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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ  

για την εκλογική διαδικασία της 8ης Μαΐου 2022 

 
Η εκλογική διαδικασία της 8ης Μαΐου 2022 για την εκλογή οργάνων και 
αντιπροσώπων για το 3ο Συνέδριο, καθώς και για την επιλογή του ονόματος της 
παράταξης, θα διεξαχθεί από τις 07.00 έως τις 19.00 στα εκλογικά κέντρα ανά τη 
χώρα όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στο site του Κινήματος Αλλαγής. 

Σε κάθε εκλογικό τμήμα η διαδικασία θα γίνεται με μία κάλπη και με δύο 
ψηφοδέλτια (ένα για τις Νομαρχιακές Επιτροπές και την επιλογή ονόματος της 
παράταξης και ένα για τις Συντονιστικές Γραμματείες των Δημοτικών Οργανώσεων 
και τους Αντιπροσώπους για το 3ο Συνέδριο).  

Όποιος/α προσέρχεται να ψηφίσει, αφού θα ελέγχεται εάν είναι μέλος του 
Κινήματος (εάν δεν είναι θα συμπληρώνει υποχρεωτικά όλα τα πεδία της αίτησης 
εγγραφής μέλους), και αφότου συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία του/της στην 
κατάσταση ψηφισάντων και καταβάλει την οικονομική συμμετοχή για τη διαδικασία 
(1 ευρώ), θα παραλαμβάνει από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής τα δύο 
ψηφοδέλτια.  



Ο έλεγχος για το εάν όποιος/α προσέρχεται είναι μέλος του Κινήματος θα γίνεται 
είτε με tablet με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στη διαδικασία εκλογής 
Προέδρου τον Δεκέμβριο (η αναζήτηση στα tablet θα γίνεται με βάση τους εθνικούς 
εκλογικούς καταλόγους), είτε από τους εκλογικούς καταλόγους που έχουν 
αποσταλεί σε κάθε δήμο. 

Αφότου το μέλος ψηφίζει, θα τοποθετεί και τα δύο ψηφοδέλτια στον ίδιο φάκελο, ο 
οποίος θα μονογράφεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής πριν το ρίξει 
στην κάλπη. Στις περιπτώσεις που υπάρχει έλλειψη φακέλων, ο Πρόεδρος θα 
μονογράφει στο πίσω μέρος των διπλωμένων ψηφοδελτίων πριν αυτά πέσουν στην 
κάλπη. 

Επισημαίνουμε ότι είναι υποχρεωτική για τη διασφάλιση της διαφάνειας της 
διαδικασίας να τηρείται η κατάσταση ψηφισάντων συμπληρωμένη με όλα τα 
στοιχεία και την υπογραφή του/της ψηφοφόρου. Για όσους/όσες ψηφοφόρους δεν 
είναι μέλη και συμπληρώνουν αίτηση εγγραφής μέλους, η Εφορευτική Επιτροπή θα 
πρέπει να κυκλώνει τον αύξοντα αριθμό στην κατάσταση ψηφισάντων. 

Αφότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή 
επιβεβαιώνει πως ο αριθμός των ψηφισάντων είναι ίδιος τόσο από τον αριθμό των 
φακέλων που θα βρεθούν στην κάλπη, όσο και από των αριθμό από την κατάσταση 
ψηφισάντων. Έπειτα ανοίγουν τους φακέλους και κατανέμουν τα δύο είδη 
ψηφοδελτίων. Μόλις ολοκληρωθεί η καταμέτρηση – διαλογή των ψήφων, 
συντάσσουν τα τέσσερα πρακτικά. 

Επισημαίνουμε πως τα ψηφοδέλτια που έχουν μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο 
αριθμό σταυρών για κάποιο όργανο, το ψηφοδέλτιο θα θεωρείται άκυρο ως προς 
την σταυροδοσία του συγκεκριμένου οργάνου. Όταν στο ψηφοδέλτιο υπάρχει η 
οποιαδήποτε σημείωση, τότε το ψηφοδέλτιο θεωρείται συνολικά άκυρο. 

Όσον αφορά στα πρακτικά των Συντονιστικών Γραμματειών και των Αντιπροσώπων 
για το συνέδριο, στα οποία θα καταγραφούν οι υποψήφιοι κατά σειρά εκλογής, η 
Εφορευτική Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσει να καλύπτονται οι ποσοστώσεις 
υπέρ φύλου (1/3 των εκλεγέντων) και 10% για τους νέους κάτω των 35 ετών. 

Μετά το πέρας της καταμέτρησης οι Πρόεδροι των Εφορευτικών θα αποστέλλουν 
με φωτογραφία τα πρακτικά των αποτελεσμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
apotelesmata8@gmail.com.  

Όλα τα έντυπα της εκλογικής διαδικασίας (κατάσταση ψηφισάντων, πρακτικά, 
αιτήσεις εγγραφής μελών, πρακτικό ταμείου) θα αποσταλούν τη Δευτέρα 9/5/2022 
ταχυδρομικά (Χαριλάου Τρικούπη 50). Η καταβολή του συνολικού ποσού της 
οικονομικής ενίσχυσης κάθε εκλογικού τμήματος θα γίνει σε λογαριασμό που θα 
ανακοινωθεί από το Κίνημα. 


