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ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
Σηλ.: (0030) 210 3665348, 5310 / Fax: (0030) 210 3665035 

Χαρ. Σρικούπη 50, 106 80 Αθήνα 

 
ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΟΤ 

ησλ Βνπιεπηηθώλ εθινγώλ ηεο 7εο Ινπιίνπ 2019 
 
 
 
 
Φίιε-Φίιε Αληηπξόζσπε, 
 
ε εσταριστούμε για την προσυορά σοσ να είσαι Αντιπρόσφπος τοσ 
Κινήματος Αλλαγής στο εκλογικό σοσ τμήμα. 
 
Οη βνπιεπηηθέο εθινγέο νξίζζεθαλ, όπσο μέξεηο γηα ηηο 7-7-2019. 
 
ύληνκεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο: 
 
Α.  Μόιηο πάξεηο ζηα ρέξηα ζνπ ηνλ δηνξηζκό ζνπ, δηάβαζε πξνζεθηηθά ηηο 
νδεγίεο.  
 
Θα ην έρεηο καδί ζνπ ζην εθινγηθό ηκήκα. 
  
Απηό ην έληππν νδεγηώλ πνπ δηαβάδεηο (νη αξηζκνί ζε παξέλζεζε 
παξαπέκπνπλ ζην ΠΓ 26/2012 πνπ θσδηθνπνηεί ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο 
γηα ηελ εθινγή βνπιεπηώλ.  Απηό ην ΠΓ ην έρεη ζηα ρέξηα ηνπ θαη ν δηθαζηηθόο 
αληηπξόζσπνο. 
Γηα ηελ πεξίπησζε έιιεηςεο λα έρεηο καδί ζνπ αξθεηά ςεθνδέιηηα, κήπσο 
ρξεηαζζνύλ ζην ηκήκα. 
ΜΙΑ ΤΠΔΝΘΤΜΙΗ στο σημείο αστό. Σην ΔΝΣΑΗ σποβάλλεις στην 
ευορεστική επιτροπή (άρθρο 61, παρ. 2, Π.Γ. 26/2012). 
 
 
Β.  ΣΗΝ ΗΜΔΡΑ ΣΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ  - Πξηλ από ηε ςεθνθνξία:  
Η ςεθνθνξία αξρίδεη ζηηο 7 ην πξσί.  Καιό ζα είλαη λα είζαη λσξίηεξα.  
 
Θα παξαδώζεηο ην δηνξηζκό ζαο (ηνπ ηαθηηθνύ θαη ηνπ αλαπιεξσκαηηθνύ 
αληηπξνζώπνπ καο) ζηνλ Πξόεδξν ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, ν νπνίνο ζα 
γξάςεη ζην Πξαθηηθό ην όλνκα ηνπ ηαθηηθνύ Αληηπξνζώπνπ θαη ζα ην 
ππνγξάςεηο.  
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Ο αλαπιεξσκαηηθόο ζα έξζεη λα ζε αληηθαηαζηήζεη ηελ ώξα πνπ  από ην πξσί  
ζα έρεηε ζπκθσλήζεη.   
 
ΠΡΟΟΥΗ: Αλ πεξάζεη ε 7 π.µ. πνπ πξέπεη λ' ΑΡΥΙΔΙ ε ςεθνθνξία ησλ 
εθινγέσλ θαη ΓΔΝ έρεη ΔΡΘΔΙ αθόκε ζην Δθινγηθό Σκήκα  Ο ΓΙΚΑΣΙΚΟ 
ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΟ, ηόηε λα εηδνπνηήζεηο ΑΜΔΧ ηελ επηηξνπή εθινγώλ ηνπ 
Κινήματος Αλλαγής ζην λνκό  ή ηνλ γξακκαηέα ηεο ΝΔ, ώζηε λα 
επηθνηλσλήζεη µε ηνλ έθνξν Γηθαζηηθώλ Αληηπξνζώπσλ ηνπ Ννκνύ (πνπ ζα 
βξίζθεηαη ζην Πξσηνδηθείν ηεο Πξσηεύνπζαο ηνπ Ννκνύ ζνπ) θαη ν Έθνξνο 
ζα ζηείιεη άιινλ ΓΙΚΑΣΙΚΟ Αληηπξόζσπν (άξζξν 60, παξ. 2).  
 
Να ΔΛΔΓΞΔΙ, από ηελ αξρή, αλ ππάξρεη ΜΔΛΟ ηεο Δθνξεπηηθήο 
Δπηηξνπήο πνπ ήηαλ ζηελ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΣΡΙΔΣΙΑ, δεκόζηνο, δεκνηηθόο ή 
θνηλνηηθόο ππάιιεινο, ζηξαηησηηθόο, αζηπλνκηθόο ή δήκαξρνο ή θνηλνηάξρεο, 
γηαηί απηό ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ από ηνλ Νόκν. Αλ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, λα ην 
θαηαγγείιεηο ζην Γηθαζηηθό Αληηπξόζσπν θαη, αλ απηόο δελ ηνλ απνκαθξύλεη, 
λα θάλεηο έλζηαζε (άξζξν 59, παξ. 1).  
 
Να ΦΑΞΔΙ αλ ην ρώξηζκα (παξαβάλ) είλαη θαιά ηνπνζεηεκέλν, λα µε 
θαίλνληαη ηα ςεθνδέιηηα πνπ πεηάλε.  
 
ΠΡΟΟΥΗ: ΝΑ ΒΔΒΑΙΧΘΔΙ αλ ε ΚΑΛΠΗ είλαη άδεηα, πξηλ από ηε ζθξάγηζε 
µε βνπινθέξη θαη λα ηελ πξνζέρεηο ζ' όιε ηε ΓΙΑΡΚΔΙΑ ηεο ςεθνθνξίαο, 
κήπσο ξίμνπλ κέζα άθπξα ςεθνδέιηηα ή νηηδήπνηε άιιν (άξζξν 79). 
 
ΝΑ ΔΛΔΓΞΔΙ αλ ε Πεξηθέξεηα έρεη ζηείιεη, όπσο είλαη ππνρξεσκέλε, 
ςεθνδέιηηά καο.  Αλ δελ ππάξρνπλ, λα δώζεηο απηά πνπ' ρεηο καδί ζνπ θαη λα 
πξνζέρεηο κήπσο ηα ραιάλε επίηεδεο. Παξάιιεια, λα εηδνπνηήζεηο θάπνηνλ 
δηθό καο ππεύζπλν (άξζξν 71).  
 
 
Γ.  ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ 
 
Να ζεκεηώζεηο, αλ ε ςεθνθνξία άξρηζε θαλνληθά ζηηο 7 π.µ.  

 
ΗΜΔΙΧΗ: ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΦΗΦΟΦΟΡΧΝ. Φεθνθόξνη ηνπ ηκήκαηόο ζνπ 
είλαη: α) όζνη είλαη γξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ ηκήκαηνο. β) ή 
εθνξεπηηθή επηηξνπή θαη ν Γηθαζηηθόο Αληηπξόζσπνο. γ) νη άλδξεο ηεο 
θξνπξάο, θαη όζνη ζηξαηησηηθνί ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ ή ηνπ ιηκεληθνύ 
ζώκαηνο βξεζνύλ γηα ππεξεζηαθνύο ιόγνπο ζηελ πεξηνρή, νη αζηπλνκηθνί θαη 
ην πξνζσπηθό ηνπ ππξνζβεζηηθνύ ζώκαηνο, νη Έιιελεο λαπηηθνί πινίσλ κε 
ειιεληθή ζεκαία πνπ βξίζθνληαη ζην ιηκάλη ηεο πόιεο. Όινη νη παξαπάλσ  
(ζεκείν γ) πξέπεη λα είλαη γξακκέλνη ζηνπο εηδηθνύο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο 
ηνπ άξζξνπ 27.ηνπ π.δ. 26/12 ΠΡΟΟΥΗ: Αλ ηα πξόζσπα απηά είλαη 
γξακκέλα ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ ηκήκαηνο, γηα λα ςεθίζνπλ 
πξέπεη λα έρνπλ βεβαίσζε ηεο ππεξεζίαο ηνπο όηη δελ είλαη γξακκέλνη ζηνπο 
εηδηθνύο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο,  δ) ΠΑΡΑΛΔΙΦΘΔΝΣΔ ΦΗΦΟΦΟΡΟΙ 
 
 
Δίλαη δπλαηόλ λα έρεη παξαιεηθζεί θάπνηνο Γεκόηεο ςεθνθόξνο πνπ έρεη ην 
δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ. Απηόο ςεθίδεη ζ’ νπνηνδήπνηε εθινγηθό ηκήκα ηνπ 
Γήκνπ ή ηεο Κνηλόηεηνο πνπ είλαη δεκόηεο ή πνπ είλαη γξακκέλνο ζην κεηξών 
αξξέλσλ, πξνζθνκίδνληαο αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό από ηνλ Γήκν. Η 
δηαδηθαζία γη απηνύο νξίδεηαη ζην άξζξν 8, παξ. 4,5,6,7,8 ηνπ ΠΓ 26/2012. 
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Οη ςεθνθόξνη λα παίξλνπλ ΟΛΑ ηα ςεθνδέιηηα θαη λα πεγαίλνπλ ζην 
ρώξηζκα (παξαβάλ).  Η θαλεξή ςεθνθνξία απαγνξεύεηαη, άξζξν 83 παξ.2 . 
  
Ο θάθεινο πνπ ζα παίξλεη ν ςεθνθόξνο λα' ρεη ηε ΦΡΑΓΙΓΑ ηεο 
Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηε ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ηνπ Γηθαζηηθνύ Αληηπξνζώπνπ.  
 
Πξόζερε, επίζεο, κήπσο θάπνηνο ςεθνθόξνο, αθνύ παξαιάβεη ην 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, θύγεη ρσξίο λα ςεθίζεη. 
 
Απαγνξεύεηαη λα ΜΠΑΙΝΟΒΓΑΙΝΟΤΝ ζην Δθινγηθό Σκήκα ΑΛΛΑ πξόζσπα, 
εθηόο από ην Γηθαζηηθό Αληηπξόζσπν ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ηε θξνπξά, 
ηνπο ππνςήθηνπο, ηνπο αληηπξνζώπνπο θαη πιεξεμνπζίνπο ησλ θνκκάησλ θαη 
ηνπο ςεθνθόξνπο (ΜΟΝΟ γηα λα ςεθίζνπλ), λα ην θαηαγγείιεηο ζην δηθαζηηθό 
θαη αλ δελ ζπκκνξθώλεηαη, λα θάλεηο έλζηαζε (άξζξν 87, παξ.3).  
 
Ο Γηθαζηηθόο Αληηπξόζσπνο θαη ηα µέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο 
ςεθίδνπλ ζην εθινγηθό ηκήκα πνπ αζθνύλ ηα θαζήθνληά ηνπο (άξζξν 62, παξ. 
1). Γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζηα πξαθηηθά. 
  
Οι σπουήυιοι βοσλεστές κπνξνύλ λα ςεθίζνπλ ζε νπνηνδήπνηε εθινγηθό 
ηκήκα ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο πνπ είλαη ππνςήθηνη βξίζθνληαη ηελ εκέξα 
ηεο ςεθνθνξίαο ( άξζξν 88, παξ. 3).  
  
Οη Έιιελεο ΝΑΤΣΙΚΟΙ ζε πινίν µε ειιεληθή ζεκαία ςεθίδνπλ ζε εθινγηθό 
ηκήκα ηεο πόιεο πνπ βξίζθνληαη ή θαηαπιέεη ην πινίν ηνπο ηελ εκέξα ηεο 
ςεθνθνξίαο (άξζξν 82, παξ. 8). Πξέπεη όκσο όπσο πξναλαθέξακε λα έρνπλ 
βεβαίσζε όηη είλαη γξακκέλνη ζηνπο εηδηθνύο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ 
άξζξνπ 27 όπσο θαη νη ζηξαηησηηθνί. 
 
Δθινγείο, νη νπνίνη δελ κπνξνύλ λα πεξηκέλνπλ γηα πνιιή ώξα έμσ από ηα 
εθινγηθά ηκήκαηα, όπσο πξόζσπα µε εηδηθέο αλάγθεο, ππεξήιηθεο, έγθπεο 
γπλαίθεο, αζζελείο  θ.ιπ., ή επεηδή έρνπλ εηδηθή ππεξεζία (αμησκαηηθνί ησλ 
ελόπισλ δπλάκεσλ, ηεο ειιεληθήο αζηπλνκίαο, θ.ιπ.) πξέπεη λα ςεθίδνπλ µε 
πξνηεξαηόηεηα.  
 
Δθινγείο πνπ δελ κπνξνύλ, ιόγσ ζσκαηηθώλ πξνβιεκάησλ, λα πξνβνύλ ζηηο 
απαξαίηεηεο γηα ηελ ςεθνθνξία ελέξγεηεο, δηθαηνύληαη λα δεηήζνπλ ηε βνήζεηα 
ηνπ αληηπξνζώπνπ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο ή µέινπο ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, 
νη νπνίνη ππνρξενύληαη λα παξάζρνπλ ηε ζπλδξνκή ηνπο γηα ηελ άζθεζε ηνπ 
εθινγηθνύ δηθαηώκαηνο απηώλ ησλ εθινγέσλ (άξζξν 83, παξ.3).  
 
ΣΑΤΡΟΙ ΠΡΟΣΙΜΗΗ: 
Οη ζηαπξνί είλαη α) Γηα ηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο πνπ εθιέγνπλ 1-3 βνπιεπηέο 
έσο έλαλ (1) ζηαπξό, β) γηα ηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο πνπ εθιέγνπλ 4-7 
βνπιεπηέο κέρξη δύν (2) ζηαπξνί, γ) γηα ηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο πνπ 
εθιέγνπλ 8-12 βνπιεπηέο κέρξη ηξεηο (3) ζηαπξνί, δ) γηα ηηο εθινγηθέο 
πεξηθέξεηεο πνπ εθιέγνπλ από 13 βνπιεπηέο κέρξη ηέζζεξηο (4) ζηαπξνί. 

ΠΡΟΟΥΗ: Η ςεθνθνξία ηειεηώλεη ζηηο 7 µ.µ. Γελ κπνξεί λα θιείζεη λσξίηεξα 
ε θάιπε. Αλ όκσο ε ςεθνθνξία άξρηζε αξγά ην πξσί ή αλ ππάξρνπλ 
ςεθνθόξνη ΔΞΧ από ην Δθινγηθό Σκήκα πνπ ΓΔΝ έρνπλ ςεθίζεη, ηόηε ν 
δηθαζηηθόο θαη ηα άιια µέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ππνρξενύληαη λα 
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παξαηείλνπλ ηελ ςεθνθνξία θαη λα ην γξάςνπλ ζηα πξαθηηθά (άξζξν 89, 
παξ.1).  
 
Γ.  ΣΔΛΟ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ. ΓΙΑΛΟΓΗ ΦΗΦΟΓΔΛΣΙΧΝ (ην πην θξίζηκν 
ζεκείν ησλ εθινγώλ). Αθνύ ςεθίζνπλ ΟΛΟΙ νη ςεθνθόξνη ηνπ Δθινγηθνύ ζνπ 
Σκήκαηνο, ζ' αξρίζεη ε δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ. Δδώ πξέπεη λα 
ΠΡΟΔΞΔΙ ΙΓΙΑΙΣΔΡΑ: Απηή είλαη ε θνξπθαία ζηηγκή ηνπ έξγνπ ζνπ. 
 
Μέζα ζην Δθινγηθό Σκήκα λα βξίζθνληαη ΜΟΝΟ ν δηθαζηηθόο αληηπξόζσπνο 
θαη ηα άιια µέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, ε θξνπξά (µόλν ζηελ πόξηα 
ηνπ Δθινγηθνύ Σκήκαηνο) νη αληηπξόζσπνη ησλ θνκκάησλ θαη νη ππνςήθηνη 
επξσβνπιεπηέο (άξζξν 88). Καλέλαο άιινο δελ επηηξέπεηαη λα βξίζθεηαη 
κέζα.  
 
Να ΒΔΒΑΙΧΘΔΙ εάλ ε θάιπε είλαη ζθξαγηζκέλε µε βνπινθέξη πξηλ λα ηελ 
αλνίμνπλ, αιιηώο λα θάλεηο έλζηαζε (άξζξν 89, παξ.3). 
 
Να ΠΡΟΔΞΔΙ όινπο ηνπο θαθέινπο πνπ ζα βγάιεηε κέζα από ηελ θάιπε. 
Απηνί πξέπεη λα έρνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, θαη ηε 
κνλνγξαθή ηνπ δηθαζηηθνύ αληηπξνζώπνπ θαη λα ΜΗΝ έρνπλ ζηίγκαηα, ιέμεηο 
ή άιια θαλεξά δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα. Αλ ππάξρνπλ θάθεινη πνπ δελ έρνπλ 
ηα πξνεγνύκελα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία είλαη ΑΚΤΡΟΙ.  
 
ηε ζπλέρεηα όηαλ αλνίγεηαη ν θάθεινο, ν Γηθαζηηθόο βγάδνληαο ην ςεθνδέιηην 
πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην δείμεη ζ’ όπνηνλ ην δεηήζεη, λα ην δηαβάδεη, λα 
ηνπ βάδεη αξηζκό θαη λα κνλνγξάθεη ςεθνδέιηην θαη ν Γξακκαηέαο λα ην 
θαηαρσξεί ζηε ζηήιε ηνπ θόκκαηνο πνπ ην έιαβε. Δθείλε ηε ζηηγκή θαη όρη ζην 
ηέινο (άξζξν 91).   
 
Αλ ην ςεθνδέιηην ή ν θάθεινο έρεη πάλσ ηνπ ζεκάδηα, ιέμεηο, γξακκέο θαη 
άιια δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα, αλ είλαη ςεθνδέιηην άιιεο πεξηθέξεηαο, αλ 
βξεζεί ζην θάθειν κε άιιν ςεθνδέιηην ή ιεπθό, αλ βξεζεί ζε θάθειν πνπ δελ 
έρεη ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ δηθαζηηθνύ αληηπξνζώπνπ, ή ζε δηαθνξεηηθό 
από ηνπο άιινπο θάθειν, λα ΔΠΙΜΔΝΔΙ λ' αθπξσζεί. Αλ δελ δερζνύλ ηελ 
αθύξσζε, λα θάλεηο έλζηαζε.  
 
ΠΡΟΟΥΗ:  Διαηηώκαηα ηνπ ηππνγξαθείνπ θαη ηνπ ραξηηνύ ηνπ ςεθνδειηίνπ 
(π.ρ. αληζνθαηαλνκή κειάλεο, ηππνγξαθηθέο γξακκέο ή άιιεο ηπραίεο 
ηππνγξαθηθέο απνηππώζεηο ή ην ραξηί έρεη θάπνηεο αλώκαινπ ηύπνπ ηξύπεο) 
δελ δεκηνπξγνύλ αθπξόηεηα.   
 
Απηό άιισζηε αλαθέξεηαη θαη ζηηο νδεγίεο πνπ έρεη ν δηθαζηηθόο 
αληηπξόζσπνο. 
 

ΠΡΟΟΧΗ: ΝΑ ΜΗ ΒΡΕΘΕΙ ΣΙΓΜΗ ΣΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ 
ΧΩΡΙ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΜΑ 

 
Με αγσληζηηθνύο ραηξεηηζκνύο 

Γηα ηνλ Σνκέα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο Δθινγώλ 
 
 
 

ΠΟΛΤΥΡΟΝΗ ΑΘ. ΘΧΜΟΠΟΤΛΟ 
ΓΙΚΗΓΟΡΟ 


