ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΑΪΟΥ 2019

1. Κατά την παραλαβή του εκλογικού υλικού ελέγξτε τα ψηφοδέλτια: Να
αφορούν στη Δημοτική Ενότητα στην οποία είστε διορισμένοι και όχι σε
άλλη. Αν αφορούν σε διαφορετική Δημοτική Ενότητα συνεννοηθείτε με
τον υπάλληλο του Δήμου άμεσα για την αλλαγή.
2. Δημοτικές και Koινοτικές εκλογές είναι δύο ανεξάρτητες εκλογές.
Μπορεί ο εκλογέας να ψηφίσει διαφορετικούς συνδυασμούς .
3. Στις κοινοτικές εκλέγονται κοινοτικοί σύμβουλοι και πρόεδροι
συμβουλίων κοινότητας (αρ. 16 Ν 4555/2018). Aν είναι λιγότεροι από
300 οι κάτοικοι, εκλέγονται μόνο πρόεδροι συμβουλίων κοινότητας (αρ.
17 Ν 4555/2018).
4. Αφού παραλάβετε το εκλογικό υλικό ως το Σάββατο, πάρτε μαζί σας όλα
τα έγγραφα με τις οδηγίες και τις Εγκυκλίους, ώστε να διαβαστούν
εγκαίρως. Προσοχή ιδίως στις εγκυκλίους 33 και 34 για τη μετάδοση
των αποτελεσμάτων και τη γενικότερη διαδικασία.
5. Συνεννοηθείτε με τον υπάλληλο του Δήμου αν θα κρατήσει το ένα από τα
δύο κλειδιά της κάθε κλειδαριάς από τις κάλπες, ώστε όταν θα φύγετε,
μετά το πέρας όλης της διαδικασίας την ημέρα της ψηφοφορίας, να
κλειδώσετε την κάλπη με το υλικό που θα αφήσετε στο τμήμα. Ορισμένες
φορές οι υπάλληλοι των Δήμων δεν κρατούν το 2ο κλειδί, οπότε στην
περίπτωση αυτή αφήνετε την κάλπη χωρίς να κλειδωθεί.
6. Προσοχή: κάποιος συνδυασμός μπορεί να μην έχει στείλει ψηφοδέλτια
και αυτό να είναι επιλογή του∙ αυτό θα αναφέρεται στα έγγραφα που σας
παραδίδονται στον εκλογικό σάκο. Δεν αναζητάτε τέτοια ψηφοδέλτια. Αν
όμως λείπουν ψηφοδέλτια συνδυασμού που κανονικά προσκομίζει, αλλά
από παραδρομή δεν εμπεριέχονται, τα αναζητάτε.
7. Κατά την συμπλήρωση των εκλογικών βιβλίων, όπου καταχωρίσετε τους
συνδυασμούς, να είναι με τη σειρά που αναφέρονται στην προκήρυξη
(υπάρχει στον σάκο το σχετικό έγγραφο).
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8. Την ημέρα της ψηφοφορίας φροντίστε να έχετε μπροστά σας τις δύο
κάλπες, ώστε να τις ελέγχετε. Επιπλέον προτείνεται να είστε αυτός/ή που
επιστρέφει την ταυτότητα στον εκλογέα για να φροντίσετε να έχει
ψηφίσει ο εκλογέας και στις δύο κάλπες.
9. Έχετε μαζί σας έναν χοντρό μαύρο μαρκαδόρο για να αναρτήσετε ένα ή
και δύο χαρτιά εντός της αίθουσας με αναγραφή των σταυρών που μπορεί
να θέσει ο εκλογέας ανά περίπτωση. Προσοχή: ο αριθμός σταυρών είναι
ίδιος σε όλη την Ελλάδα μόνο στις ευρωεκλογές γιατί είναι μια η
εκλογική περιφέρεια (ως 4 σταυροί). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ο
αριθμός σταυρών εξαρτάται από τους υποψηφίους που εκλέγονται –
εκτός από περιπτώσεις κοινοτήτων ως 300 κατοίκων στις οποίες
εκλέγονται πρόεδροι συμβουλίων κοινότητας, οπότε είναι πάντα ένας (1)
ο σταυρός.
10. Αν υπάρχει η δυνατότητα, αναγράψτε τον αριθμό σταυρών και στον
πίνακα με την σημείωση «ΕΩΣ….ΣΤΑΥΡΟΙ». Καλό είναι να έχετε μαζί
σας και ένα διορθωτικό, αρκετές διαφάνειες και ένα μεγάλο συρραπτικό.
11. Προσοχή στο «Δ» που τυχόν υφίσταται δίπλα στο όνομα εκλογέα στον
βασικό εκλογικό κατάλογο και σημαίνει Διπλοεγγεγραμμένος. Καλό
είναι να διατρέξετε τον εκλογικό κατάλογο μαζί με τον γραμματέα πριν
ξεκινήσει η διαδικασία ώστε να είναι εντοπισμένες τυχόν τέτοιες
περιπτώσεις και να μην λησμονηθεί η διαδικασία υπογραφής υπεύθυνης
δήλωσης που οφείλετε να ακολουθήσετε.
12. Σε περίπτωση τμημάτων που διενεργούν Ευρωεκλογές και
Περιφερειακές (και Δημοτικές αν πρόκειται για ενιαίο εκλογικό τμήμα
χωρίς διάκριση Α και Β), προσοχή στο «Ε» που τυχόν υφίσταται δίπλα
στο όνομα εκλογέα στον βασικό εκλογικό κατάλογο και σημαίνει
Ετεροδημότης. Για τους εγγεγραμμένους στον βασικό εκλογικό
κατάλογο που φέρουν την ένδειξη «Ε», δεν επιτρέπεται να ψηφίσουν στις
Ευρωεκλογές παρά μόνο στις Περιφερειακές (και στις Δημοτικές αν
πρόκειται για ενιαίο εκλογικό τμήμα χωρίς διάκριση Α και Β). Στις
Ευρωεκλογές ψηφίζουν μόνο εκεί που είναι η διαμονή τους, μέσω
Ειδικού Καταλόγου Ετεροδημοτών. Με ρητή αναφορά στην Εγκύκλιο
34 (σελ. 22) για τον υπολογισμό των πραγματικά εγγεγραμμένων θα
πρέπει να αφαιρούνται οι ετεροδημότες και να θεωρούνται εγγεγραμμένοι
μόνο όσοι δεν φέρουν την ένδειξη «Ε» πριν το όνομα τους.
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13. Εκλογέας με σημείωση δίπλα στο όνομα του και «Δ» και «Ε» στον
βασικό εκλογικό κατάλογο ψηφίζει μόνο με υπεύθυνη δήλωση και μόνο
σε Περιφερειακές και Δημοτικές.
14. Οι παραλειφθέντες εκ του εκλογικού καταλόγου που θα
προσκομίσουν το πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια ή τα μητρώα
αρρένων από το Δήμο με την ένδειξη «ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ της 26ης Μαΐου 2019», υπογράφουν Υ/Δ ότι «δεν
ψήφισαν ούτε προτίθενται να ψηφίσουν σε άλλο τμήμα και ότι δεν έχουν
στερηθεί του εκλογικού τους δικαιώματος». Αυτοί ψηφίζουν, τα ονόματα
τους προστίθενται στον εκλογικό κατάλογο του εκλογικού τμήματος που
ψήφισαν και κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων προσμετρώνται στους
εγγεγραμμένους και στους ψηφίσαντες του ίδιου τμήματος. Γίνεται, δε,
σχετική μνεία στο πρακτικό. (Εγκύκλιος 34, σελ 23)
15. Ο γραμματέας που θα είναι επιφορτισμένος με τη διαγραφή των
ονομάτων από τον εκλογικό κατάλογο μπορεί να χρησιμοποιήσει
διαφορετικά χρώματα λεπτού μαρκαδόρου ανά 50 ονόματα (το πότε
έχουν διαγραφεί 50 ονόματα το ελέγχει από το βιβλίο πρωτοκόλλου
ψηφοφορίας σε συνεννόηση με τον 2ο γραμματέα). Σε ξεχωριστό φύλλο
καταγράφετε τι χρώμα αντιστοιχεί ανά 50άδα. Αυτό διευκολύνει τον
τακτικό έλεγχο ταύτισης ψηφισάντων και διαγεγραμμένων και τον άμεσο
εντοπισμό του σημείου σε περίπτωση τυχόν λάθους.
16. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό να ελέγχουν οι δύο γραμματείς
(ή αν ο γραμματέας είναι ένας να γίνεται ο έλεγχος από κοινού με εσάς)
ανά διαστήματα την ταύτιση του αριθμού των διαγεγραμμένων από τον
εκλογικό κατάλογο με τον αριθμό των εγγραμμένων στο πρωτόκολλο
ψηφοφορίας.
17. Ο Γραμματέας ψηφίζει μόνο στο εκλογικό τμήμα που είναι
εγγεγραμμένος.
18. Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος και τα μέλη της Εφορευτικής
Επιτροπής ψηφίζουν στο εκλογικό τμήμα που ασκούν τα καθήκοντα
τους. Δεδομένου ότι την 26η Μαΐου 2019 διενεργούνται περισσότερες της
μιας εκλογικές διαδικασίες ταυτόχρονα σε διαφορετικά εκλογικά τμήματα
(Α και Β), οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και τα μέλη των εφορευτικών
επιτροπών των τμημάτων αυτών ψηφίζουν και στο τμήμα στο οποίο δεν
ασκούν τα καθήκοντά τους (οι του «Α» και στο «Β» και αντίστροφα),
εφόσον το δικαιούνται. Σχετικά με το «πού δικαιούται» να ψηφίσει ο
Δικαστικός Αντιπρόσωπος εκδόθηκε η Εγκύκλιος του Υπουργείου
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Εσωτερικών με αρ. πρωτ. 39408/22.5.2019 (προσοχή: με τη σημείωση
«ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ενότητα Γ»). Ειδικότερα: Ο Δικ.
Αντιπρόσωπος ψηφίζει –ανεξάρτητα με το εκλογικό τμήμα που είναι
διορισμένος– στις Ευρωεκλογές καθώς η εκλογική περιφέρεια είναι μια
και ενιαία. Προκειμένου να ψηφίσει στις Περιφερειακές εκλογές θα
πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο δήμου χωρικής
αρμοδιότητας της οικείας Περιφέρειας στην οποία ασκεί τα καθήκοντα
του. Υπό τον όρο «οικεία περιφέρεια» νοείται η αντίστοιχη αιρετή
περιφέρεια (π.χ. Κεντρικής Μακεδονίας). Σε περίπτωση που δεν είναι
εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο του δήμου στον οποίο ασκεί τα
καθήκοντα του, αλλά σε άλλον, της ίδιας όμως Περιφέρειας, ψηφίζει
υπογράφοντας υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει το δήμο, στους
εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένος. Περαιτέρω, ο
Δικ. Αντιπρόσωπος ψηφίζει στις Δημοτικές εκλογές μόνο αν είναι
εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο του Δήμου όπου ασκεί τα
καθήκοντα του. Ειδικότερα, στην περίπτωση δήμων που αποτελούνται
από εκλογικές περιφέρειες (όπου οι εκλογικές περιφέρειες πρακτικά
ταυτίζονται με τις δημοτικές ενότητες του Δήμου, δηλαδή τους
προκαλλικρατικούς Δήμους που συνενώθηκαν σε αυτόν), αν ο Δικ.
Αντιπρόσωπος είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο άλλης
εκλογικής περιφέρειας του Δήμου, στον οποίο ανήκει το εκλογικό τμήμα
που ασκεί τα καθήκοντα του, υπογράφει Υ/Δ, στην οποία αναφέρεται η
εκλογική περιφέρεια στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι
εγγεγραμμένος και ψηφίζει. Στις Κοινοτικές εκλογές ψηφίζει μόνο
εφόσον είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο του οικείου Δήμου.
19. Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του Δικ. Αντιπροσώπου και
των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται μνεία στο Βιβλίο
Πρακτικών και αναγράφονται τα στοιχεία τους στο Πρωτόκολλο
Ψηφοφορίας κάθε τμήματος (σελ. 27 Εγκυκλίου 34) όχι στον εκλογικό
κατάλογο.
20. Αν η αρίθμηση του εκλογικού καταλόγου σας δεν ξεκινά από το 1, αλλά
από άλλον αριθμό, όταν μετράτε τους εγγεγραμμένους στο τμήμα σας
μην ξεχάσετε στην αφαίρεση του πρώτου αύξ. αρ. (Α/Α) από τον
τελευταίο αύξ. αρ. (Α/Α) να προσθέσετε το 1. Π.χ. αν ο Α/Α του πρώτου
εγγεγραμμένου είναι ο 1253 και του τελευταίου ο 1559 το σύνολο των
εγγεγραμμένων είναι 307 (306+1).
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21. Προσοχή, στο Βιβλίο Διαλογής Ψήφων τόσο υπέρ συνδυασμών όσο και
υπέρ υποψηφίων, εντός των υφισταμένων τετραγωνιδίων καταγράφετε
τον αριθμό του ψηφοδελτίου που θέτει ο δικαστικός αντιπρόσωπος
επάνω στο σώμα ενός εκάστου αυτών κατά τη διαλογή. ΟΧΙ «Χ».
Παράδειγμα:
Υποψήφιος 2
9 15 22 23 24 28 30 45 51 53 124 126 269 273
Α
313
Σύνολο : 16
22. Στο Βιβλίο Διαλογής Ψήφων τόσο για τους συνδυασμούς όσο και για
τους υποψηφίους μην ξεχάσετε να γράψετε το σύνολο των ψήφων που
έλαβε ο καθένας (βλ. παράδειγμα υπό 21)∙ αυτό ελέγχεται κατά την
παραλαβή του σάκου στο Πρωτοδικείο. Αν δεν είναι γραμμένα τα σύνολα
θα σας ζητηθεί κατά την παραλαβή των βιβλίων στο Πρωτοδικείο να τα
συμπληρώσετε.
23. Προσοχή στα ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων συμβουλίων
κοινότητας έως 300 κατοίκων: αν δεν φέρουν σταυρό ή έχουν
περισσότερους από έναν είναι άκυρα. Σε κάθε άλλη περίπτωση
υπέρβασης του αριθμού των σταυρών, τα ψηφοδέλτια είναι κανονικά
έγκυρα υπέρ του συνδυασμού.
24. Σε περιπτώσεις υπέρβασης ως προς τον αριθμό των σταυρών, οπότε και
δεν προσμετρούνται οι σταυροί πλην όμως πρόκειται για έγκυρο
ψηφοδέλτιο υπέρ του συνδυασμού, γράφετε και πάλι τον αριθμό των
σταυρών (π.χ. πέντε) και ΟΧΙ ΜΗΔΕΝ.
25. Προετοιμάστε τις βεβαιώσεις για τους γραμματείς και για εσάς, καθώς
και τη βεβαίωση για τον Έφορο από το Σάββατο. Αν θυμηθείτε την
βεβαίωση για τον Έφορο στο Πρωτοδικείο κατά την παράδοση, δεν θα
έχετε την σφραγίδα μαζί σας (την αφήνετε στην κάλπη).
26. Εγκαίρως ζητήστε από τους γραμματείς, τα μέλη της Εφορευτικής και
τους αντιπροσώπους των συνδυασμών να υπογράψουν όπου προβλέπεται.
27. Τον εκλογικό κατάλογο κατά την αποχώρηση σας από το εκλογικό
τμήμα τον βάζετε σε έναν από τους δύο εκλογικούς σάκους.
28. Στα έντυπα αποτελέσματα που θα παραδώσετε (τα παλιά
«τηλεγραφήματα»),
όπου
αναγράφεται
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
συμπληρώνετε το άθροισμα του αριθμού των εγγεγραμμένων στους
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εκλογικούς (γενικούς) καταλόγους, στους
καταλόγους, των ανδρών της φρουράς κτλ.

ειδικούς

εκλογικούς

Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στα καθήκοντα σας!
Θεσσαλονίκη, 24/5/2019
Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη
Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ ΔΣΘ
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