίων των 
∆ηµοτικών Εκλογών και απόσυρση του εκλογέα 
στο διαχώρισµα.

στ.- Σταυροί προτίµησης.
ζ.- Ρίψη του φακέλου στην κάλπη των ∆ηµοτικών 

Εκλογών.
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
η.- Παραλαβή σφραγισµένου και µονογραµµένου (από

τον ∆ικαστικό Αντιπρόσωπο) του γαλάζιου φακέ-
λου ψηφοφορίας Περιφερειακών Εκλογών.

θ.- Παραλαβή της πλήρους σειράς ψηφοδελτίων των 
Περιφερειακών Εκλογών και απόσυρση του εκλο-
γέα στο διαχώρισµα.

ι.- Ρίψη του φακέλου στην κάλπη των Περιφερειακών 
Εκλογών και      

ια.- Απόδοση στον εκλογέα της ταυτότητάς του και της 
βεβαίωσης ότι ψήφισε.
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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 µε βάση την αστυνοµική τους ταυτό-
τητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρµόδιας αρχής ή το
διαβατήριό τους ή την άδεια οδήγησης ή το ατοµικό βιβλιάριο
υγείας όλων των ασφαλιστικών ταµείων. Σηµειώνεται ότι, τυχόν
«κοµµένα» δελτία αστυνοµικής ταυτότητας είναι αποδεκτά. Η ανα-
γνώριση των στρατιωτικών και όσων υπηρετούν στα σώµατα
ασφαλείας γίνεται από τις στρατιωτικές ή υπηρεσιακές τους ταυ-
τότητες. 

Ειδικότερα για τα διαβατήρια, επισηµαίνεται ότι, αρκεί διαβα-
τήριο που έχει λήξει η ισχύς του, ακόµη και αν αυτό έχει εκδοθεί
από την οικεία νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση πριν από τη µεταβίβαση
της σχετικής αρµοδιότητας στην Ελληνική Αστυνοµία. 

Η αναγνώριση των κοινοτικών εκλογέων, των οµογενών
και των αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν
µόνιµα στην Ελλάδα γίνεται µε βάση ισχύον δελτίο ταυτότητας
ή διαβατήριο και για τους υπηκόους τρίτων χωρών, τίτλο νόµιµης
διαµονής στην Ελλάδα σε ισχύ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εκλογείς που είναι εγγεγραµµένοι σε
ειδικό εκλογικό κατάλογο, δηλαδή οι κάτοικοι Κοινοτι-
κών Χωρών, οι Οµογενείς και οι Αλλοδαποί που κατοι-
κούν στην Ελλάδα ψηφίζουν µόνο στις ∆ηµοτικές Εκλο-
γές και ΟΧΙ στις Περιφερειακές.

Συνεπώς, πέρα από το ότι ∆ΕΝ πρέπει να ψηφίσουν
στις Περιφερειακές Εκλογές, πρέπει να καταγραφούν
µόνο στο ένα αντίτυπο του Βιβλίου Πρωτοκόλλου Ψη-
φοφορίας.
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β.- Επαλήθευση εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο
Στη συνέχεια γίνεται επαλήθευση της εγγραφής στον εκλο-

γικό κατάλογο (γενικό ή ειδικό).  
Ι.- Εφόσον τα στοιχεία της ταυτότητας και της καταχώρησης

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

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

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

Και οι σχετικές δηλώσεις των διπλοεγγεγραµµένων εκλο-
γέων τοποθετούνται σε ιδιαίτερο φάκελο, τον οποίο ο δικαστι-
κός αντιπρόσωπος θα παραδώσει στο οικείο Πρωτοδικείο
ξεχωριστά από τον εκλογικό σάκο.

ΙΙ.- Ενδεχόµενα προβλήµατα:
αα) 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: α)
να παραδώσει το πιστοποιητικό στην Εφορευτική Επιτροπή,
β) να υπογράψει τη σχετική δήλωση που προβλέπεται και
για τους «διπλοεγγεγραµµένους» εκλογείς και γ) το όνοµά
του να προστεθεί χειρόγραφα στο τέλος του εκλογικού κατα-
λόγου (και θα προσµετρηθεί στους εγγεγραµµένους).

ββ) Τα στοιχεία ταυτότητας του εκλογέα εµφανίζουν διαφορές
µεταξύ της αστυνοµικής του ταυτότητας 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:
α.- Αν πρόκειται για εκλογέα άνδρα, αυτός πρέπει να µεταβεί στον
αρµόδιο ∆ήµο ή Κοινότητα και να προσκοµίσει βεβαίωση ταυτο-
προσωπίας. β.- Αν πρόκειται για εκλογέα γυναίκα: Καταρχάς θα
πρέπει να διερευνηθεί µήπως έχει καταχωρηθεί µε το πατρικό της
επώνυµο 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 βε-
βαιώσεις 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 αποφευ-
χθεί 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. (Το πρωτόκολλο ψηφο-
φορίας έχει τη µορφή διπλοτύπου, ώστε µε καρµπόν να
αναπαράγεται δεύτερο πρωτόκολλο, ανά ένα για τις ∆ηµοτικές και
για τις Περιφερειακές εκλογές).

ΙΙΙ.- Στο στάδιο αυτό της ψηφοφορίας είναι ενδεχόµενο να
προκύψουν τα εξής λάθη: 
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αα.- Εκλογέας που ψήφισε δεν διαγράφηκε από τον εκλο-
γικό κατάλογο, ενώ καταγράφηκε στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας
ή αντίστροφα. 

ββ.- ∆ιαγράφηκε από παραδροµή άλλος αντί άλλου εκλο-
γέας.

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

Τα παραπάνω λάθη είναι βέβαιο ότι αν δεν εντοπισθούν σε
σύντοµο χρόνο, θα δηµιουργήσουν κατά το κλείσιµο της κάλπης
και πριν τη διαλογή σειρά ασυµφωνιών, µε αποτέλεσµα καθυστέ-
ρηση, πρόσθετη κόπωση 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 σταθερό αριθµό ψηφισάντων π.χ. ανά 50 ψηφοφόρους (ή µε
άλλες λέξεις οι πρώτοι 50 ψηφοφόροι διαγράφονται µε κίτρινο
µαρκαδόρο, οι επόµενοι 50 µε κόκκινο κ.ο.κ.). Έτσι αν στο τέλος
κάθε 50άδας γίνεται και παραβολή µεταξύ του αριθµού των δια-
γραµµένων από τον εκλογικό κατάλογο και των καταγραµµένων
στο Βιβλίο πρωτοκόλλου ψηφοφορίας, το ενδεχόµενο 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 (π.χ. των 50).

δ.- Παραλαβή σφραγισµένου και µονογραµµένου (από
τον ∆ικαστικό Αντιπρόσωπο) φακέλου ψηφοφορίας ∆ηµοτι-
κών Εκλογών

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

Επειδή κατά το παρελθόν είχαν γεννηθεί ζητήµατα νοθείας
µε αφαίρεση σφραγισµένων και µονογραµµένων φακέλων, ο ∆ι-
καστικός Αντιπρόσωπος πρέπει να τους σφραγίζει και µονογρά-
φει έναν-έναν, όταν τους παραδίδει (και όχι µαζικά από πριν).

ε.- Παραλαβή πλήρους σειράς ψηφοδελτίων ∆ηµοτικών
Εκλογών και απόσυρση στο διαχώρισµα (παραβάν)

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

ΙΙ.- Ο εκλογέας είναι υποχρεωµένος αφενός να παραλάβει
όλη τη σειρά των ψηφοδελτίων και αφετέρου να εισέλθει στο δια-
χώρισµα (παραβάν) (άρθρο 83§§1 και 4 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 Επιτροπής
(άρθρο 83§3 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, µε µολύβι ή στυλό µαύρης ή
γαλάζιας απόχρωσης (άρθρα 27§5 και 129§3 Ν. 3852/2010).

39



ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΩΝ
∆ηµοτικές ή Κοινοτικές Εκλογές (άρθρο 27 Ν. 3852/2010)

Ι) ∆ήµοι µε ενιαία εκλογική περιφέρεια επιτρέπονται µέχρι
τρείς (3) σταυροί προτίµησης.

ΙΙ) ∆ήµοι µε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες (Άρθρο
27§§2 και 3 Ν. 3852/2010):

α.- Εφόσον στη συγκεκριµένη εκλογική περιφέρεια εκλέγο-
νται τέσσερις (4) ή περισσότεροι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, επιτρέπο-
νται µέχρι τρείς (3) σταυροί προτίµησης για τους υποψήφιους
της συγκεκριµένης εκλογικής περιφέρειας και, πρόσθετα, µέχρι
ένας (1) επί πλέον σταυρός προτίµησης σε υποψήφιο µιας
από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του ∆ήµου. (Στην πράξη δεν
θα υπάρχει πρόβληµα, γιατί κατά νόµο στα ψηφοδέλτια θα υπάρ-
χουν δύο αυτοτελείς κατάλογοι, ένας µε τους υποψήφιους της συ-
γκεκριµένης εκλογικής περιφέρειας, κατ΄ αλφαβητική σειρά) και
δεύτερος µε όλους τους υποψήφιους των άλλων εκλογικών πε-
ριφερειών, επίσης µε αλφαβητική σειρά).

β.- Εφόσον στη συγκεκριµένη εκλογική περιφέρεια εκλέγο-
νται µέχρι και τρείς (3) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, επιτρέπεται µέχρι
ένας (1) σταυρός προτίµησης για τους υποψήφιους της συγκε-
κριµένης εκλογικής περιφέρειας και, πρόσθετα, µέχρι ένας (1)
επί πλέον σταυρός προτίµησης σε υποψήφιο µιας από τις
άλλες εκλογικές περιφέρειες του ∆ήµου.  

γ.- Για την εκλογή Συµβουλίων ∆ηµοτικής Κοινότητας επι-
τρέπονται µέχρι δύο (2) σταυροί.

δ.- Για τις περιπτώσεις εκλογής Συµβουλίων ή Εκπροσώ-
που Τοπικής Κοινότητας επιτρέπεται µέχρι ένας (1) σταυρός
προτίµησης. 

Για τον υποψήφιο ∆ήµαρχο δεν απαιτείται σταυρός προ-
τίµησης και αν υπάρχει δεν λαµβάνεται υπόψη (άρθρο 27§6
Ν. 3852/2010).
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ΙΙ.- Περιφερειακές Εκλογές (άρθρο 129§5 Ν. 3852/2010)
α.- Στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται µέχρι και

τρείς (3) Περιφερειακοί Σύµβουλοι επιτρέπεται µέχρι ένας (1)
σταυρός προτίµησης.

β.- Στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από τέσσε-
ρις (4) µέχρι και επτά (7) Περιφερειακοί Σύµβουλοι επιτρέπονται
µέχρι δύο (2) σταυροί προτίµησης.

γ.- Στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από οκτώ (8)
µέχρι και δώδεκα (12) Περιφερειακοί Σύµβουλοι επιτρέπονται
µέχρι τρείς (3) σταυροί προτίµησης.

δ.- Στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται άνω των
δέκα τριών (13) Περιφερειακοί Σύµβουλοι επιτρέπονται µέχρι
τέσσερις (4) σταυροί προτίµησης.

Για τον υποψήφιο Περιφερειάρχη ή Αντιπεριφεριάρχη
δεν απαιτείται σταυρός προτίµησης και αν υπάρχει δεν λαµ-
βάνεται υπόψη (άρθρο 129§6 Ν. 3852/2010).

ζ.- Ρίψη του φακέλου των ∆ηµοτικών εκλογών στην
κάλπη

Ι.- Ο εκλογέας προσέρχεται στην κάλπη µε το φάκελο που
παρέλαβε, µε τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής και τη µο-
νογραφή του ∆ικαστικού Αντιπροσώπου, (µέσα στον οποίο έχει
τοποθετήσει το ψηφοδέλτιο) κλειστό. Το Μέλος της Εφορευτικής
Επιτροπής, αφού διαπιστώσει ότι πρόκειται για το νόµιµο φάκελο,
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
αν δεν καταστραφεί ο πρώτος από το ∆ικαστικό Αντιπρό-
σωπο. 

41



η.- Ψηφοφορία Περιφερειακών Εκλογών
Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στις ∆ηµοτικές εκλο-

γές ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος παραδίδει στον εκλογέα ένα
µόνο γαλάζιο φάκελο, για τις Περιφερειακές εκλογές, τον οποίο
πρώτα έχει σφραγίσει µε τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτρο-
πής και µονογράψει. Από εκεί αρχίζει ο δεύτερος κύκλος της ψη-
φοφορίας για τις Περιφερειακές εκλογές µε τον ίδιο παραπάνω
τρόπο.

θ.- Απόδοση στον εκλογέα της ταυτότητάς του και (εφό-
σον το ζήτησε) της συµπληρωµένης βεβαίωσης ότι ψήφισε.

Παράλληλα, εφόσον ο εκλογέας ζήτησε βεβαίωση για την
άσκηση του εκλογικού του δικαιώµατος, ο ∆ικαστικός Αντιπρόσω-
πος (µόνος ή µε τη βοήθεια του Γραµµατέα) έχει ήδη συµπληρώ-
σει τη σχετική βεβαίωση, την έχει υπογράψει και την έχει
σφραγίσει µε τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής. Η αστυ-
νοµική ταυτότητα του εκλογέα (ή το δικαιολογητικό απόδειξης της
ταυτότητάς του) και η βεβαίωση παραδίδονται σε αυτόν µόνο
αφού ρίξει και το δεύτερο (γαλάζιο) φάκελο των Πε-
ριφερειακών εκλογών στην κάλπη (εφόσον, βεβαίως,
είναι από τους εκλογείς που ψηφίζουν και στις δύο εκλογές). 

3.- ΨΗΦΟΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΕΦΟΡΟΥ-ΜΕΛΩΝ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

Οι έφοροι των δικαστικών αντιπροσώπων και οι αντιπρόσω-
ποι της δικαστικής αρχής, ψηφίζουν στις δηµοτικές εκλογές και
στις περιφερειακές εκλογές εφόσον είναι εγγεγραµµένοι σε εκλο-
γικό κατάλογο δήµου ή κοινότητας της περιφέρειας που ασκούν τα
καθήκοντά τους. Στην περίπτωση όµως που δεν είναι εγγεγραµ-
µένοι στον εκλογικό κατάλογο του δήµου ή της κοινότητας όπου
ασκούν τα καθήκοντά τους, µπορούν να ψηφίσουν στο εκλογικό
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τµήµα του ΟΤΑ που υπηρετούν, εφόσον υπογράψουν υπεύ-
θυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν τον δήµο ή κοινότητα
της νόµιµης εγγραφής τους. Επίσης γίνεται σχετική µνεία στο βι-
βλίο πρακτικών και αναγράφονται τα στοιχεία τους στο πρωτό-
κολλο ψηφοφορίας (άρθρα 17§9 και 134§2 του Ν. 3852/2010,
άρθρο 69§1 του Π.∆. 96/2007 όπως ισχύει).

Τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής (όχι ο Γραµµατέας)
ψηφίζουν στο Εκλογικό Τµήµα που ασκούν τα καθήκοντά τους,
ακόµα και αν δεν είναι εγγεγραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο,
οπότε γίνεται ειδική σηµείωση στο Πρωτόκολλο ψηφοφορίας
(άρθρο 62§1 του Π.∆. 96/2007 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 29
και 134 Ν. 3852/2010). Στο Εκλογικό Τµήµα που ασκεί τα καθή-
κοντά του, για την ταυτότητα του νοµικού λόγου, ψηφίζει και ο
διερµηνέας της τουρκικής γλώσσας (όπου προβλέπεται άρθρο
64 του Π.∆. 96/2007). 

Ο Γραµµατέας ψηφίζει µόνο στο Εκλογικό Τµήµα που
είναι εγγεγραµµένος.

Στο Βιβλίο Πράξεων της Εφορευτικής Επιτροπής σηµειώνε-
ται στη στήλη των παρατηρήσεων η ιδιότητα καθενός από τους
παραπάνω, που ψήφισαν, εφόσον δεν έχουν εγγραφεί στον εκλο-
γικό κατάλογο.

4.- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
α.- Για κάθε ζήτηµα της εκλογικής διαδικασίας (συµπεριλαµ-

βανοµένης και της διαλογής) κάθε εκλογέας, υποψήφιος ή Αντι-
πρόσωπος 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).

γ.- Για τις ενστάσεις αποφασίζει αιτιολογηµένα η Εφορευτική
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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.

Εφόσον και όπου απαιτηθεί η διενέργεια επαναληπτι-
κών εκλογών στις 14 Νοεµβρίου 2010, αυτή θα διενεργηθεί
κατά τον ίδιο τρόπο και µε τα ίδια ψηφοδέλτια µε τη διαφορά
ότι δεν τίθενται στα ψηφοδέλτια σταυροί προτίµησης. (Είναι
σκόπιµο κατά τις επαναληπτικές εκλογές να µην υπάρχει στυλο-
γράφος στο παραβάν).
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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΄ µ.µ.) λήγει η ψηφοφορία και κηρύσσεται αποπερατωµένη
(άρθρο 50§1 και 89§1 του Π.∆. 96/2007).

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

γ.- Μετά κλείνουν οι πόρτες του εκλογικού καταστήµατος
(άρθρο 89§2 Π.∆. 96/2007) καθώς και τα κινητά τηλέφωνα των
µελών της Εφορευτικής Επιτροπής, του Γραµµατέα και των Αντι-
προσώπων των Συνδυασµών (ενδείκνυται να απαγορευτεί η λει-
τουργία των κινητών τηλεφώνων και κατά τη διάρκεια της
ψηφοφορίας).
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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 ∆ικαστι-
κός Αντιπρόσωπος -στην περίπτωση που έχει ψηφίσει-».

..........., 7 (ή 14 αντίστοιχα) .11.2010
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εφορευτική Επιτροπή  Ο Γραµµατέας  Οι Αντιπρόσωποι των
Συνδυασµών»

β.- Ακολούθως απαιτείται να γίνει παραβολή µεταξύ του αριθ-
µού 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 (∆ι-
καστικού Αντιπροσώπου κλπ.). Αν υπάρχει ασυµφωνία είναι σκό-
πιµο να εξευρεθεί το λάθος προτού ανοίξει η κάλπη. 

Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση που υπάρχουν
ψηφοφόροι που ψήφισαν µόνο στις ∆ηµοτικές εκλογές,
στο αντίστοιχο Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας θα υπάρχουν
επί πλέον ψηφοφόροι και στην αντίστοιχη κάλπη πε-
ρισσότερα ψηφοδέλτια κατά τον αριθµό αυτό. 

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-
λουθούν τη διαδικασία και να κρατούν τις σηµειώσεις τους οι Αντι-
πρόσωποι των Συνδυασµών, από τα θρανία τους που
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τοποθετούνται δίπλα στο τραπέζι.
γ.- Κατά την πρώτη φάση ολόκληρη η Εφορευτική Επιτροπή

και ο Γραµµατέας θα ασχοληθούν µε την καταµέτρηση των φακέ-
λων.

δ.- Κατά το στάδιο της διαλογής: I.- Τα δύο Μέλη της Εφο-
ρευτικής Επιτροπής θα ασχοληθούν µε το άνοιγµα των φακέλων,
ΙΙ.- Ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος θα ασχοληθεί µε τον προέλεγχο,
την αρίθµηση, την καταγραφή ολογράφως του αριθµού των σταυ-
ρών προτίµησης και τη µονογράφηση ψηφοδελτίου και των σταυ-
ρών προτίµησης και ΙΙΙ.- Ο Γραµµατέας και τα δύο άλλα Μέλη της
εφορευτικής επιτροπής µε την καταγραφή των ψηφοδελτίων στα
Βιβλία ∆ιαλογής.

4.- ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΛΠΗΣ - ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ
Για την οµαλή ροή των αποτελεσµάτων τόσο των ∆ηµοτικών

όσο και των Περιφερειακών Εκλογών προς τα µέσα µαζικής ενη-
µέρωσης έχει καθορισθεί εκ των προτέρων η σειρά διαλογής των
καλπών µε την υπ’ αριθµ. 52669/2010 σχετική Απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ-
βέρνησης. Συγκεκριµένα, σε όλα τα Εκλογικά Τµήµατα των ∆ήµων
µε το λήγοντα αριθµό περιττό (δηλαδή 1 ή 3 ή 5 ή 7 ή 9) θα αρχίσει
η καταµέτρηση και διαλογή µε την κάλπη των Περιφερειακών
Εκλογών, ενώ στα Εκλογικά Τµήµατα των ∆ήµων µε λήγοντα
αριθµό άρτιο (δηλαδή 2 ή 4 ή 6 ή 8 ή 0) θα αρχίσει η καταµέτρηση
και διαλογή µε την κάλπη των ∆ηµοτικών Εκλογών.

Η σχισµή της κάλπης που θα ανοιχθεί δεύτερη, θα πρέ-
πει να σφραγιστεί προσωρινά.

α.- Αφού διαπιστωθεί το αλύµαντο των σφραγίδων της κάλ-
πης, αφαιρούνται οι ταινίες, ξεκλειδώνεται η κάλπη και αδειάζεται
µε προσοχή το περιεχόµενό της πάνω στο τραπέζι, ώστε να πα-
ραµείνει εντελώς κενή.

β.- Τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, ο Γραµµατέας και
ο ∆ικαστικός  Αντιπρόσωπος σχηµατίζει δεσµίδες των πενήντα
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(50) -συνήθως- φακέλων που συγκρατούν µε λαστιχάκια. Ανεξάρ-
τητα από το αποτέλεσµα είναι χρήσιµη µια δεύτερη καταµέτρηση
για επαλήθευση.

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

δ.- Αν  υπάρχει διαφορά καταρχήν γίνεται, επίµονα και επα-
νειληµµένα, προσπάθεια εντοπισµού του λάθους.

ε.- Σε περίπτωση που πλεονάζουν φάκελοι: Ι) Ελέγχεται αν
όλοι έχουν τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής. ΙΙ) Αν υπάρ-
χουν ασφράγιστοι αφαιρούνται από αυτούς, τυχαίως, τόσοι,
ώστε να συµφωνήσει ο αριθµός των ψηφισάντων µε τους φακέ-
λους. 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 ανάλογη διαδικασία (στην πράξη
συνήθως προστίθενται άκυρα ψηφοδέλτια).

5.- ∆ΙΑΛΟΓΗ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΩΝ

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
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α.- Ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος τοποθετεί στο τραπέζι την
πρώτη δεσµίδα των ψηφοδελτίων (50άδα).Τα µέλη της Εφορευ-
τικής, που έχουν ορισθεί προς τούτο, ανοίγουν (µε προσοχή) τους
φακέλους και τοποθετούν τα ψηφοδέλτια ανοικτά πάνω στο τρα-
πέζι. Αν σκιστεί κατά το άνοιγµα κάποιο  ψηφοδέλτιο γίνεται πάνω
στο ψηφοδέλτιο σχετική σηµείωση από το ∆ικαστικό Αντιπρό-
σωπο 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, το συνδυασµό που
αφορά και τους σταυροδοτηµένους υποψήφιους, ΙΙ) καταγρά-
φει τον αύξοντα αριθµό του (ώστε το ψηφοδέλτιο να αποκτήσει
ταυτότητα), ΙΙΙ) καταγράφει ολογράφως τον αριθµό των
σταυρών 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.

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 (για κάθε κατη-
γορία) και για τη µονογράφηση του κάθε σταυρού δίπλα
από αυτόν, καθόσον οι σχετικές παραλείψεις καθιστούν
είτε το ψηφοδέλτιο άκυρο (παράλειψη αρίθµησης ή µο-
νογράφησης), είτε τους σταυρούς προτίµησης (παρά-
λειψη καταγραφής των σταυρών προτίµησης ολογρά-
φως και µονογράφηση κάθε σταυρού).

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 ο υποψήφιος
∆ήµαρχος, Περιφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχες αντί-
στοιχα, δεν χρειάζονται σταυρό προτίµησης και εφόσον
υπάρχει τέτοιος δεν λαµβάνεται υπόψη. β) Σε περίπτωση
που το ψηφοδέλτιο έχει περισσότερους από τους επιτρεπό-
µενους σταυρούς προτίµησης αυτό είναι καταρχήν έγκυρο
για το συνδυασµό, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι σταυροί.

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

ψηφοδέλτια δεν λαµβάνουν το γενικό αύξοντα αριθµό των
εγκύρων ψηφοδελτίων, αλλά έχουν δική τους αρίθµηση (π.χ.
άκυρο 1,2, ... ή λευκό 1,2,...). Τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προ-
σµετρούνται στα έγκυρα µε ρητή νοµοθετική διάταξη (άρθρο
1 Ν. 3434/2006).

II.- Κάθε άκυρο ψηφοδέλτιο συρράπτεται µαζί µε το φάκελό
του και τοποθετείται στη σωρό των άκυρων.

III.- Οι περιπτώσεις των άκυρων ψηφοδελτίων περιγράφο-
νται στις διατάξεις των άρθρων 27, 28 και 129, 130 αντίστοιχα
του Ν. 3852/2010 για τις ∆ηµοτικές και Περιφερειακές Εκλο-
γές.

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

• Ο φάκελος είναι κενός ή δεν περιέχει ψηφοδέλτιο. 
• Το ψηφοδέλτιο δεν περιέχεται σε κανονικό φάκελο.
• Ο φάκελος περιέχει περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια

(ανεξάρτητα αν είναι του ίδιου συνδυασµού ή διαφορετικών).
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• Το ψηφοδέλτιο δεν είναι έντυπο, ή έχει ουσιωδώς διαφο-
ρετικό χρώµα ή διαστάσεις (όσον αφορά το ψηφοδέλτιο διαφορε-
τικής εκλογικής περιφέρειας – βλέπε υπ. αριθµ.
61338/23.10.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – για
τους λόγους ακυρότητας των ψηφοδελτίων η οποία έχει αναρτηθεί
και στο site του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών)

• Το ψηφοδέλτιο (ή και ο φάκελος στον οποίο βρίσκεται)
φέρει αλλοιώσεις, υπογραµµίσεις, διαγραφές ή περιέχει λέξεις ή
φράσεις.

Αυτές είναι άλλωστε περιπτώσεις σκόπιµων άκυρων ψηφο-
δελτίων, όπου δεν γεννάται αµφισβήτηση.

V.- Ζητήµατα γεννώνται κατά την ερµηνεία και εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 28 εδ. γ΄ και 130 εδ. γ΄ του Ν. 3852/2010
κατά τις οποίες είναι άκυρο το ψηφοδέλτιο που περιέχει στίγµατα
ή σηµεία που δύνανται να αποτελέσουν διακριτικά γνωρίσµατα
(σηµάδια), που παραβιάζουν κατά τρόπο προφανή το απόρρητο
της ψήφου.

Όπως έχει παγιωθεί νοµολογιακά, διακριτικό γνώρισµα που
παραβιάζει το απόρρητο της ψηφοφορίας αποτελεί µόνο εκείνο
το σηµείο, το οποίο κατά τα διδάγµατα της λογικής και της ανθρώ-
πινης εµπειρίας, µπορεί να προσδιορίσει, αµέσως ή εµµέσως, τον
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).

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

38/1995). 
• Έφερε γραµµή πλαγίως και καθέτως γραµµένη µε µπλε

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

όνοµα υποψηφίου (ΣτΕ 1260/2000).
• Έφερε αρχικά υποψηφίου ή αστερίσκο αντί σταυρού

(ΑΕ∆ 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

εκλογέα (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

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

συνήθη) (ΕΑ 10070/82 Ελ∆ 24, 113).
ββ) Αντίθετα έχει κριθεί ως έγκυρο το ψηφοδέλτιο το οποίο:
• 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 τέσ-
σερις πλευρές του ισοµεγέθεις (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 αυτές οι ιδιορρυθµίες και παρεκκλίσεις οφεί-
λονται σε πολλούς παράγοντες, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνο-
νται ο γραφικός χαρακτήρας κάθε ψηφοφόρου, η όρασή του, η
ηλικία του, η σπουδή κατά τη χάραξη και οι ειδικές αντικειµενικές
και ψυχολογικές συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται η ψη-
φοφορία (ΑΕ∆ 9/2001, 44/78, 49/78, ΣτΕ 244/2004, 343/2004,
∆ΕφΑθ 3724/1986  ΕΑ  1/79, 723/79, ∆Πρ.Θεσ 18/1986 Αρµ 41,
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63).
• Έφερε σταυρό χαραγµένο µε µαρκαδόρο ή µολυβίδα (ΕΑ

9719/82).
• Έφερε αποτύπωµα από σταυρό προτίµησης χαραγµένο

σε προηγούµενο ψηφοδέλτιο (ΕΑ 10070/82 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∆ 38/1995 ∆ι∆ικ 7, 949
και ΑΕ∆ 26/1999).

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

1.- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
2.- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ. 2 & ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ
3.- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ
4.- ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε κοινότητες µέχρι 5

εκλογικά τµήµατα)
5.- ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΑΚΟΥ
6.- ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
7.- ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
8.- ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΦΟΡΟΥ

1.- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
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 των ∆ηµοτικών εκλογών (φροντίζουµε να εκδοθούν µε καρ-
µπόν και αρκετά αντίγραφα για να χορηγηθούν στους Αντιπρο-
σώπους των συνδυασµών).

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

υπογραφή) και
ΙΙΙ.- Το σφραγίσει µε τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτρο-

πής, το παραδίδει στον προς τούτο υπεύθυνο υπάλληλο του
∆ήµου (αγγελιοφόρο), που περιµένει έξω από το Εκλογικό Τµήµα
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για να το αποστείλει στη Νοµαρχία.
δ.- Στη συνέχεια επαναλαµβάνεται η ίδια διαδικασία όσο

αφορά τα αποτελέσµατα: Ι) των ψήφων υπέρ των υποψηφίων ∆η-
µοτικών Συµβούλων, ΙΙ) των ψήφων υπέρ των συνδυασµών των
Περιφερειακών εκλογών και ΙΙΙ) των ψήφων υπέρ των υποψηφίων
Περιφερειακών Συµβούλων και αποστέλλονται διαδοχικά τα σχε-
τικά τηλεγραφήµατα στη Νοµαρχία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισµένα εκλογικά τµήµατα οι δικαστικοί αντι-
πρόσωποι, παράλληλα µε την υφιστάµενη διαδικασία καλού-
νται να µεταδώσουν το αποτέλεσµα του εκλογικού τµήµατος (ΜΟ-
ΝΟ ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ) µέσω κινητού τηλεφώνου.

Η λίστα των τµηµάτων που θα επιλεγούν θα αναρτηθεί στο site
του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι θα ενη-
µερωθούν για την επιλογή ή όχι του τµήµατός τους, σε κάθε περί-
πτωση κατά την ηµέρα παραλαβής του εκλογικού υλικού από το
∆ήµο.

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

Είναι σκόπιµο ταυτόχρονα µε τη συµπλήρωση των τηλεγρα-
φηµάτων, να συµπληρώνεται και το αντίστοιχο Πρακτικό αρ. 2 µε
τα αντίγραφά του. 

Στη συνέχεια πρέπει να αποκοπούν τα αντίστοιχα αντί-
γραφα του Πρακτικού 2 από το Βιβλίο, να συρραφτούν (και
να σφραγιστούν στο ενδιάµεσο των σελίδων), ώστε να απο-
τελέσουν 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 ∆ι-
καστικό Αντιπρόσωπο, την Εφορευτική Επιτροπή, το Γραµµατέα
και τους Αντιπροσώπους των Συνδυασµών, έτσι ώστε να δηµι-
ουργηθούν τρία (3) αυτοτελή πρωτότυπα.

Η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί και για τις Περιφερει-
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ακές εκλογές (ή ανάστροφα ανάλογα µε το λήγοντα αριθµό του
Εκλογικού Τµήµατος).

3.- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ
Τα αντίστοιχα Βιβλία ∆ιαλογής Ψήφων (ανά δύο για τις ∆ηµο-

τικές και για τις Περιφερειακές εκλογές) 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), 7 (ή αντίστοιχα 14) Νοεµβρίου 2010 
Η Εφορευτική Επιτροπή   Ο Γραµµατέας  Οι Αντιπρόσωποι των 

Συνδυασµών»
και υπογράφονται από το ∆ικαστικό Αντιπρόσωπο, τα Μέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής, το Γραµµατέα και τους Αντιπροσώπους
των συνδυασµών. 

4.- ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε δήµους µέχρι 5 εκλογικά
τµήµατα)

α.- Στις περιπτώσεις που ο ∆ήµος αποτελείται από ένα (1)
εκλογικό τµήµα η Εφορευτική Επιτροπή εκδίδει αµέσως το απο-
τέλεσµα της Εκλογής και το δηµοσιεύει (µε τοιχοκόλληση) στο κοι-
νοτικό κατάστηµα.

β.- Στις περιπτώσεις που ο ∆ήµος έχει από δύο (2) και µέχρι
πέντε (5) εκλογικά τµήµατα, οι Εφορευτικές Επιτροπές των τµη-
µάτων αυτών συνεδριάζουν µετά το τέλος της διαλογής στην έδρα
του ∆ήµου ή της Κοινότητας και σε κοινή συνεδρίαση µε βάση τα
πρακτικά διαλογής κάθε εκλογικού τµήµατος εκδίδουν το τελικό
αποτέλεσµα που δηµοσιεύεται αµέσως µε τοιχοκόλληση στο ∆η-
µοτικό ή στο Κοινοτικό Κατάστηµα (και συµπληρώνεται το σχετικό
έντυπο Κοινό Πρακτικό).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στους ∆ήµους κατά την Κυριακή, 7.11.2010
θα ανακηρυχθεί ∆ήµαρχος (και αντίστοιχα πλειοψηφήσας
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δηµοτικός συνδυασµός) µόνο στην περίπτωση που συνδυα-
σµός θα λάβει την προβλεπόµενη πλειοψηφία (δηλαδή υπέρ
το 50%), αλλιώς θα διενεργηθούν επαναληπτικές εκλογές.

5.- 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 και 

Υποψηφίων (όπου είναι διαφορετικό)
ε.- Ψηφοδέλτια (κατά συνδυασµούς, πλέον άκυρα και 

λευκά
στ.- Οι χρησιµοποιηµένοι φάκελοι
ζ.- Πιστοποιητικά και δηλώσεις εκλογέων

Καταρχάς πρέπει να διευκρινιστεί ότι για κάθε εκλογή (Περι-
φερειακές και ∆ηµοτικές) θα σχηµατιστεί και παραδοθεί ιδιαίτε-
ρος εκλογικός σάκος. Όλα τα βιβλία είναι διπλά (ή συντάσσονται
εις διπλούν). Μόνο ο εκλογικός κατάλογος και οι τυχόν δηλώσεις
εκλογέων που δεν έχουν αντίγραφο πρέπει να τοποθετηθούν
στον εκλογικό σάκο των ∆ηµοτικών εκλογών.

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

σµούς (εάν υπάρχουν µεγάλοι φάκελοι σε αυτούς), ενώ σε ιδιαί-
τερα δέµατα (φακέλους) τοποθετούνται τα άκυρα και τα λευκά).

ΙΙ.- Αν τυχόν υπάρχουν βεβαιώσεις και υπεύθυνες δηλώσεις
εκλογέων τοποθετούνται σε άλλο φάκελο.

ΙΙΙ.- Τοποθετούνται στον εκλογικό σάκο: α) ο Εκλογικός Κατά-
λογος, β) το Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας, γ) το Βιβλίο Πράξεων της
Εφορευτικής Επιτροπής, δ) το Βιβλίο ∆ιαλογής (όπου είναι αυτο-
τελές), ε) καθώς και οι φάκελοι µε τα ψηφοδέλτια και τις τυχόν δη-
λώσεις των εκλογέων.
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ΙV.- ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά ρητή διάταξη του άρθρου 43 παρ. 1
του Ν. 3852/2010, πρέπει να περιλαµβάνονται στο σάκο και οι
εκλογικοί (κενοί) φάκελοι, εντός των οποίων ήσαν τα ψηφο-
δέλτια. Η παράλειψη αυτή µπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση
των εκλογών. Συνεπώς θα πρέπει να τοποθετηθούν και αυτοί σε
δέµατα.

V.- Στη συνέχεια ο εκλογικός σάκος κλείνεται και σφραγίζεται.

6.- 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. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση που ο ∆ικαστικός Αντιπρόσω-
πος 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 υπογραφές του Γραµ-
µατέα και των λοιπών Μελών της Εφορευτικής Επιτροπής και τη
σφραγίδα της, για να µπορέσει να εισπράξει τη συµπληρωµατική
αποζηµίωση.

7.- 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 Κοινότητας (άρθρο 93§3 Π.∆. 96/2007). Στην
πράξη επειδή συνήθως δεν υπάρχει υπάλληλος εγκαταλείπεται η
κάλπη στο εκλογικό τµήµα.

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

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

58



ΗΗΗΗ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Συνοπτικό ∆ιάγραµµα Παράδοσης Εγγράφων

1.- ∆ΗΜΟΣ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:
Αντίγραφο Πρακτικού αρ. 2 (για τις ∆ηµοτικές εκλογές)

2.- ΕΦΟΡΟΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ:
Αναφορά 

3.- ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ (ή ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ για τις Κοινότητες):
Εκλογικός Σάκος

4.- ΝΟΜΑΡΧΙΑ:
Αντίγραφα Πρακτικού αρ. 2 (ανά ένα για κάθε εκλογή)

5.- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Αντίγραφο
Πρακτικού αρ. 2 (ανά ένα για κάθε εκλογή) 

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

2 για τις ∆ηµοτικές Εκλογές (άρθρο 93§2 στοιχ. ι΄ εδ. τελευταίο
του Π.∆. 96/2007).

β.- Στον Έφορο ∆ικαστικών Αντιπροσώπων την αναφορά του
(άρθρο 66§3 του Π.∆. 96/2007).

γ.- Στον ίδιο (Έφορο ∆ικαστικών Αντιπροσώπων) µε την ιδιό-
τητά του ως Προέδρου Πρωτοδικών, το σάκο τόσο των ∆ηµοτικών
Εκλογών όσο και των Περιφερειακών Εκλογών (µε τα εκλογικά
έγγραφα, τα ψηφοδέλτια και τους φακέλους).
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δ.- Στο Νοµάρχη αντίγραφο του Πρακτικού 2 για τις ∆ηµοτικές
και για τις Περιφερειακές Εκλογές (άρθρο 93§2 στοιχ. ι΄ εδ. τελευ-
ταίο του Π.∆. 96/2007) Και

ε.- Στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας αντίγραφο του
Πρακτικού 2 για τις ∆ηµοτικές και για τις Περιφερειακές Εκλογές.

2.- Επειδή η µη παράδοση των παραπάνω εγγράφων συνε-
πάγεται κυρώσεις (πειθαρχικές και ποινικές) για το ∆ικαστικό Αντι-
πρόσωπο πρέπει για κάθε παράδοση να λαµβάνει απόδειξη.

3.- Οι παραπάνω ενέργειες και κυρίως η παράδοση του
σάκου πρέπει να γίνει αυθηµερόν (δηλαδή τα ξηµερώµατα της
∆ευτέρας, 8.11.2010 ή 15.11.2010 αντίστοιχα). 

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

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 υπο-
χρεώσεις του ανακριτικού υπαλλήλου και ενεργεί αυτεπαγγέλτως
ή µετά από µήνυση οποιουδήποτε πολίτη την ανάκριση για να
εξακριβώσει 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 γι’ αυτό πρέπει να
ασκούνται µε ιδιαίτερη περίσκεψη και φειδώ.

6.- Στο παράρτηµα παρατίθενται σχετικά υποδείγµατα εκθέ-
σεων.

7.- Ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος οφείλει να διαβιβάσει τις µη-
νύσεις που του υποβλήθηκαν και όλες τις εκθέσεις των ανακριτι-
κών πράξεων που συνέταξε στον αρµόδιο Εισαγγελέα Πληµ-
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µελειοδικών (άρθρο 66§ 2 εδ. 2 Π.∆. 96/2007) µετά το πέρας της
διαλογής.

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, 210-3398109, 210-3398111
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
∆ΗΜΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

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

βεβαιώνει
ότι                                                        του  
που διορίστηκε  Γραµµατέας  του παραπάνω Εκλογικού Τµήµατος
µε το Πρακτικό υπ' αριθµ. 1, άσκησε τα καθήκοντά του κατά τις
∆ηµοτικές-Περιφερειακές Εκλογές της   ης Νοεµβρίου 2010 και
απασχολήθηκε επί δύο (2) ηµέρες

,      .11.2010
Η Εφορευτική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος                                   Τα Μέλη
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
∆ΗΜΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1
Στ                                                 του νοµού
και στο κατάστηµα                                                           που ορίστηκε
ως κατάστηµα ψηφοφορίας του                     Εκλογικού Τµήµατος του        
∆ήµου 
σήµερα την     η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2010, ηµέρα Κυριακή
και ώρα 06.00, συνήλθε η εφορευτική επιτροπή του παραπάνω Εκλο-
γικού Τµήµατος, που ορίστηκε σύµφωνα µε το νόµο και η οποία απο-
τελείται 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
Επίθετο
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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:

…
1.- 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 τους 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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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
∆ΗΜΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Η Εφορευτική Επιτροπή του  ου Εκλογικού Τµήµατος του
∆ήµου

βεβαιώνει
ότι του

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

,    Νοεµβρίου 2010
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 
του Νοµού

δηλώνω υπεύθυνα ότι
είµαι εγγεγραµµένος στους εκλογικούς καταλόγους του ∆ήµου

,    Νοεµβρίου 2010
Ο/Η  ∆ηλ 

69



ΠΡΟΣ
Τον κ. Έφορο ∆ικαστικών Αντιπρο-
σώπων της Εκλογικής Περιφέρειας
Νοµού 

ΑΝΑΦΟΡΑ
Τ

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

Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 66 παρ. 3 του Π∆
351/2003, όπως ισχύει, Σας αναφέρω ότι δεν υπέπεσε στην αντί-
ληψή µου οποιοδήποτε  αξιοσηµείωτο  γεγονός  κατά  την άσκηση
των καθηκόντων µου.

,    η Νοεµβρίου 2010
Ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΟΡΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑ
Στ                         του Νοµού                     και  µέσα  στο κα-

τάστηµα ψηφοφορίας του         Εκλογικού Τµήµατος του ∆ήµου
κατά τις ∆ηµοτικές και Περιφερειακές Εκλογές σήµερα στις    .
Νοεµβρίου 2010, 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



ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝ
Στ                         του Νοµού                      και  µέσα  στο κα-

τάστηµα ψηφοφορίας του       Εκλογικού Τµήµατος του ∆ήµου
κατά τις ∆ηµοτικές και Περιφερειακές Εκλογές σήµερα στις   Νο-
εµβρίου 2010, 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-
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θυµεί να εξετασθεί αµέσως και χωρίς συνήγορο. Ύστερα από
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 

κατά τις ∆ηµοτικές και Περιφεριακές Εκλογές σήµερα στις     Νο-
εµβρίου 2010, 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  δή-
λωσε 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 πράξης
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 

κατά τις ∆ηµοτικές και Περιφερειακές
Εκλογές σήµερα στις     Νοεµβρίου 2010, 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 

κατά τις ∆ηµοτικές και Περιφερειακές Εκλογές
σήµερα στις     Νοεµβρίου 2010, 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 

κατά τις ∆ηµοτικές και Περιφερειακές
Εκλογές σήµερα στις     Νοεµβρίου 2010, ηµέρα Κυριακή και ώρα            

, ενώπιον εµού τ                                                                   Αντι-
προσώπου της ∆ικαστικής Αρχής, που σύµφωνα µε το Νόµο
εκτελώ καθήκοντα  ανακριτικού  υπαλλήλου και ενεργώ χωρίς τη
σύµπραξη Γραµµατέα, και επειδή α) απήγγειλα  ήδη κατηγορία
κατά τ     παρακάτω κατηγορουµεν   ,     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                   

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 

κατά τις ∆ηµοτικές και Περιφερειακές Εκλογές
σήµερα στις      Νοεµβρίου 2010, ηµέρα Κυριακή και ώρα            ,
ενώπιον εµού τ                                                                                 Αντι-
προσώπου της ∆ικαστικής Αρχής,  που σύµφωνα µε το Νόµο
εκτελώ καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου και ενεργώ χωρίς τη
σύµπραξη 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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