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Οι διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Π.∆. 26/2012 αποτελούν το θεσµικό 

πλαίσιο βάσει του οποίου  οργανώνεται και καθορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής της 

ψηφοφορίας των ετεροδηµοτών στον τόπο διαµονής τους στις γενικές βουλευτικές εκλογές. 

Αναφορικά µε την οργάνωση και τον τρόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος των 

ετεροδηµοτών, θέτουµε υπόψη σας τα κατωτέρω: 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Α΄ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΕΤΕΡΟ∆ΗΜΟΤΕΣ είναι οι εκλογείς, που διαµένουν σε δήµο άλλης βασικής εκλογικής 

περιφέρειας από εκείνη στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραµµένοι και οι 

οποίοι, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, µπορούν να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα 

στον τόπο διαµονής τους. 

 
ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ είναι η εκλογική περιφέρεια, στους εκλογικούς 

καταλόγους της οποίας είναι κανονικά εγγεγραµµένοι οι ετεροδηµότες.    

Οι νοµοί Αττικής και Θεσσαλονίκης, για τις ανάγκες της εφαρµογής των ανωτέρω 

διατάξεων, αποτελούν αυτοτελείς εκλογικές περιφέρειες. Αυτό σηµαίνει, ότι οι εκλογείς 
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µίας εκλογικής περιφέρειας από εκείνες στις οποίες διαιρούνται οι νοµοί αυτοί, δεν είναι 

ετεροδηµότες ως προς τις λοιπές εκλογικές περιφέρειες του ίδιου νοµού. 

Εξαίρεση προβλέπεται ως προς τους εκλογείς που είναι εγγεγραµµένοι σε δήµο 

των νησιών Κύθηρα και Αντικύθηρα, οι οποίοι θεωρούνται ετεροδηµότες ακόµα και 

όταν διαµένουν σε άλλο ∆ήµο του Νοµού Αττικής (άρθρο 95 παρ. 1 του  π.δ.  26/2012). 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΤΕΡΟ∆ΗΜΟΤΩΝ είναι οι κατάλογοι εκλογέων 

ετεροδηµοτών, οι οποίοι έχουν καταρτιστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών κατά δήµο και 

κατά βασική εκλογική περιφέρεια, µε βάση τις αιτήσεις που έχουν υποβάλλει οι ετεροδηµότες 

εκλογείς στο ∆ήµο του τόπου διαµονής τους µέχρι τις 31.10.2014. 

Οι εκλογείς που περιλαµβάνονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους 

ετεροδηµοτών, απαγορεύεται να ψηφίσουν στο ∆ήµο, στους βασικούς εκλογικούς 

καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραµµένοι. Για το σκοπό αυτό και προς αποφυγή του 

ενδεχοµένου διπλοψηφίας, οι βασικοί εκλογικοί κατάλογοι φέρουν την ένδειξη Ε πριν από το 

όνοµα των εκλογέων αυτών (άρθρο 95 π.δ. 26/2012).  

 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ είναι οι εκλογικοί κατάλογοι στους οποίους είναι 

κανονικά εγγεγραµµένοι οι εκλογείς. 

 

 

 

 

 
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Β΄ 

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟ∆ΗΜΟΤΩΝ 

Οι ετεροδηµότες ψηφίζουν στον τόπο διαµονής τους, τους συνδυασµούς της 

εκλογικής περιφέρειας, στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι 

εγγεγραµµένοι. 

Τα εκλογικά τµήµατα ετεροδηµοτών συνιστώνται µε απόφαση του οικείου 

Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νοµού της εκλογικής 

περιφέρειας του τόπου διαµονής τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 55 της 

εκλογικής νοµοθεσίας (π.δ.26/2012), αλλά µόνο στις πρωτεύουσες των νοµών. 

Εξαιρούνται οι νοµοί Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου µπορούν να συσταθούν 

εκλογικά τµήµατα ετεροδηµοτών και σε άλλους δήµους πλην της πρωτεύουσας ανάλογα µε 

τη συγκέντρωση ετεροδηµοτών ανά δήµο. 

Ανάλογα µε τον αριθµό των ετεροδηµοτών µπορούν να συσταθούν αµιγή ή µεικτά 

εκλογικά τµήµατα. 
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Αµιγή εκλογικά τµήµατα συνιστώνται, όταν ο αριθµός των ετεροδηµοτών που 

προέρχονται από την ίδια βασική εκλογική περιφέρεια είναι µεγάλος. 

Μεικτά εκλογικά τµήµατα συνιστώνται, όταν ο αριθµός των ετεροδηµοτών από 

διάφορες βασικές εκλογικές περιφέρειες είναι µικρός. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προϋπόθεση για την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος εκλογέων ως 

ετεροδηµοτών, αποτελεί η εγγραφή, σε όλη την εφετειακή περιφέρεια του τόπου 

διαµονής τους, σαράντα (40) τουλάχιστον ετεροδηµοτών προερχοµένων από την ίδια 

βασική εκλογική περιφέρεια (άρθρο 96 παρ. 1 εδ. τελευτ. π.δ. 26/2012).  

 
Η ρύθµιση αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση της µυστικότητας της ψηφοφορίας.  

 Το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο τηρεί σε κεντρικό επίπεδο τη βάση δεδοµένων 

των ειδικών εκλογικών καταλόγων ετεροδηµοτών, γνωρίζει από ποιες βασικές εκλογικές 

περιφέρειες έχουν συγκεντρωθεί, σε επίπεδο κάθε εφετειακής περιφέρειας, σαράντα (40) 

τουλάχιστον εκλογείς ετεροδηµότες, οι οποίοι και θα έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το 

εκλογικό τους δικαίωµα ως ετεροδηµότες.  

Στην αντίθετη περίπτωση, οι εκλογείς αυτοί θα ενηµερώνονται ότι δεν µπορούν να 

ψηφίσουν ως ετεροδηµότες και πρέπει να µεταβούν στη βασική τους εκλογική περιφέρεια για 

να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα. 

Στις περιπτώσεις αυτές, δεν θα υπάρχει η ένδειξη Ε στο βασικό εκλογικό τους 

κατάλογο, προκειµένου οι εκλογείς αυτοί να ασκήσουν απρόσκοπτα το εκλογικό τους 

δικαίωµα στη βασική τους εκλογική περιφέρεια. 

 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Τα εκλογικά τµήµατα των ετεροδηµοτών, ορίζονται µε ξεχωριστή απόφαση του 

Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νοµού. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, έχοντας συνολική εικόνα για τους ετεροδηµότες όλης της 

χώρας αλλά και κάθε εκλογικής περιφέρειας και προς διευκόλυνση των Αντιπεριφερειαρχών 

της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νοµού και µε σκοπό την όσο το δυνατόν 

ταχύτερη εξαγωγή και µετάδοση των αποτελεσµάτων, θα αποστείλει σε κάθε περιφερειακή 

ενότητα κατάσταση µε τα εκλογικά τµήµατα ετεροδηµοτών (αµιγή και µεικτά), τα οποία 

πρέπει να συσταθούν σε κάθε εκλογική περιφέρεια. 

Οι Αντιπεριφερειάρχες, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, 

παρακαλούνται να εκδώσουν ξεχωριστή απόφαση καθορισµού των εκλογικών τµηµάτων 

και καταστηµάτων ψηφοφορίας των ετεροδηµοτών, στην οποία θα συµπεριλάβουν τα 

εκλογικά τµήµατα ετεροδηµοτών αυτούσια, όπως θα τους σταλούν  από το Υπουργείο, 

παραθέτοντας πρώτα τα αµιγή εκλογικά τµήµατα µε τις βασικές εκλογικές περιφέρειες, τη 

µία µετά την άλλη, και στο τέλος τα µεικτά εκλογικά τµήµατα µε συνεχόµενη όµως 

µεταξύ τους αρίθµηση. Στα τµήµατα ετεροδηµοτών δεν θα συµπεριλάβουν άλλους 
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εκλογείς ακόµα και αν ο αριθµός των εκλογέων που έχουν ενταχθεί σε αυτά είναι 

µικρός. 

Η Περιφέρεια Αττικής ειδικότερα θα εκδώσει δύο διακριτές αποφάσεις, µία για κάθε 

Εφετείο (Αθηνών-Πειραιώς), µε ξεχωριστή αρίθµηση για τα εκλογικά τµήµατα του κάθε 

εφετείου. 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

  Στα ειδικά εκλογικά τµήµατα ετεροδηµοτών (αµιγή και µεικτά) η ψηφοφορία 

διενεργείται ενώπιον εφορευτικής επιτροπής, που αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της 

δικαστικής αρχής ως Πρόεδρο και τέσσερα (4) µέλη από εκλογείς που περιλαµβάνονται 

στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδηµοτών. 

Τα Πρωτοδικεία της χώρας προβαίνουν στο διορισµό των Εφορευτικών Επιτροπών 

των ειδικών εκλογικών τµηµάτων ετεροδηµοτών, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις 

του άρθρου 58 του π.δ. 26/2012, σε συνδυασµό µε αυτές της παρ. 7 του άρθρου 96 του ίδιου 

π.δ/τος 

Για κάθε θέµα που αφορά στις εφορευτικές επιτροπές των τµηµάτων αυτών 

(κωλύµατα, αναπλήρωση, καθήκοντα, ψηφοφορία, γραµµατέα κ.λπ.) εφαρµόζονται 

αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις της εκλογικής νοµοθεσίας (άρθρο 97 παρ. 9 του π.δ. 

26/2012). 

 
 
 
 
ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΑ 

 Στα ειδικά εκλογικά τµήµατα των ετεροδηµοτών, η ψηφοφορία γίνεται µε τα 

ίδια έντυπα ψηφοδέλτια που χρησιµοποιούνται στη βασική εκλογική περιφέρεια, 

στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραµµένοι οι εκλογείς (άρθρο 96 παρ. 2 

του π.δ. 26/2012). 

Για το σκοπό αυτό, οι συνδυασµοί και οι  µεµονωµένοι υποψήφιοι υποχρεούνται να 

εφοδιάσουν τα εκλογικά τµήµατα ετεροδηµοτών, µέσω των οικείων Αντιπεριφερειαρχών, µε 

επαρκή αριθµό ψηφοδελτίων, έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ψηφοφορία (άρθρο 

96 παρ. 3 του π.δ. 26/2012). 

Θα αποστέλλουν δηλαδή σε κάθε περιφερειακή ενότητα στις έδρες των νοµών, εκτός 

από τα ψηφοδέλτια της οικείας εκλογικής περιφέρειας για τον εφοδιασµό των κοινών 

εκλογικών τµηµάτων και ψηφοδέλτια των εκλογικών περιφερειών από τις οποίες 

προέρχονται οι ετεροδηµότες του νοµού, προκειµένου να εφοδιαστούν τα εκλογικά τµήµατα 

ετεροδηµοτών του ίδιου νοµού.   

Οι συνδυασµοί θα πρέπει  να φροντίσουν για την όσο το δυνατόν ταχύτερη 

αποστολή των ψηφοδελτίων στους οικείους Αντιπεριφερειάρχες, προκειµένου να 

αποφευχθούν προβλήµατα στον εφοδιασµό των τµηµάτων µε ψηφοδέλτια.  
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Επειδή όµως το χρονικό διάστηµα της προεκλογικής περιόδου είναι περιορισµένο και 

οι προθεσµίες ιδιαίτερα πιεστικές, οι Αντιπεριφερειάρχες παρακαλούνται να 

επιδεικνύουν ανοχή και να παραλαµβάνουν, ακόµη και µέσα σε ένα εύλογο από τη λήξη 

της ανωτέρω προθεσµίας χρονικό διάστηµα, τα αποστελλόµενα έντυπα ψηφοδέλτια, εφόσον 

δεν επηρεάζεται ουσιωδώς η προετοιµασία της σχετικής προεκλογικής διαδικασίας.   

 

ΦΑΚΕΛΟΙ 

Οι φάκελοι που χρησιµοποιούνται για την ψηφοφορία των ετεροδηµοτών είναι οι ίδιοι 

φάκελοι που χρησιµοποιούνται και στα κοινά εκλογικά τµήµατα (άρθρο 96 παρ. 4 του π.δ. 

26/2012).     

Πάνω σε κάθε φάκελο πρέπει να τίθεται η σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής και 

η µονογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου. 

Επισηµαίνεται ότι ειδικά στα µεικτά εκλογικά τµήµατα, σηµειώνεται επίσης πάνω 

στο φάκελο από την Εφορευτική Επιτροπή η βασική εκλογική περιφέρεια κάθε εκλογέα.     

 
ΒΙΒΛΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 

  Τα βιβλία που θα τηρηθούν κατά την ψηφοφορία από την Εφορευτική Επιτροπή των 

ειδικών εκλογικών τµηµάτων ετεροδηµοτών, διαφέρουν από αυτά των κοινών εκλογικών 

τµηµάτων και έχουν καθοριστεί µε την 2018/16.1.2004 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 

Οι Αντιπεριφερειάρχες θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, στη διανοµή 

των βιβλίων των εφορευτικών επιτροπών, δεδοµένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, τα βιβλία 

των εκλογικών τµηµάτων ετεροδηµοτών διαφέρουν τόσο από αυτά των κοινών εκλογικών 

τµηµάτων όσο και µεταξύ τους (αµιγών – µεικτών). 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 

Στην προκήρυξη που συντάσσει ο Αντιπεριφερειάρχης της περιφερειακής ενότητας 

της έδρας κάθε νοµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 39 της εκλογικής νοµοθεσίας, 

αναγράφονται οι συνδυασµοί και οι υποψήφιοι που ανακηρύχτηκαν στην εκλογική του 

περιφέρεια. 

Σε άλλη προκήρυξη, υπόδειγµα της οποίας αποστέλλεται από το Υπουργείο 

Εσωτερικών, θα αναγράφονται οι συνδυασµοί και οι υποψήφιοι που ανακηρύχτηκαν 

στις βασικές εκλογικές  περιφέρειες, από τις οποίες προέρχονται οι ετεροδηµότες του 

νοµού του. 

Για τους συνδυασµούς και τους υποψηφίους αυτούς θα ενηµερωθούν οι 

Αντιπεριφερειάρχες από το Υπουργείο Εσωτερικών. 
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Η προκήρυξη τοιχοκολλάται µε φροντίδα των δηµοτικών αρχών στα µέρη του δήµου 

µε την ευρύτερη δηµοσιότητα. 

Οι δηµοτικές αρχές του τόπου, όπου συνιστώνται εκλογικά τµήµατα ετεροδηµοτών, 

εκδίδουν και δηµοσιεύουν πρόγραµµα ψηφοφορίας, στο οποίο αναφέρονται η ηµέρα της 

ψηφοφορίας, η ώρα έναρξης και λήξης της καθώς επίσης ο τόπος και το κατάστηµα 

ψηφοφορίας (άρθρο 96 παρ. 5 π.δ.26/2012). 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Γ΄ 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 

Οι ετεροδηµότες ψηφίζουν την ίδια ηµέρα µε τους άλλους εκλογείς . 

Η ψηφοφορία αρχίζει την 07:00΄και λήγει 19:00΄ (άρθρο 95 παρ.2 του π.δ. 26/2012). 

Η ψηφοφορία στα εκλογικά τµήµατα των ετεροδηµοτών (αµιγή και µεικτά) 

διενεργείται, όπως και στα κοινά εκλογικά τµήµατα. 

Οι διατάξεις της εκλογικής νοµοθεσίας (π.δ.26/2012) για την έναρξη της ψηφοφορίας, 

την προσέλευση και την αναγνώριση των εκλογέων, την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, 

την άσκηση και την πιστοποίηση της άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος, τη διευκόλυνση 

των εκλογέων, τις ενστάσεις κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, την παρουσία υποψηφίων και 

αντιπροσώπων τους, την τήρηση της τάξης κ.λπ., εφαρµόζονται αναλόγως και κατά την 

ψηφοφορία στα εκλογικά τµήµατα ετεροδηµοτών (άρθρο 97 παρ. 9 π.δ. 26/2012). 

 

 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  ∆΄ 

ΑΜΙΓΗ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Στα αµιγή εκλογικά τµήµατα, όπως ήδη αναφέρθηκε, ψηφίζουν ετεροδηµότες 

προερχόµενοι από την ίδια βασική εκλογική περιφέρεια. 

1. ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΑ 

Τα ψηφοδέλτια στα εκλογικά τµήµατα αυτά είναι µόνο µίας (της βασικής) εκλογικής 

περιφέρειας και, συνεπώς, δεν υπάρχει πρόβληµα στην ταξινόµησή τους και τον εφοδιασµό 

των εκλογέων µε αυτά. 

2. ΦΑΚΕΛΟΙ 

Οι φάκελοι είναι ίδιοι µε αυτούς των κοινών εκλογικών τµηµάτων και επειδή στα αµιγή 

εκλογικά τµήµατα ψηφίζουν εκλογείς από µία βασική εκλογική περιφέρεια δεν απαιτείται να 

σηµειώνεται η περιφέρεια αυτή στο εξωτερικό του φακέλου. Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής 

αρχής οφείλει µόνο να µονογράψει και να σφραγίσει το φάκελο µε τη σφραγίδα της 

εφορευτικής επιτροπής. 
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3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Η ψηφοφορία, η διαλογή των ψηφοδελτίων και η εξαγωγή του αποτελέσµατος 

διενεργείται, όπως στα κοινά εκλογικά τµήµατα και σύµφωνα µε τις διατάξεις της εκλογικής 

νοµοθεσίας (άρθρο 96 παρ. 8 περ. α΄ του π.δ. 26/2012). 

Ο δικαστικός αντιπρόσωπος και η φρουρά, αν υπάρχει, ψηφίζουν τους συνδυασµούς 

της βασικής εκλογικής περιφέρειας. 

4. ΒΙΒΛΙΑ 

Η Εφορευτική Επιτροπή των αµιγών εκλογικών τµηµάτων τηρεί τα παρακάτω βιβλία: 

1. Βιβλίο Πράξεων, αµιγούς εκλογικού τµήµατος ετεροδηµοτών, το οποίο περιέχει 

τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο1 και Νο2.   

2. Πρωτόκολλο ψηφοφορίας αµιγών εκλογικών τµηµάτων ετεροδηµοτών, που 

απευθύνεται στο Πρωτοδικείο της βασικής εκλογικής περιφέρειας και 

 3. Βιβλίο διαλογής ψήφων υπέρ συνδυασµών και υπέρ υποψηφίων.  

Όλα τα ανωτέρω βιβλία απευθύνονται στο Πρωτοδικείο της βασικής εκλογικής 

περιφέρειας εκτός από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 που απευθύνεται και στον αρµόδιο 

Αντιπεριφερειάρχη της βασικής εκλογικής περιφέρειας µέσω των Περιφερειαρχών. 

  
5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Στα αµιγή εκλογικά τµήµατα, µετά το πέρας διαλογής και την εξαγωγή του 

αποτελέσµατος, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής αποστέλλει άµεσα και χωρίς 

καµία καθυστέρηση το αποτέλεσµα στον αρµόδιο Αντιπεριφερειάρχη της βασικής 

εκλογικής περιφέρειας, προκειµένου να γίνει η µετάδοση του αποτελέσµατος αυτού, 

το ίδιο βράδυ, µαζί µε τα αποτελέσµατα των κοινών εκλογικών τµηµάτων της ίδιας 

εκλογικής περιφέρειας (άρθρο 96 παρ. 8 περ. β΄ του π.δ. 26/2012). 

 
6. ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΤΗΣ Ε∆ΡΑΣ ΤΟΥ 

ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ Ε∆ΡΕΥΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

 Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η εφορευτική επιτροπή κλείνει στον 

εκλογικό σάκο τα ανωτέρω βιβλία - πλην του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο2 που απευθύνεται στο 

Αντιπεριφερειάρχη της βασικής εκλογικής περιφέρειας – καθώς και τα λοιπά στοιχεία της 

ψηφοφορίας (έγγραφα, ψηφοδέλτια, κ.λπ.) . 

Τον εκλογικό σάκο παραδίδει ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής στο 

Πρωτοδικείο της έδρας του νοµού, όπου έχει συσταθεί και λειτουργεί το αµιγές 

εκλογικό τµήµα (άρθρα 94 και 96 παρ. 8 περ. γ΄ εδ. α΄ του π.δ. 26/2012).  

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής µετά την παράδοση του σάκου στο 

Πρωτοδικείο, οφείλουν να παραδώσουν το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2, που απευθύνεται στο 
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Αντιπεριφερειάρχη της βασικής εκλογικής περιφέρειας (µέσω Περιφέρειας), στον εκπρόσωπο 

του Περιφερειάρχη στον ίδιο νοµό, ο οποίος θα βρίσκεται για το σκοπό αυτό στα γραφεία της 

περιφερειακής ενότητας. 

Σε περίπτωση που η έδρα του νοµού είναι και έδρα της Περιφέρειας, το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Νο2 παραδίδεται στα γραφεία της Περιφέρειας. 

Οι Περιφερειάρχες οφείλουν να ορίσουν εκπρόσωπό τους στα γραφεία της 

περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νοµού, ο οποίος θα βρίσκεται εκεί για να 

παραλαµβάνει, εκτός από τα πρακτικά Νο2 των κοινών εκλογικών τµηµάτων, και τα πρακτικά 

Νο2 των αµιγών εκλογικών τµηµάτων. Στη συνέχεια, αφού συγκεντρώσουν ξεχωριστά τα 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο2 από όλα τα αµιγή εκλογικά τµήµατα ετεροδηµοτών των νοµών της 

περιφέρειάς τους, τα αποστέλλουν άµεσα µε εταιρεία ταχυµεταφοράς, ή κάθε άλλο 

πρόσφορο µέσο, στους Αντιπεριφερειάρχες των βασικών εκλογικών περιφερειών, στους 

οποίους απευθύνονται.  

Τα ανωτέρω είναι απαραίτητα, προκειµένου να εφοδιαστούν και οι περιφερειακές 

ενότητες των βασικών εκλογικών περιφερειών µε αντίγραφα των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Νο2 των 

αµιγών εκλογικών τµηµάτων, γεγονός που θα διευκολύνει στην ταχύτερη συγκέντρωση των 

αποτελεσµάτων και στις περιφερειακές ενότητες και κατά συνέπεια στη διευκόλυνση 

κοµµάτων και υποψηφίων.      

 

 
7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Το Πρωτοδικείο της έδρας του αµιγούς τµήµατος καταχωρίζει τα αποτελέσµατα 

των αµιγών εκλογικών τµηµάτων ετεροδηµοτών σε ειδικό πίνακα, χωριστά για κάθε 

βασική εκλογική περιφέρεια. Με ικανό αριθµό αντιτύπων από τους πίνακες αυτούς 

εφοδιάζονται όλα τα Πρωτοδικεία, µέσω Περιφερειακών Ενοτήτων, από το Υπουργείο 

Εσωτερικών (άρθρο 96 παρ. 8 περ. γ΄ εδ. β΄ π.δ. 26/2012). 

 
8. ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΚΟΥ ΣΤΟ 

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

    Μετά την καταχώρηση των αποτελεσµάτων κάθε αµιγούς εκλογικού τµήµατος στον 

ανωτέρω πίνακα, το Πρωτοδικείο της εκλογικής περιφέρειας που εδρεύει το τµήµα 

πρέπει να αποστείλει στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της οικείας βασικής εκλογικής 

περιφέρειας επικυρωµένο αντίγραφο του ειδικού αυτού πίνακα. 

Η αποστολή των πινάκων αυτών πρέπει να γίνει άµεσα, µε κάθε πρόσφορο 

µέσο, και το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από το πέρας της 

ψηφοφορίας (άρθρο 96 παρ. 8 περ. δ΄ του π.δ. 26/2012). 

Το ίδιο Πρωτοδικείο οφείλει επίσης, να διαβιβάσει µε απόδειξη, εντός σαράντα 

οκτώ (48) ωρών από το πέρας της ψηφοφορίας, στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της 
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οικείας βασικής εκλογικής περιφέρειας τον εκλογικό σάκο κάθε αµιγούς εκλογικού 

τµήµατος µε τα περιεχόµενα σε αυτόν εκλογικά έγγραφα κ.λ.π.(άρθρο 96 παρ. 8 περ. ε΄ του 

π.δ. 26/2012). 

Τα Πρωτοδικεία της χώρας πρέπει να ορίσουν συνεργεία µε υπαλλήλους τους, 

επιφορτισµένα µε το έργο της ψηφοφορίας των ετεροδηµοτών, έτσι ώστε οι ειδικοί πίνακες 

αποτελεσµάτων των αµιγών τµηµάτων να συνταχθούν και να αποσταλούν άµεσα, εντός 

είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, στα οικεία Πρωτοδικεία αλλά και οι εκλογικοί σάκοι να 

αποσταλούν στα ίδια Πρωτοδικεία εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας.   

 

9. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Το Πρωτοδικείο της βασικής εκλογικής περιφέρειας µετά την παραλαβή του ειδικού 

πίνακα µε τα αποτελέσµατα των αµιγών εκλογικών τµηµάτων, που συντάχθηκαν από τα 

Πρωτοδικεία της έδρας των τµηµάτων αυτών, ενσωµατώνουν τα αποτελέσµατα αυτά, στα 

τελικά αποτελέσµατα που περιλαµβάνονται στον πίνακα κάθε εκλογικής περιφέρειας 

για χρήση της Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής (άρθρο 96 παρ. 8 περ. δ΄ του π.δ. 

26/2012). 

    
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε΄ 

ΜΕΙΚΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Στα µεικτά εκλογικά τµήµατα ψηφίζουν ετεροδηµότες, προερχόµενοι από 

περισσότερες της µιας βασικές εκλογικές περιφέρειες.  

Στα τµήµατα αυτά ψηφίζουν λίγοι εκλογείς και το γεγονός αυτό απλουστεύει την 

πολύπλοκη διαδικασία της ψηφοφορίας και της διαλογής των φακέλων. 

Τον κεντρικό ρόλο στη διαδικασία της διαλογής των ψήφων των µεικτών 

εκλογικών τµηµάτων ετεροδηµοτών, της έκδοσης των αποτελεσµάτων και της 

διαβίβασής τους στα οικεία Πρωτοδικεία έχουν τα Εφετεία της χώρας. 

 

 

 

 
1. ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΑ 

Στα µεικτά εκλογικά τµήµατα ετεροδηµοτών θα υπάρχουν ψηφοδέλτια όλων των 

συνδυασµών και µεµονωµένων υποψηφίων των βασικών εκλογικών περιφερειών, των 

οποίων εκλογείς θα ψηφίσουν στα τµήµατα αυτά. 

Οι Περιφερειακές Ενότητες παρακαλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή 

και µεθοδικότητα στον εφοδιασµό των µεικτών εκλογικών τµηµάτων µε ψηφοδέλτια, 
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αφού στα τµήµατα αυτά θα βρίσκονται ψηφοδέλτια αρκετών συνδυασµών από αρκετές 

εκλογικές περιφέρειες. 

Επίσης, πρέπει να φροντίσουν να επιλέξουν κατάλληλες αίθουσες ως 

καταστήµατα ψηφοφορίας των µεικτών τµηµάτων, οι οποίες να είναι ευρύχωρες και 

εφοδιασµένες µε πάγκους, τραπέζια κ.λπ., ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση και 

ταξινόµηση όλων αυτών των ψηφοδελτίων ανά βασική εκλογική περιφέρεια. 

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής των µεικτών εκλογικών τµηµάτων, 

οφείλουν να προσέλθουν έγκαιρα στο εκλογικό τµήµα και αρκετά πριν από την έναρξη 

της ψηφοφορίας, προκειµένου να φροντίσουν για τη διευθέτηση του χώρου και την εξεύρεση 

πρακτικών λύσεων για την ταξινόµηση των ψηφοδελτίων, έτσι ώστε να αποφευχθούν λάθη 

στον εφοδιασµό των εκλογέων µε αυτά.  

Θα ήταν γι’ αυτό, ιδιαίτερα χρήσιµη η προεργασία από την προηγούµενη ηµέρα της 

ψηφοφορίας και ακόµα χρησιµότερη η δηµιουργία «δεµάτων» µε τα ψηφοδέλτια κάθε 

βασικής εκλογικής περιφέρειας, έτοιµων για κάθε έναν εκλογέα. 

 

 

 
2. ΦΑΚΕΛΟΙ 

Οι φάκελοι που χρησιµοποιούνται κατά την ψηφοφορία είναι ίδιοι µε αυτούς των 

κοινών εκλογικών τµηµάτων.             

 Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, που έχουν διοριστεί σε µεικτά 

εκλογικά τµήµατα ετεροδηµοτών, πρέπει να σηµειώνουν πάνω σε κάθε φάκελο, όταν 

τον παραδίδουν στον εκλογέα ετεροδηµότη, τη βασική εκλογική περιφέρεια, στους 

καταλόγους της οποίας είναι γραµµένος ο κάθε ετεροδηµότης. 

Φυσικά πάνω στον κάθε φάκελο που παραδίδουν στον εκλογέα πρέπει να θέτουν τη 

σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής και τη µονογραφή τους. 

Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στο θέµα 

αυτό, αφού η παράλειψη εγγραφής της βασικής εκλογικής περιφέρειας ή λάθος εγγραφή της 

θα δηµιουργήσει προβλήµατα στο τέλος της ψηφοφορίας κατά τη διαλογή των φακέλων και 

κατά συνέπεια στην έκδοση του αποτελέσµατος. 

 
 
 

3. ΒΙΒΛΙΑ 

 Τα βιβλία των µεικτών εκλογικών τµηµάτων ετεροδηµοτών, που τηρεί η εφορευτική 

επιτροπή είναι τα εξής: 

1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1, το οποίο απευθύνεται στο Εφετείο όπου ανήκει η εκλογική 

περιφέρεια της έδρας του τµήµατος. 
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2. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2, το οποίο απευθύνεται στο Πρωτοδικείο της βασικής εκλογικής 

περιφέρειας και συµπληρώνεται ξεχωριστά για κάθε µία βασική εκλογική 

περιφέρεια. 

3. Πρωτόκολλο ψηφοφορίας µεικτού εκλογικού τµήµατος ετεροδηµοτών, το οποίο 

απευθύνεται στο Πρωτοδικείο της βασικής εκλογικής περιφέρειας και 

συµπληρώνεται ξεχωριστά µε τους ψηφίσαντες εκλογείς της κάθε µιας βασικής 

εκλογικής περιφέρειας.  

 
4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 

 Στα µεικτά εκλογικά τµήµατα ετεροδηµοτών δίνονται σε κάθε εκλογέα τα 

ψηφοδέλτια των συνδυασµών της βασικής εκλογικής περιφέρειας από την οποία 

προέρχεται, καθώς επίσης ένας φάκελος στον οποίο, όπως ήδη έχει αναφερθεί, 

σηµειώνεται η βασική εκλογική περιφέρεια.  

Όλοι οι φάκελοι ρίχνονται στην ίδια κάλπη. 

∆ιευκρινίζεται ότι πρέπει να τηρείται ξεχωριστό πρωτόκολλο ψηφοφορίας για τους 

εκλογείς της κάθε µίας βασικής εκλογικής περιφέρειας του τµήµατος. 

Κατά τα λοιπά, η ψηφοφορία διενεργείται όπως και στα κοινά εκλογικά τµήµατα και 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της εκλογικής νοµοθεσίας (π.δ. 26/2012).  

Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής και η φρουρά, αν υπάρχει, ψηφίζουν στο 

µεικτό εκλογικό τµήµα που ασκούν τα καθήκοντά τους για όποια βασική εκλογική περιφέρεια 

επιθυµούν. Η επιλογή τους αυτή καταγράφεται στο αντίστοιχο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2, όπου 

υπάρχει σχετική ένδειξη, προκειµένου να συνυπολογιστούν στους ψηφίσαντες της βασικής 

εκλογικής περιφέρειας της επιλογής τους. Επίσης, το όνοµά τους καταχωρίζεται και στο 

πρωτόκολλο ψηφοφορίας της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας.      

 
5. ∆ΙΑΛΟΓΗ ΦΑΚΕΛΩΝ  

Στα µεικτά εκλογικά τµήµατα ετεροδηµοτών δεν γίνεται διαλογή ψήφων υπέρ 

των συνδυασµών ούτε εξάγεται αποτέλεσµα. Γίνεται µόνο διαλογή φακέλων.  

Ειδικότερα: 

 Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής, αφού 

αποσφραγίσει την κάλπη, βγάζει τους φακέλους, τους αριθµεί και τους µονογράφει χωρίς να 

τους ανοίξει. 

Στη συνέχεια, τους συσκευάζει σε ξεχωριστά δέµατα για κάθε µία βασική 

εκλογική περιφέρεια. Κάθε µεικτό εκλογικό τµήµα θα είναι εφοδιασµένο από την οικεία 

Περιφερειακή Ενότητα µε φακέλους, µέσα στους οποίους θα µπορούν οι Εφορευτικές 

Επιτροπές να τοποθετούν κάθε δέµα, ξεχωριστά για κάθε µία βασική εκλογική περιφέρεια 

(άρθρο 97 παρ. 1 α΄ π.δ. 26/2012).  
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Στο εξωτερικό κάθε φακέλου (δέµατος), µέσα στον οποίο έχουν τοποθετηθεί οι 

εκλογικοί φάκελοι κάθε µιας βασικής εκλογικής περιφέρειας, µπορούν, αν το επιθυµούν, οι 

παριστάµενοι στην ψηφοφορία (εκπρόσωποι κοµµάτων κ.λ.π.) να θέσουν την υπογραφή 

τους. 

Για την ανωτέρω διαδικασία, τον αριθµό των εγγεγραµµένων ετεροδηµοτών, τον 

αριθµό των ψηφισάντων, των ευρεθέντων φακέλων και των άκυρων φακέλων, η εφορευτική 

επιτροπή κάθε µεικτού εκλογικού τµήµατος συντάσσει το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2, το οποίο, όπως 

αναφέρθηκε, συµπληρώνεται ξεχωριστά για τους εγγεγραµµένους, τους ψηφίσαντες 

και τη διαλογή φακέλων καθεµιάς βασικής εκλογικής περιφέρειας (άρθρο 97 παρ. 1 β΄ 

Π.∆. 26/2012). 

 

 

 

6. ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΑΚΟΥ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ 

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η εφορευτική επιτροπή του 

µεικτού εκλογικού τµήµατος τοποθετεί στον εκλογικό σάκο, τους φακέλους σε 

ξεχωριστά δέµατα, όπως προαναφέρθηκε, καθώς επίσης όλα τα λοιπά στοιχεία της 

ψηφοφορίας. 

Τον εκλογικό σάκο µεταφέρει και παραδίδει ο δικαστικός αντιπρόσωπος στον 

Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ή τον Πρόεδρο του Εφετείου στην περιφέρεια του 

οποίου ανήκει το τµήµα (άρθρο 97 παρ. 1 εδαφ. γ΄ π.δ. 26/2012). 

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής των µεικτών εκλογικών τµηµάτων 

ετεροδηµοτών οφείλουν το ίδιο βράδυ, αµέσως µετά το πέρας της ψηφοφορίας, να 

µεταφέρουν οι ίδιοι και να παραδώσουν τον εκλογικό σάκο στο Εφετείο της έδρας του 

τµήµατος. 

Η άµεση µετάβαση στο Εφετείο είναι επιβεβληµένη, προκειµένου να γίνει από το 

Εφετείο η διαλογή των ψήφων και έτσι να διαβιβαστούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα 

αποτελέσµατα των µεικτών εκλογικών τµηµάτων στις οικείες βασικές εκλογικές περιφέρειες. 

Οι Αντιπεριφερειάρχες να διευκολύνουν, σε συνεννόηση και µε τις οικείες 

αστυνοµικές αρχές, τους δικαστικούς αντιπροσώπους των µεικτών εκλογικών 

τµηµάτων του νοµού τους, στη µετάβασή τους από το εκλογικό τµήµα στο οικείο 

Εφετείο, αµέσως µετά το πέρας της ψηφοφορίας.  

Για το σκοπό αυτό, πρέπει, ύστερα από συνεννόηση µε τους ίδιους, να υπάρχει στη 

διάθεσή τους αυτοκίνητο της περιφερειακής ενότητας, εάν δεν διαθέτουν δικό τους µέσο, 

καθώς επίσης να τους παρασχεθεί κάθε αναγκαία βοήθεια, για την ταχεία µετάβασή τους στο 

Εφετείο, αµέσως µετά το τέλος της ψηφοφορίας.  

 

7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
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Σε κάθε Εφετείο συγκροτείται Γενική Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή Ετεροδηµοτών, 

που αποτελείται από τον Πρόεδρο Εφετών, ως Πρόεδρο, και δύο Εφέτες ή αντεισαγγελείς 

Εφετών, ως µέλη. 

Η συγκρότησή της γίνεται µε απόφαση του Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου 

ή του Προέδρου του οικείου Εφετείου, η οποία πρέπει να εκδοθεί τουλάχιστον πέντε (5) 

ηµέρες πριν από την ηµέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας και να επιδοθεί αυθηµερόν 

στους διοριζόµενους. 

Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές του Προέδρου και των µελών της 

Επιτροπής από δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς. 

Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται ένας δικαστικός υπάλληλος του ∆ικαστηρίου 

(άρθρο 97 παρ. 2 α΄ π.δ. 96/2007). 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 2β του π.δ. 26/2012, η Γενική 

Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή: 

1. Συντονίζει το έργο των Ειδικών Εφετειακών Εφορευτικών Επιτροπών. 

2. Ανοίγει τους σάκους των µεικτών εκλογικών τµηµάτων ετεροδηµοτών και διανέµει 

τα δέµατα µε τους εκλογικούς φακέλους κάθε µιας εκλογικής περιφέρειας στις αντίστοιχες 

Ειδικές Εφετειακές Εφορευτικές Επιτροπές. 

3. Συγκεντρώνει τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας, όπως αυτά έχουν εκδοθεί από τις 

Ειδικές Εφετειακές Εφορευτικές Επιτροπές για κάθε µία βασική εκλογική περιφέρεια. 

4. Εκδίδει το τελικό αποτέλεσµα κάθε βασικής εκλογικής περιφέρειας. 

 

 

 

8. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

   Σε κάθε Εφετείο συνιστώνται µία ή και περισσότερες Ειδικές Εφετειακές Επιτροπές, 

ανάλογα µε τον αριθµό των βασικών εκλογικών περιφερειών, των οποίων εκλογείς ψηφίζουν 

σε µεικτά εκλογικά τµήµατα της οικείας Εφετειακής Περιφέρειας (άρθρο 97 παρ. 3α του π.δ. 

26/2012). Κάθε µία από αυτές τις επιτροπές αναλαµβάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων και 

την εξαγωγή του αποτελέσµατος µίας ή περισσοτέρων βασικών εκλογικών περιφερειών, 

ανάλογα µε τον αριθµό τους. 

Οι Επιτροπές αποτελούνται από ένα δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό του Εφετείου 

ή του Πρωτοδικείου, ως Πρόεδρο, και δύο ∆ικαστικούς ή Εισαγγελικούς λειτουργούς ή 

υπαλλήλους του Εφετείου ή του Πρωτοδικείου, ως µέλη. 

Ο διορισµός τους γίνεται µε απόφαση του Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου ή 

του Προέδρου Εφετών του οικείου Εφετείου, η οποία εκδίδεται τέσσερις (4) τουλάχιστον 

ηµέρες πριν από την ηµέρα της ψηφοφορίας και επιδίδεται αυθηµερόν στους 

διοριζόµενους. Με την απόφαση αυτή ορίζεται και ένας δικαστικός υπάλληλος του Εφετείου 

ως γραµµατέας της επιτροπής. 
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Κύριο έργο των Ειδικών Εφετειακών Εφορευτικών Επιτροπών είναι η διαλογή 

των ψήφων υπέρ συνδυασµών των µεικτών εκλογικών τµηµάτων του ίδιου Εφετείου 

και η έκδοση του αποτελέσµατος ανά βασική εκλογική περιφέρεια. 

Κάθε µια από τις επιτροπές αυτές αναλαµβάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων µιας ή 

περισσοτέρων βασικών εκλογικών περιφερειών. Αυτό γίνεται, όταν φθάσουν στο Εφετείο 

οι εκλογικοί σάκοι όλων των µεικτών εκλογικών τµηµάτων ετεροδηµοτών της 

περιφέρειάς του. 

  Για την εκτέλεση του έργου τους, οι Ειδικές Εφετειακές Εφορευτικές Επιτροπές 

προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 3 β΄ 

του π.δ. 26/2012: 

1. Παραλαµβάνουν, µε απόδειξη από τη Γενική Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή, τα 

δέµατα µε τους εκλογικούς φακέλους κάθε µιας βασικής εκλογικής περιφέρειας, τα οποία 

προέρχονται από όλα τα µεικτά εκλογικά τµήµατα της ίδιας Εφετειακής Περιφέρειας. 

2. Τοποθετούν τους εκλογικούς φακέλους κάθε µιας βασικής εκλογικής περιφέρειας 

σε ξεχωριστή κάλπη. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη εφοδιάσει από προηγούµενες βουλευτικές 

εκλογές όλα τα Εφετεία της χώρας µε ικανό αριθµό καλπών. Οι κάλπες αυτές, µετά το πέρας 

των εργασιών των Ειδικών Εφετειακών Εφορευτικών Επιτροπών, φυλάσσονται σε κάθε 

εφετείο, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν στις επόµενες βουλευτικές εκλογές. Σε 

περίπτωση σύστασης νέων Εφετείων η προµήθεια των απαιτούµενων καλπών µπορεί να 

γίνει από τους οικείους δήµους. 

3. Αριθµούν και αποσφραγίζουν τους φακέλους κάθε κάλπης χωριστά και, στη 

συνέχεια, προβαίνουν σε διαλογή των ψήφων των συνδυασµών και εξαγωγή του 

αποτελέσµατος για κάθε βασική εκλογική περιφέρεια, εφαρµόζοντας αναλόγως τις 

αντίστοιχες διατάξεις της εκλογικής νοµοθεσίας (π.δ. 26/2012). 

4. Συντάσσουν συγκεντρωτικό πίνακα αποτελεσµάτων χωριστά για κάθε µια βασική 

εκλογική περιφέρεια. Ο πίνακας αυτός περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στις 

διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 2 του π.δ. 26/2012, µε το αποτέλεσµα διαλογής υπέρ 

συνδυασµών και µεµονωµένων υποψηφίων όλων των µεικτών εκλογικών τµηµάτων κάθε 

βασικής εκλογικής περιφέρειας. 

Για τη διευκόλυνση του έργου των Ειδικών Εφετειακών Εφορευτικών Επιτροπών, το 

Υπουργείο Εσωτερικών θα εφοδιάσει όλα τα εφετεία της χώρας µε ικανό αριθµό 

έντυπων πινάκων, στους οποίους θα συµπληρώνονται όλα τα ανωτέρω στοιχεία. 

Κατά τη διαδικασία διαλογής των ψήφων από τις Ειδικές Εφετειακές Εφορευτικές 

Επιτροπές, µπορούν να παρίστανται και αντιπρόσωποι των συνδυασµών και µεµονωµένων 

υποψηφίων, κατά τα οριζόµενα στις αντίστοιχες διατάξεις της εκλογικής νοµοθεσίας (άρθρο 

97 παρ. 6 β΄ του π.δ. 26/2012). 
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5. Μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου τους παραδίδουν όλα τα στοιχεία της 

ψηφοφορίας και της διαλογής, µε φροντίδα του Προέδρου τους, στη Γενική Εφετειακή 

Εφορευτική Επιτροπή. 

  

9. ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Το τελικό αποτέλεσµα της ψηφοφορίας των ετεροδηµοτών εκδίδεται από τις 

Γενικές Εφετειακές Εφορευτικές Επιτροπές για κάθε µία βασική εκλογική περιφέρεια 

χωριστά. 

Για το σκοπό αυτό, οι επιτροπές, µε βάση τον κατά τα ανωτέρω πίνακα των Ειδικών 

Εφετειακών Εφορευτικών Επιτροπών, συντάσσουν πίνακα, ανά βασική εκλογική 

περιφέρεια, ο οποίος περιλαµβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στις παρ. 2 και 7 του 

άρθρου 98 του π.δ. 26/2012 µε την εκλογική δύναµη κάθε συνδυασµού και 

µεµονωµένου υποψηφίου (άρθρο 97 παρ. 4 εδ. α΄ π.δ. 26/2012). 

Όλα τα εφετεία της χώρας θα εφοδιαστούν από το Υπουργείο Εσωτερικών, 

µέσω των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, µε επαρκή αριθµό έντυπων πινάκων για 

χρήση των Γενικών Εφετειακών Εφορευτικών Επιτροπών.  

 

10. ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

 Οι Πρόεδροι των Γενικών Εφετειακών Εφορευτικών Επιτροπών αποστέλλουν  

ή ανακοινώνουν, µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο και χωρίς καµία καθυστέρηση, 

τόσο στον Πρόεδρο Πρωτοδικών όσο και στον Αντιπεριφερειάρχη της βασικής 

εκλογικής περιφέρειας, το τελικό αποτέλεσµα της ψηφοφορίας. 

Για το σκοπό αυτό και την ταχεία διαβίβαση των αποτελεσµάτων, µπορούν 

άµεσα να στείλουν µε FAX ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail),τους πίνακες της 

Ειδικής και της Γενικής  Εφετειακής  Εφορευτικής Επιτροπής στον αρµόδιο 

Αντιπεριφερειάρχη και τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της βασικής εκλογικής περιφέρειας. 

Επίσης, πρέπει ο Πρόεδρος της Γενικής  Εφετειακής  Εφορευτικής Επιτροπής 

να αποστείλει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών κυρωµένα αντίγραφα των ανωτέρω 

πινάκων στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της κάθε βασικής εκλογικής περιφέρειας (άρθρο 

97 παρ. 4 εδ. β΄ π.δ .26/2012).  

Οι Γενικές και Ειδικές Εφετειακές  Εφορευτικές Επιτροπές για όλες τις εργασίες τους 

χρησιµοποιούν τη σφραγίδα του Εφετείου (άρθρο 97 παρ. 5 π.δ. 26/2012). 

 

11. ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ 

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
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Μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από το τέλος της ψηφοφορίας πρέπει να 
αποσταλούν από τα Εφετεία στο Πρωτοδικείο κάθε βασικής εκλογικής περιφέρειας, οι 
εκλογικοί σάκοι ή δέµατα, που θα περιέχουν όλα τα στοιχεία που αφορούν την 
ψηφοφορία των ετεροδηµοτών κάθε βασικής εκλογικής περιφέρειας (ψηφοδέλτια, 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2, πρωτόκολλο ψηφοφορίας, κ.λπ.) καθώς επίσης οι αντίστοιχοι 
πίνακες και τυχόν πρακτικά των Γενικών και Ειδικών Εφετειακών  Εφορευτικών 
Επιτροπών (π.δ. 26/2012 άρθρο 97 παρ. 4 εδ. γ΄). 
 

12.  ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

  Το Πρωτοδικείο της βασικής εκλογικής περιφέρειας, µόλις παραλάβει τους 

ανωτέρω πίνακες αποτελεσµάτων των µεικτών εκλογικών τµηµάτων ετεροδηµοτών, 

ενσωµατώνει τα αποτελέσµατα, µε ειδική µνεία των ειδικών τµηµάτων προέλευσης, στον 

πίνακα των τελικών αποτελεσµάτων της εκλογικής του περιφέρειας, ο οποίος 

προορίζεται για χρήση της Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής (άρθρο 97 παρ. 4 εδ. δ΄ 

π.δ. 26/2012). 

 

Οι Πρόεδροι Εφετών οφείλουν να φροντίσουν για την έγκαιρη συγκρότηση της 

Γενικής και των Ειδικών Εφετειακών Εφορευτικών Επιτροπών, έχοντας τη γενική 

εποπτεία του όλου έργου τους και ρυθµίζοντας µε πράξεις τους, όπου απαιτείται, κάθε θέµα 

(άρθρο 97 παρ. 6 π.δ. 26/2012). 

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι όλες οι εµπλεκόµενες µε την ψηφοφορία των 

ετεροδηµοτών αρχές, επιβάλλεται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και επιµέλεια, κατά το 

µέρος που τους αφορά, αφού η διαδικασία είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και στόχος όλων 

πρέπει να είναι η τήρηση του νόµου και η όσο το δυνατόν ταχύτερη έκδοση και διαβίβαση 

των αποτελεσµάτων. 

 

Οι Αντιπεριφερειάρχες της περιφερειακής ενότητας έδρας νοµών, 

παρακαλούνται να φροντίσουν για τον εφοδιασµό, µε αντίγραφο της παρούσας, των 

εφορευτικών επιτροπών όλων των ειδικών εκλογικών τµηµάτων ετεροδηµοτών της 

περιφέρειάς τους (αµιγών και µεικτών), καθώς και των δικαστικών αρχών (Εφετείων και 

Πρωτοδικείων). 

         Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

      ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙ∆ΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ                                                               

1. Προεδρία ∆ηµοκρατίας 
      Γραφείο ∆ιοικητικών Υποθέσεων                                                                      
2. Γραφείο Τύπου κ. Πρωθυπουργού                            
3. Βουλή των Ελλήνων            
      ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού  
4. Όλα τα Υπουργεία- 
      ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού 
5. Γενικά Επιτελεία: Εθνικής Άµυνας,  
      Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας- 
     ∆ιευθύνσεις Προσωπικού 
6. Αρχηγεία Ελληνικής Αστυνοµίας,  
      Λιµενικού Σώµατος και Πυροσβεστικού Σώµατος 
      ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού 
7. Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο 
8. Συµβούλιο της Επικρατείας 
9. Άρειο Πάγο  
10. Εισαγγελία Αρείου Πάγου 
11. Ελεγκτικό Συνέδριο  
12. Εφετεία και Εισαγγελίες Εφετών Κράτους  

     (µέσω περιφερειακών ενοτήτων έδρας νοµών) 
13. Πρωτοδικεία και Εισαγγελίες Πρωτοδικών Κράτους 

      (µέσω περιφερειακών ενοτήτων έδρας νοµών) 
14. κ.κ. Γενικοί Γραµµατείς Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων 
15. κ. κ. Περιφερειάρχες  
16. κ. κ. Αντιπεριφερειάρχες των περιφερειακών ενοτήτων έδρας νοµών 
17. Περιφέρειες της Χώρας – Έδρες τους  
18. Περιφερειακές ενότητες έδρας νοµών 
19. Περιφέρεια Αττικής 

      ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού 
      (µέσω fax: 213-2065101 ή e-mail: prosona@patt.gov.gr) 
20. ∆ικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας (µέσω περιφερειακών ενοτήτων έδρας νοµών) 
21. κ. κ. Εφόρους ∆ικαστικών Αντιπροσώπων (µέσω περιφερειακών ενοτήτων έδρας νοµών) 
22. Εφορευτικές Επιτροπές Εκλογικών Τµηµάτων  

     (µέσω περιφερειακών ενοτήτων έδρας νοµών) 
23. ∆ήµους της χώρας (Μέσω περιφερειακών ενοτήτων έδρας νοµών) 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
• Γραφείο κ. Υπουργού 
• Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 
• Γραφείο κ. Υφυπουργού 
• Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 
• Γενική ∆ιεύθυνση  Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Εκλογών 
• ∆ιεύθυνση Εκλογών (σε 2 αντίγραφα) 
• ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
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18 από 18 σελίδες 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε∆ΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
 

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
Ε∆ΡΩΝ 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 
ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 14 4 18 
Β΄ ΑΘΗΝΩΝ 44 4 48 
Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6 2 8 
Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8 3 11 
ΑΤΤΙΚΗΣ 15 4 19 
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 7 2 9 
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 3 2 5 
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 3 2 5 
ΑΡΤΑΣ 3 2 5 
ΑΧΑΪΑΣ 8 3 11 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3 2 5 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 2 3 
∆ΡΑΜΑΣ 3 2 5 

∆Ω∆/ΝΗΣΟΥ 5 2 7 
ΕΒΡΟΥ 4 2 6 
ΕΥΒΟΙΑΣ 6 2 8 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1 2 3 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 2 3 
ΗΛΕΙΑΣ 5 2 7 
ΗΜΑΘΙΑΣ 4 2 6 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8 3 11 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2 2 4 
Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16 4 20 
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 9 3 12 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5 2 7 
ΚΑΒΑΛΑΣ 4 2 6 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ 4 2 6 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2 2 4 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3 2 5 
ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ 1 2 3 

ΚΙΛΚΙΣ 3 2 5 
ΚΟΖΑΝΗΣ 5 2 7 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 4 2 6 
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 4 2 6 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3 2 5 
ΛΑΡΙΣΗΣ 8 3 11 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 2 4 
ΛΕΣΒΟΥ 3 2 5 
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 1 2 3 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6 2 8 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5 2 7 
ΞΑΝΘΗΣ 3 2 5 
ΠΕΛΛΑΣ 4 2 6 
ΠΙΕΡΙΑΣ 4 2 6 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2 2 4 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2 2 4 
ΡΟ∆ΟΠΗΣ 3 2 5 
ΣΑΜΟΥ 1 2 3 
ΣΕΡΡΩΝ 6 2 8 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4 2 6 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 5 2 7 
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 2 2 4 
ΦΩΚΙ∆ΑΣ 1 2 3 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 3 2 5 
ΧΑΝΙΩΝ 4 2 6 
ΧΙΟΥ 2 2 4 

ΣΥΝΟΛΑ 288   
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