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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
των Ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου 2019

Φίλη-Φίλε Αντιπρόσωπε,
Σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου να είσαι Αντιπρόσωπος του
Κινήματος Αλλαγής στο εκλογικό σου τμήμα.
Οι εκλογές για την εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ορίσθηκαν,
όπως ξέρεις για τις 26-5-2019.
Σύντομες χρήσιμες πληροφορίες:
Α.
Μόλις πάρεις στα χέρια σου τον διορισμό σου, διάβασε προσεκτικά τις
οδηγίες.
Θα το έχεις μαζί σου στο εκλογικό τμήμα.
Αυτό το έντυπο οδηγιών που διαβάζεις (οι αριθμοί σε παρένθεση
παραπέμπουν στο ΠΔ 26/2012 που κωδικοποιεί τις διατάξεις της νομοθεσίας
για την εκλογή βουλευτών. Το ΠΔ αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 4 του
ν.4255/2014 εφαρμόζεται και στις Ευρωεκλογές). Αυτό το ΠΔ το έχει στα
χέρια του και ο δικαστικός αντιπρόσωπος.
Για την περίπτωση έλλειψης να έχεις μαζί σου αρκετά ψηφοδέλτια, μήπως
χρειασθούν στο τμήμα.
ΜΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ στο σημείο αυτό. Την ΕΝΣΤΑΣΗ υποβάλλεις στην
εφορευτική επιτροπή (άρθρο 61, παρ. 2, Π.Δ. 26/2012).
Β.
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ - Πριν από τη ψηφοφορία:
Η ψηφοφορία αρχίζει στις 7 το πρωί. Καλό θα είναι να είσαι νωρίτερα.
Θα παραδώσεις το διορισμό σας (του τακτικού και του αναπληρωματικού
αντιπροσώπου μας) στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, ο οποίος θα
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γράψει στο Πρακτικό το όνομα του τακτικού Αντιπροσώπου και θα το
υπογράψεις.
Ο αναπληρωματικός θα έρθει να σε αντικαταστήσει την ώρα που από το πρωί
θα έχετε συμφωνήσει.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν περάσει η 7 π.µ. που πρέπει ν' ΑΡΧΙΣΕΙ η ψηφοφορία των
εκλογέων και ΔΕΝ έχει ΕΡΘΕΙ ακόμη στο Εκλογικό Τμήμα Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ, τότε να ειδοποιήσεις ΑΜΕΣΩΣ την επιτροπή εκλογών του
Κινήματος Αλλαγής στο νομό
ή τον γραμματέα της ΝΕ, ώστε να
επικοινωνήσει µε τον έφορο Δικαστικών Αντιπροσώπων του Νομού (που θα
βρίσκεται στο Πρωτοδικείο της Πρωτεύουσας του Νομού σου) και ο Έφορος
θα στείλει άλλον ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ Αντιπρόσωπο (άρθρο 60, παρ. 2).
Να ΕΛΕΓΞΕΙΣ, από την αρχή, αν υπάρχει ΜΕΛΟΣ της Εφορευτικής
Επιτροπής που ήταν στην ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ, δημόσιος, δημοτικός ή
κοινοτικός υπάλληλος, στρατιωτικός, αστυνομικός ή δήμαρχος ή κοινοτάρχης,
γιατί αυτό ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από τον Νόμο. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, να το
καταγγείλεις στο Δικαστικό Αντιπρόσωπο και, αν αυτός δεν τον απομακρύνει,
να κάνεις ένσταση (άρθρο 59, παρ. 1).
Να ΨΑΞΕΙΣ αν το χώρισμα (παραβάν) είναι καλά τοποθετημένο, να µη
φαίνονται τα ψηφοδέλτια που πετάνε.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣ αν η ΚΑΛΠΗ είναι άδεια, πριν από τη σφράγιση
µε βουλοκέρι και να την προσέχεις σ' όλη τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ της ψηφοφορίας,
μήπως ρίξουν μέσα άκυρα ψηφοδέλτια ή οτιδήποτε άλλο (άρθρο 79).
ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙΣ αν η Περιφέρεια έχει στείλει, όπως είναι υποχρεωμένη,
ψηφοδέλτιά μας. Αν δεν υπάρχουν, να δώσεις αυτά που' χεις μαζί σου και να
προσέχεις μήπως τα χαλάνε επίτηδες. Παράλληλα, να ειδοποιήσεις κάποιον
δικό μας υπεύθυνο (άρθρο 71).
Γ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Να σημειώσεις, αν η ψηφοφορία άρχισε κανονικά στις 7 π.µ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ. Ψηφοφόροι του τμήματός σου
είναι: α) όσοι είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του τμήματος. β) ή
εφορευτική επιτροπή και ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος. γ) οι άνδρες της
φρουράς, και όσοι στρατιωτικοί των ενόπλων δυνάμεων ή του λιμενικού
σώματος βρεθούν για υπηρεσιακούς λόγους στην περιοχή, οι αστυνομικοί και
το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος, οι Έλληνες ναυτικοί πλοίων με
ελληνική σημαία που βρίσκονται στο λιμάνι της πόλης. Όλοι οι παραπάνω
(σημείο γ) πρέπει να είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους
του άρθρου 27.του π.δ. 26/12 ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν τα πρόσωπα αυτά είναι
γραμμένα στους εκλογικούς καταλόγους του τμήματος, για να ψηφίσουν
πρέπει να έχουν βεβαίωση της υπηρεσίας τους ότι δεν είναι γραμμένοι στους
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
δ) οι υπήκοοι κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι γραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους (άρθρα
δεύτερο και πέμπτο, ν. 2196/94). Ε) ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΕΝΤΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ
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Είναι δυνατόν να έχει παραλειφθεί κάποιος Δημότης ψηφοφόρος που έχει το
δικαίωμα του εκλέγειν. Αυτός ψηφίζει σ’ οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του
Δήμου ή της Κοινότητος που είναι δημότης ή που είναι γραμμένος στο μητρώο
αρρένων, προσκομίζοντας αντίστοιχο πιστοποιητικό από τον Δήμο. Η
διαδικασία γι αυτούς ορίζεται στο άρθρο 8, παρ. 4,5,6,7,8 του ΠΔ 26/2012.
Οι ψηφοφόροι να παίρνουν ΟΛΑ τα ψηφοδέλτια και να πηγαίνουν στο
χώρισμα (παραβάν). Η φανερή ψηφοφορία απαγορεύεται, άρθρο 83 παρ.2 .
Ο φάκελος που θα παίρνει ο ψηφοφόρος να' χει τη ΣΦΡΑΓΙΔΑ της
Εφορευτικής Επιτροπής και τη ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ του Δικαστικού Αντιπροσώπου.
Πρόσεχε, επίσης, μήπως κάποιος ψηφοφόρος,
σφραγισμένο φάκελο, φύγει χωρίς να ψηφίσει.

αφού

παραλάβει

το

Απαγορεύεται να ΜΠΑΙΝΟΒΓΑΙΝΟΥΝ στο Εκλογικό Τμήμα ΑΛΛΑ πρόσωπα,
εκτός από το Δικαστικό, την Εφορευτική Επιτροπή, τη φρουρά, τους
υποψήφιους, τους αντιπροσώπους και πληρεξουσίους των κομμάτων και τους
ψηφοφόρους (ΜΟΝΟ για να ψηφίσουν), να το καταγγείλεις στο δικαστικό και
αν δεν συμμορφώνεται, να κάνεις ένσταση (άρθρο 87, παρ.3).
Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος και τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής
ψηφίζουν στο εκλογικό τμήμα που ασκούν τα καθήκοντά τους (άρθρο 62, παρ.
1). Γίνεται σχετική αναφορά στα πρακτικά.
Οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε
εκλογικό τμήμα βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας ( άρθρο 88, παρ. 3).
Οι Έλληνες ΝΑΥΤΙΚΟΙ σε πλοίο µε ελληνική σημαία ψηφίζουν σε εκλογικό
τμήμα της πόλης που βρίσκονται ή καταπλέει το πλοίο τους την ημέρα της
ψηφοφορίας (άρθρο 82, παρ. 8). Πρέπει όμως όπως προαναφέραμε να έχουν
βεβαίωση ότι είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του
άρθρου 27 όπως και οι στρατιωτικοί.
Εκλογείς, οι οποίοι δεν μπορούν να περιμένουν για πολλή ώρα έξω από τα
εκλογικά τμήματα, όπως πρόσωπα µε ειδικές ανάγκες, υπερήλικες, έγκυες
γυναίκες, ασθενείς κ.λπ., ή επειδή έχουν ειδική υπηρεσία (αξιωματικοί των
ενόπλων δυνάμεων, της ελληνικής αστυνομίας, κ.λπ.) πρέπει να ψηφίζουν µε
προτεραιότητα.
Εκλογείς που δεν μπορούν, λόγω σωματικών προβλημάτων, να προβούν στις
απαραίτητες για την ψηφοφορία ενέργειες, δικαιούνται να ζητήσουν τη βοήθεια
του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής ή µέλους της εφορευτικής επιτροπής,
οι οποίοι υποχρεούνται να παράσχουν τη συνδρομή τους για την άσκηση του
εκλογικού δικαιώματος αυτών των εκλογέων (άρθρο 83, παρ.3).
ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:
Οι σταυροί είναι μέχρι 4.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ψηφοφορία τελειώνει στις 7 µ.µ. Δεν μπορεί να κλείσει νωρίτερα
η κάλπη. Αν όμως η ψηφοφορία άρχισε αργά το πρωί ή αν υπάρχουν
ψηφοφόροι ΕΞΩ από το Εκλογικό Τμήμα που ΔΕΝ έχουν ψηφίσει, τότε ο
δικαστικός και τα άλλα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής υποχρεούνται να
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παρατείνουν την ψηφοφορία και να το γράψουν στα πρακτικά (άρθρο 89,
παρ.1).
Δ.
ΤΕΛΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ. ΔΙΑΛΟΓΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ (το πιο κρίσιμο
σημείο των εκλογών). Αφού ψηφίσουν ΟΛΟΙ οι ψηφοφόροι του Εκλογικού σου
Τμήματος, θ' αρχίσει η διαλογή των ψηφοδελτίων. Εδώ πρέπει να
ΠΡΟΣΕΞΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ: Αυτή είναι η κορυφαία στιγμή του έργου σου.
Μέσα στο Εκλογικό Τμήμα να βρίσκονται ΜΟΝΟ ο δικαστικός αντιπρόσωπος
και τα άλλα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, η φρουρά (µόνο στην πόρτα
του Εκλογικού Τμήματος) οι αντιπρόσωποι των κομμάτων και οι υποψήφιοι
ευρωβουλευτές (άρθρο 88). Κανένας άλλος δεν επιτρέπεται να βρίσκεται
μέσα.
Να ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣ εάν η κάλπη είναι σφραγισμένη µε βουλοκέρι πριν να την
ανοίξουν, αλλιώς να κάνεις ένσταση (άρθρο 89, παρ.3).
Να ΠΡΟΣΕΞΕΙΣ όλους τους φακέλους που θα βγάλετε μέσα από την κάλπη.
Αυτοί πρέπει να έχουν τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής, και τη
μονογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου και να ΜΗΝ έχουν στίγματα, λέξεις
ή άλλα φανερά διακριτικά γνωρίσματα. Αν υπάρχουν φάκελοι που δεν έχουν
τα προηγούμενα θετικά και αρνητικά στοιχεία είναι ΑΚΥΡΟΙ.
Στη συνέχεια όταν ανοίγεται ο φάκελος, ο Δικαστικός βγάζοντας το ψηφοδέλτιο
που είναι υποχρεωμένος να το δείξει σ’ όποιον το ζητήσει, να το διαβάζει, να
του βάζει αριθμό και να μονογράφει ψηφοδέλτιο και ο Γραμματέας να το
καταχωρεί στη στήλη του κόμματος που το έλαβε. Εκείνη τη στιγμή και όχι στο
τέλος (άρθρο 91).
Αν το ψηφοδέλτιο ή ο φάκελος έχει πάνω του σημάδια, λέξεις, γραμμές, κ.λπ.,
διακριτικά γνωρίσματα, να ΕΠΙΜΕΝΕΙΣ ν' ακυρωθεί. Αν δεν δεχθούν την
ακύρωση, να κάνεις ένσταση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή οι ευρωεκλογές γίνονται ταυτόχρονα με τις εκλογές της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναγκαίως θα υπάρχουν στο τμήμα και
αντιπρόσωποι των παρατάξεων που συμμετέχουν στις εκλογές και οι
υποψήφιοί τους. Στην κάθε διαλογή όμως να απαιτήσεις να βρίσκονται μόνο
όσοι έχουν σχέση με την κάλπη που ανοίγεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΜΗ ΒΡΕΘΕΙ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΜΑΣ

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για τον Τομέα Νομικής Υποστήριξης Εκλογών
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΘ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
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