ΠΡΟΣ κκ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
Δείτε πιο κάτω ένα σύντομο μνημόνιο για να διευκολυνθεί η
συνεργασία των Δικαστικών Αντιπροσώπων με το Πρωτοδικείο, κατά
την παράδοση των σάκων και τον έλεγχο του εκλογικού υλικού.
Προφανώς, οι πλήρεις οδηγίες αναφέρονται στις εκλογικές εγκυκλίους
του Υπουργείου Εσωτερικών.
Αν θέλετε, βγάλτε τα φωτογραφία με το κινητό σας ή βρείτε τα στο
site του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Λάρισας
στο https://sdylarisa.blogspot.com/ και στο site του Δικηγορικού
Συλλόγου Λάρισας στο http://www.dslar.gr/.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ
ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ !!!

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΓΙΑ κκ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
Την ημέρα των εκλογών και αναλόγως του προβλήματος που τυχόν θα
αντιμετωπίσετε, παρακαλούμε απευθυνθείτε στα ακόλουθα τηλέφωνα:
Υπηρεσία
Έφορος Δικαστικών Αντιπροσώπων
Πρωτοδικείο Λάρισας
Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας
Περιφέρεια Λάρισας

Τηλέφωνο επικοινωνίας
2410254335
2410535136
2410258150
2410536828
2410536662 (&Fax)
2410534695

Δήμος Τυρνάβου

2413506460
2413500242
2413500244
2413500281
2413500318
2413500204
2493350240
2493022610
2493350217
2491350117
2491350119
2491350126
2494350117
2494350118
2495350400
2495350410
2492350192

Δήμος Κιλελέρ

2413507237

Δήμος Λάρισας

Δήμος Ελασσόνας

Δήμος Φαρσάλων
Δήμος Αγιάς
Δήμος Τεμπών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΣΑΚΩΝ στο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Διαβάστε ολόκληρο το παρόν και δείτε τα παραδείγματα συμπλήρωσης των βιβλίων/πρακτικών
που επισυνάπτονται στο παρόν για να είστε ενήμεροι και έτοιμοι για τη διαδικασία

Παράδοση των σάκων
Στις εκλογές αυτές, παραδίδουμε ένα (1) σάκο για κάθε τμήμα.
Οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι, παρακαλούνται όπως κατά την παράδοση των σάκων στο
Πρωτοδικείο να έχουν βγάλει εκτός σάκου και να παραδώσουν στον υπάλληλο του Πρωτοδικείου
κατ’ αρχάς τα ακόλουθα :
1. Την Αναφορά στον Έφορο.
2. Το Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας.
3. Τον Εκλογικό κατάλογο.
4. Τα Βιβλία πράξεων εφορευτικής επιτροπής, δηλ. το Πρακτικό Νο1 και το Πρακτικό Νο2.
5. Βιβλίο διαλογής ψήφων υπέρ συνδυασμών.
6. Βιβλίο διαλογής σταυρών υπέρ υποψηφίων.
7. Δηλώσεις διπλοεγγεγραμένων (αν υπάρχουν), τοποθετημένες στους φακέλους που
υπάρχουν στον εκλογικό σάκο για το σκοπό αυτό.

Έλεγχος των σάκων κατά την παράδοση
ΠΡΟΣΟΧΗ :
 Αν σε οποιοσδήποτε από τους πιο κάτω ελέγχους διαπιστωθεί πρόβλημα, ο σάκος δεν θα
παραληφθεί και ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος θα κληθεί να αποκαταστήσει το πρόβλημα
επιτόπου για να παραδώσει το σάκο, έτσι ώστε να προχωρήσει ομαλά η εκλογική
διαδικασία. Αυτό είναι εντολή του κ. Εφόρου.
 Οι πιο κάτω έλεγχοι είναι προκαταρκτικοί και μετά την παραλαβή θα γίνει ενδελεχής
έλεγχος του εκλογικού υλικού. Κατά συνέπεια, είναι προφανές ότι η επιτυχής παράδοση
του σάκου στο Πρωτοδικείο δεν απαλλάσσει τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο από την
υποχρέωση αποκατάστασης προβλημάτων που τυχόν θα διαπιστωθούν αργότερα.
Κατά την παράδοση των σάκων, ο υπάλληλος του Πρωτοδικείου θα ελέγξει, κατ’ ελάχιστον, τα
ακόλουθα (δείτε παραδείγματα συμπλήρωσης που επισυνάπτονται στο παρόν) :
1. Αν υπάρχει συμπληρωμένη η αναφορά προς τον έφορο υπογεγραμμένη από τον Δικαστικό
Αντιπρόσωπο και με σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής.
2. Αν το Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας είναι κλεισμένο με κατάλληλο κείμενο, υπογραφή και
σφραγίδα.
3. Στο Πρακτικό Νο2, ελέγχεται :
a. Αν έχουν κοπεί οι σελίδες που είναι για τους κκ. Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη
και Δήμαρχο.
b. Αν έχουν συμπληρωθεί:
i. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων
ii. Ο αριθμός των ψηφισάντων

iii. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων
iv. Ο αριθμός των άκυρων και λευκών εφόσον υπάρχουν
c. Αν δίπλα σε κάθε συνδυασμό είναι συμπληρωμένος ο αριθμός των ψήφων που έχει
πάρει ο κάθε συνδυασμός
d. Αν στο τέλος (ΣΥΝΟΛΑ) είναι συμπληρωμένο το άθροισμα των ψήφων που έχουν
πάρει όλοι οι συνδυασμοί
e. Αν το σύνολο των ψήφων του προηγούμενου βήματος (ΣΥΝΟΛΑ) συμφωνεί με τον
αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που είναι γραμμένος πριν τους συνδυασμούς
f. Αν δίπλα σε κάθε υποψήφιο συνδυασμού, είναι γραμμένος ο αριθμός των σταυρών
που έχει πάρει
4. Στο βιβλίο διαλογής ψήφων υπέρ συνδυασμών, ελέγχεται :
a. Αν είναι συμπληρωμένα τα κουτάκια με τους αύξοντες αριθμούς των ψηφοδελτίων
καθώς και το τελικό σύνολο των ψήφων κάθε συνδυασμού (ολογράφως ή/και
αριθμητικά). Στα κουτάκια του βιβλίου :
i. Δεν πρέπει να υπάρχουν σύμβολα όπως Χ, , παύλες ή άλλα σημάδια.
ii. Δεν πρέπει να υπάρχει απλώς και μόνο το τελικό σύνολο των ψήφων, χωρίς
να έχουν συμπληρωθεί τα κουτάκια με τους αύξοντες αριθμούς των
ψηφοδελτίων.
b. Αν είναι το βιβλίο κλεισμένο με το σχετικό κείμενο και τις υπογραφές.
5. Στο βιβλίο διαλογής σταυρών υπέρ υποψηφίων, ελέγχεται :
a. Αν είναι συμπληρωμένα τα κουτάκια με τους αύξοντες αριθμούς των ψηφοδελτίων
καθώς και το τελικό σύνολο των σταυρών κάθε υποψηφίου (ολογράφως ή/και
αριθμητικά). Στα κουτάκια του βιβλίου :
i. Δεν πρέπει να υπάρχουν σύμβολα όπως Χ, , παύλες ή άλλα σημάδια.
ii. Δεν πρέπει να υπάρχει απλώς και μόνο το τελικό σύνολο των σταυρών,
χωρίς να έχουν συμπληρωθεί τα κουτάκια με τους αύξοντες αριθμούς των
ψηφοδελτίων.
b. Είναι το βιβλίο κλεισμένο με το σχετικό κείμενο και τις υπογραφές
Αφού όλα τα ανωτέρω ελεγχθούν και είναι σωστά :


Παραδίδεται ο σάκος στον υπάλληλο του Πρωτοδικείου.



Παραλαμβάνεται η απόδειξη παραλαβής από τον υπάλληλο του Πρωτοδικείου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
 Παράδειγμα ορθής συμπλήρωσης του Πρακτικού Νο2
 Παράδειγμα ορθής συμπλήρωσης βιβλίου διαλογής ψήφων υπέρ συνδυασμών
 Παράδειγμα ορθής συμπλήρωσης βιβλίου διαλογής σταυρών υπέρ υποψηφίων
 Παράδειγμα διαλογής ψηφοδελτίου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ !!!
Εκ του Πρωτοδικείου Λάρισας

Παράδειγμα συμπλήρωσης
με υποθετικούς αριθμούς

Συμπληρώνονται όλοι οι αριθμοί
στα α-θ, ολογράφως και
αριθμητικά

4

ΓΙΑ

Από την εκλογή και τη διαλογή των ψήφων προέκυψαν τα εξής:
α) Ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων στους εκλογικούς καταλόγους του τμήματος ανέρχεται:

Διακόσιους πενήντα
250
............................................................................................................................................ ( .................. )
β) Ο ολικός αριθμός αυτών που ψήφισαν από τους ανωτέρω εκλογείς ανέρχεται:
Εκατόν πενήντα
150
............................................................................................................................................ ( .................. )

γ) Ο αριθμός των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα ανέρχεται σε ....................................
Εκατόν δέκα
110
............................................................................................................................................ ( .................. )

δ) Ο αριθμός των ψηφοδελτίων που προσβλήθηκαν ως άκυρα αλλά κηρύχθηκαν έγκυρα ανέρχεται σε
Μηδέν
0
............................................................................................................................................ ( .................. )

ε) Ο ολικός αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων ανέρχεται σε ................................................................

Εκατόν δέκα
110
............................................................................................................................................ ( .................. )
στ) Ο αριθμός των λευκών ψηφοδελτίων ανέρχεται σε ...........................................................................
Είκοσι
20
............................................................................................................................................ ( .................. )
ζ) των άκυρων ψηφοδελτίων σε ..............................................................................................................
Είκοσι
20
............................................................................................................................................ ( .................. )
η) Το σύνολο άκυρων και λευκών σε .......................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Πρέπει να είναι ίδια
..................................................................................................................................................................
Σαράντα
40
............................................................................................................................................ ( .................. )
θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ανέρχεται:
1. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣΑΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

( 10

)

Β
2. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

( 20

)

Γ
3. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

( 20

)

Ο αριθμός που αναγράφεται στη θέση
Κίνημα ΑλλαγήςΔ(ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΗΣΟ-Ένωση Δημ. Εθνικής Μεταρρύθμισης Ε.Δ.Ε.Μ.4. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΑ πρέπει να είναι το σωστό
Ανανεωτική Αριστερά-Προοδευτικό Κέντρο-Κινήσεις Πολιτών)
άθροισμα των ψήφων των συνδυασμών

( 30

)

Ε ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
5. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ

( 10

)

ΣΤ
6. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ

( 5

)

7. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙΖΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

( 15

)

8. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

( 110 )

9. ΠΟΛΙΤΕΣ του ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ

(

)
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Συνδυασμός 1 : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
Α ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

1

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
Α
ΑΓΓΕΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
του Κωνσταντίνου

2

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
Β
ΑΓΤΖΙΔΗΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
του Ανδρέα

3

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του Μιλτιάδη
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
Γ

4

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
Δ
ΑΡΣΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
(ΤΖΕΝΗ) του Γεωργίου

5

ΒΑΛΝΤΕΝ ΑΞΕΛ- ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Γκότφριντ

6

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ιωάννη

7

ΓΡΑΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου

8

ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αθανασίου

9

ΔΟΥΛΟΥΜΠΕΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ευαγγέλου

10

ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΑΒΡΑΑΜ-ΜΑΡΙΟΣ του Γερασίμου

11

ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Δημητρίου

12

ΚΑΣΤΕΛΙΝΑ ΛΟΥΤΣΙΑΝΑ του Τζίνο

13

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Σωκράτη

14

ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΛΥΔΙΑ του Εμμανουήλ

15

ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του Γεωργίου

16

ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του Δημητρίου

17

ΚΟΥΝΕΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Νικόλα

18

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ του Αλεξάνδρου

19

ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ελευθερίου

20

ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Δημητρίου

21

ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου

22

ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του Ιωάννη

23

ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευστρατίου

24

ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΥΦΟΥΚ του Μουσταφά

25

ΜΟΥΧΑΜΜΑΝΤΙ ΓΙΟΝΟΥΣ του Ιμπραχίμ

26

ΜΠΕΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ του Ιωάννη

27

ΝΑΣΣΗ ΟΛΓΑ του Ελευθερίου

28

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γεωργίου

29

ΝΤΕΪΛΙ ΡΟΣ ΜΑΡΤΙΝ του Τόμας Πίτερ Άντονι

30

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του Δημητρίου

31

ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χριστόδουλου

32

ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Νικολάου

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

10

0
3
8

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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Παράδειγμα συμπλήρωσης
με υποθετικούς αριθμούς

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ: 26ης ΜΑΪΟΥ 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΔΗΜΟΣ:

Προηγούμενα ψηφοδέλτια
υπέρ του ΚΟΜΜΑΤΟΣ Α'

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:

Σημειώνουμε ότι το
ΚΟΜΜΑ Α' πήρε ψήφο
από το ψηφοδέλτιο με
αριθμό 15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΨΗΦΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
A/A

Συνδυασμός
ΚΟΜΜΑ
Α'
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

1

Όταν τελειώσει η διαλογή,
αναγράφεται (αριθμητικά
ή/και ολογράφως) ο
συνολικος αριθμός των
σταυρών (αν δεν λήφθησαν
ψήφοι για κάποιο
συνδυασμό, αναγράφεται 0)

Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη

3 8

15

15

3

30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270

Υπόδειγμα κλεισίματος
που τίθεται μια φορά στο
τέλος των βιβλίων
Στο σημείο αυτό κλείνονται τα παραπάνω Βιβλία και κάθε Συνδυασμός και κάθε υποψήφιος έλαβαν αντίστοιχα
το συνολικό αριθμό ψήφων, που αναγράφονται παραπάνω.
(τόπος), 7 Ιουλίου 2019
Η Εφορευτική Επιτροπή

Ο Γραμματέας

Οι Αντιπρόσωποι των Συνδυασμών Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα άκυρα και τα λευκά ψηφοδέλτια δεν αναγράφονται στους πίνακες διαλογής

(Σελ. 1 από 21)

Παράδειγμα συμπλήρωσης
με υποθετικούς αριθμούς

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ: 26ης ΜΑΪΟΥ 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΔΗΜΟΣ:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΨΗΦΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
Συνδυασμός 1 : ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
A/A

Υποψήφιοι
ΑΓΓΕΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕπώνυμοΑ
Όνομα του
Κωνσταντίνου

1

ΕπώνυμοΒ
Όνομα
ΑΓΤΖΙΔΗΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
του Ανδρέα

2

Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη
15

0

Σημειώνουμε ότι ο
ΕΠΩΝΥΜΟΓ πήρε σταυρό
από το ψηφοδέλτιο με
αριθμό 15

0

30
45
60
75
90
15
30
45
60
75
90

ΕπώνυμοΓ
Όνομα
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
Μιλτιάδη

3

15

1

15
30
45
60
75
90

ΕπώνυμοΔ
ΑΡΣΕΝΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ Όνομα
(ΤΖΕΝΗ) του
Γεωργίου

15

Αριθμός προηγούμενου
ψηφοδελτίου με σταυρό
υπέρ του ΕΠΩΝΥΜΟΕ

4

30
45
60
75
90

ΒΑΛΝΤΕΝ
ΑΞΕΛ- ΣΩΤΗΡΙΟΣ
του
ΕπώνυμοΕ
Όνομα
Γκότφριντ
5

Όταν τελειώσει η διαλογή,
αναγράφεται (αριθμητικά ή/και
ολογράφως) ο συνολικος αριθμός
των σταυρών

8 15

2

15

Σημειώνουμε ότι ο
ΕΠΩΝΥΜΟΕ πήρε
σταυρό από το ψηφοδέλτιο
με αριθμό 15

30
45
60
75
90

Υπόδειγμα κλεισίματος
που τίθεται μια φορά στο
τέλος των βιβλίων

Στο σημείο αυτό κλείνονται τα παραπάνω Βιβλία και κάθε Συνδυασμός και κάθε υποψήφιος έλαβαν αντίστοιχα
το συνολικό αριθμό ψήφων, που αναγράφονται παραπάνω.
(τόπος), 7 Ιουλίου 2019
Η Εφορευτική Επιτροπή

Ο Γραμματέας

(Σελ. 1 από 175)
Οι Αντιπρόσωποι των Συνδυασμών Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος

Παράδειγμα διαλογής
ψηφοδελτίου με υποθετικό
αύξοντα αριθμό και
υποθετικούς σταυρούς

Αύξων αριθμός
εγκύρου1 ψηφοδελτίου
Μονογραφή δίπλα
στον αριθμό των
σταυρών

ΕΜΒΛΗΜΑ
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΚΟΜΜΑ A’

Μονογραφή δίπλα
σε κάθε σταυρό
που υπάρχει στο
ψηφοδέλτιο2

+
+

15
Δύο

Πόσοι σταυροί
υπάρχουν στο
ψηφοδέλτιο
(ολογράφως)

Αν το ψηφοδέλτιο δεν
έχει σταυρούς,
σημειώνεται «Κανένας» ή
«Ουδείς» κλπ και τίθεται
δίπλα μονογραφή

ΕπώνυμοΑ Όνομα υποψηφίου
ΕπώνυμοΒ Όνομα υποψηφίου
ΕπώνυμοΓ Όνομα υποψηφίου
ΕπώνυμοΔ Όνομα υποψηφίου
ΕπώνυμοΕ Όνομα υποψηφίου
ΕπώνυμοΣΤ Όνομα υποψηφίου
ΕπώνυμοΖ Όνομα υποψηφίου
ΕπώνυμοΗ Όνομα υποψηφίου
ΕπώνυμοΘ Όνομα υποψηφίου
ΕπώνυμοΙ Όνομα υποψηφίου
ΕπώνυμοΙΑ Όνομα υποψηφίου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1) Τα άκυρα και τα λευκά ψηφοδέλτια δεν αριθμούνται, ούτε αναγράφονται στους πίνακες διαλογής,
μονογράφονται όμως και αυτά από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο και αναγράφονται στην πράξη που
συντάσσεται μετά το τέλος της διαλογής των ψήφων (Πρακτικό Νο2).
2) Αν οι σταυροί είναι από τη δεξιά πλευρά των ονομάτων, η μονογραφή μπαίνει πάλι δίπλα στους
σταυρούς (δηλ. δεξιά των ονομάτων)

