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ΠΡΟΣ: ΕΠΟΠΤΕΣ ΝΕΑΣ ΔΕΞΙΑΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 26/05/2019
Αθήνα 20/05/2019
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Διορισμός και κονκάρδες
Οι δηλώσαντες επιθυμία να είναι επόπτες του κόμματος κατά την ημέρα των εκλογών
οφείλουν να εφοδιασθούν με διορισμό από το Κόμμα και κονκάρδα με την λέξη ΕΠΟΠΤΗΣ (Χωρίς
όνομα) με το λογότυπο του κόμματος.
Οι κάτοικοι Αττικής και Πειραιώς που δεν τα έχουν παραλάβει ήδη θα πρέπει να
επισκεφθούν τα γραφεία του κόμματος να τα παραλάβουν από τον κο Παπαλαζάρου (10.0020.00) μέχρι Τετάρτη 22/05 όπου μπορούν να παραλάβουν και ψηφοδέλτια και έντυπα. Οι
αδυνατούντες να προσέλθουν ειδοποιούν ώστε να τους αποσταλούν εγκαίρως.
Οι κάτοικοι επαρχίας θα λάβουν email καθώς και sms για ειδοποίηση με τον διορισμό
και την κονκάρδα θα τυπώσουν το καρτελάκι του Επόπτου έγχρωμα και με μια πλαστική θήκη
κονκάρδας που διατίθεται σε βιβλιοπωλεία να είναι έτοιμοι για την ημέρα των εκλογών.
Οι μη έχοντες την δυνατότητα διαδικτυακής σύνδεσης θα τα παραλάβουν ταχυδρομικά.
Επιτρέπεται η επανατύπωση για χρήση σε περίπτωση που έχετε μέλη μας που θα
επιθυμούν και αυτοί να γίνουν Επόπτες (προσοχή μόνο όσους γνωρίζετε προσωπικά ότι είναι
μέλη μας ) και άμεσα τους ζητάτε να κάνουν αίτημα για Επόπτες μέχρι Σάββατο 25/05 ώστε να
γνωρίζει το Κόμμα (ποιούς και πού) τους Επόπτες για την μέρα των Εκλογών. Επίσης καλό θα
είναι στα προβλεπόμενα σχόλια να αναφέρετε τους Δήμους , χωριά η πόλεις που θα κινηθείτε για
διευκόλυνση άμεσης ενέργειας σε περίπτωση αναφοράς παρατυπίας με τον πλησιέστερο
εκπρόσωπο μας.
Σημαντική Διευκρίνιση
Βάσει του ισχύοντος Εκλογικού Νόμου όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 26/2012 Φ.Ε.Κ.
57Α/15/3.2012 , άρθρο 88 και του άρθρου 40 παρ 5 που επικυρώθηκε με τον Νόμο 4255/2014
Φ.Ε.Κ. 89Α. και υπεύθυνες διευκρινήσεις του Υπ. Εσωτερικών οι Ευρωβουλευτές μας έχουν
πρωτογενές δικαίωμα διορισμού αντιπροσώπων και αναπληρωτών τους στα εκλογικά τμήματα
της Εκλογικής τους Περιφέρειας. .(Παρατίθεται το σχετικό άρθρο 88):
«Οι υποψήφιοι Ευρωβουλευτές δύνανται να διορίζουν αντιπροσώπους σε εκλογικά
τμήματα και αναπληρωτές αυτών καθώς επίσης και να παρίστανται στην ψηφοφορία, νά κάνουν
ένσταση σχετικά με την τάξη της ψηφοφορίας για το συμφέρον των υποψηφίων, να βάζουν την
σφραγίδα τους στην κάλπη, να παρευρίσκονται στη διαλογή των ψήφων και να ασκουν κάθε άλλο
δικαίωμα που επιτρέπεται από τον νόμο.
Η απουσία μερικών υποψηφίων ή και όλων των αντιπροσώπων ή των αναπληρωτών τους
δεν εμποδίζει τις εκλογικές εργασίες. Οι υποψήφιοι μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε
εκλογικό τμήμα της εκλογικής περιφέρειας στην οποία έχουν ανακηρυχθεί, στο οποίο
βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας».
Για οιαδήποτε απορία επί των αναγραφομένων ή αμφισβήτηση επικοινωνείτε με τον κο
Παπαλαζάρου Παναγιώτη ( τηλ 6947684866 ) οιαδήποτε ώρα της ημέρας προ της Κυριακής των
Εκλογών .Για την ημέρα των Εκλογών για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει ειδοποιείτε τα γραφεία
του κόμματος (τηλ 216900500, Γενικός Γραμματέας Κος Χρηστίδης 6944756159, Γραμματέας
Οργανωτικού Κος Κουζούπης 6987581113, συντονιστής Εποπτών Κος Παπαλαζάρου 6947684866 )
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ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Πρέπει ο κάθε Επόπτης να γνωρίζει από την σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών όλα τα
συγκροτήματα της Περιφέρειας του ώστε να μπορεί να μεταβεί χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση
ένστασης το ταχύτερο δυνατόν.
Να έχει εφοδιασθεί εγκαίρως με διορισμό και κονκάρδα.
Να παρακινήσει μέλη μας να κάνουν αίτημα ΕΠΟΠΤΗ στην σελίδα μας (www.neadexia.gr)
άμεσα αν επιθυμούν και αυτοί να συμμετέχουν. Αν δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο κάντε το εσείς
γι αυτούς και σημειώστε το στα σχόλια.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Ο εκλογικός Επόπτης προσέρχεται στις 7.00 π.μ. της 26ης Μαΐου στο εκλογικό συγκρότημα,
στο οποίο επιθυμεί και φέρει μαζί του το διορισμό, τον οποίο επιδεικνύει στον δικαστικό
αντιπρόσωπο ( με την αστυνομική του ταυτότητα) του κάθε εκλογικού τμήματος προκειμένου να
βεβαιωθεί ότι υπάρχει επάρκεια δικών μας ψηφοδελτίων σε όλα τα τμήματα. Εν συνεχεία, αν του
είναι δυνατόν, επισκέπτεται κάνοντας το ίδιο σε όσα περισσότερα συγκροτήματα της Περιφέρειας του
δύναται και επιθυμεί επαναλαμβάνοντας τον έλεγχο. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΣΤΙΣ ΟΥΡΕΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΚΟΝΚΑΡΔΑ.
1. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας να ελέγχουμε αν δίνεται όντως και το δικό μας ψηφοδέλτιο
στους ψηφοφόρους.
2. Εφόσον στη διάρκεια της ψηφοφορίας αντιληφθεί ότι σε κάποιο εκλογικό τμήμα προκύπτουν
προβλήματα που έχουν σχέση με την έγκυρη διενέργεια των εκλογών μπορούν να υποβληθούν
ενστάσεις αποκλειστικά εγγράφως, οι οποίες πρέπει να καταχωρηθούν στο βιβλίο πράξεων της
εφορευτικής επιτροπής και επί των οποίων καλό είναι να φροντίσουμε να απαντήσει άμεσα και
αιτιολογημένα η εφορευτική επιτροπή. Βεβαίως ειδοποιούμε άμεσα το κόμμα.
3. Οι διπλοεγγεγραμμένοι, για τους οποίους υπάρχει στον εκλογικό κατάλογο δίπλα από το όνομά
τους η ένδειξη Δ, προκειμένου να ψηφίσουν πρέπει να συμπληρώσουν σχετική έντυπη υπεύθυνη
δήλωση. Το περιεχόμενο αυτής έχει ως εξής: «ότι έχοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 113 παρ. 2
του π.δ. 26/2012 για την εκλογή βουλευτών έλαβε γνώση ότι είναι διπλοεγγεγραμμένος και δηλώνει
ότι δεν έχει ψηφίσει ούτε προτίθεται να ψηφίσει σε άλλο εκλογικό τμήμα της χώρας».
4. Οι εκλογείς οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται – για οποιοδήποτε λόγο - στους εκλογικούς
καταλόγους, ψηφίζουν σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του Δήμου ή της κοινότητας στα δημοτολόγια
ή μητρώα αρρένων του οποίου είναι εγγεγραμμένοι μόνο εφόσον προσκομίσουν στην εφορευτική
επιτροπή ειδικό πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της κοινότητας από το
οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους.
5 Ο δικαστικός αντιπρόσωπος και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής ψηφίζουν στο εκλογικό τμήμα
που ασκούν τα καθήκοντά τους και για το λόγο αυτό γίνεται ειδική σημείωση στο βιβλίο
ψηφοφορίας. Δεν ισχύει το ίδιο για τον γραμματέα και τους εκλογικούς αντιπροσώπους των
κομμάτων εφόσον αυτοί δεν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του συγκεκριμένου
εκλογικού τμήματος
6. Όσοι περιλαμβάνονται στους ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να ψηφίσουν στο
δήμο στους βασικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, οι κατάλογοι αυτοί έχουν πριν
από το όνομα του εκλογέα την ένδειξη Ε και διαγράφονται εξαρχής από τον εκλογικό κατάλογο
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ
Bασικά ο Επόπτης Εκλογών και οι Υποψήφιοι Ευρωβουλευτές πρέπει να γνωρίζουν οτι
μπορούν να παραμείνουν στην καταμέτρηση σε oοποιοδήποτε Εκλογικό Τμήμα της Εκλογικής τους
Περιφέρειας επιθυμούν.
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Επισημαίνεται ειδικότερα ότι αν κατά τη διάρκεια της διαλογής η εφορευτική επιτροπή κρίνει
άκυρα ψηφοδέλτια της Νέας Δεξιάς για λόγο που δεν αναφέρεται πιο κάτω υποβάλλουμε ένσταση
και ενημερώνουμε τον Συντονιστή για τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων και τους λόγους
ακυρότητας αυτών, προκειμένου το Κόμμα να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.
Προς διευκόλυνση των συναγωνιστών που θα είναι εκλογικοί επόπτες παραθέτουμε παρακάτω
ενδεικτικές περιπτώσεις άκυρων ψηφοδελτίων:
α. Φάκελος που δεν περιέχει ψηφοδέλτιο, ή που περιέχει περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια έστω
και αν αυτά είναι του ιδίου συνδυασμού
β. Ψηφοδέλτιο που δεν περιέχεται σε κανονικό φάκελο ( φάκελο που παρέδωσε μαζί με το
ψηφοδέλτιο η εφορευτική επιτροπή στον ψηφοφόρο)
γ. Ψηφοδέλτιο που δεν είναι έντυπο ή δεν είναι της συγκεκριμένης εκλογικής περιφέρειας ή έχει
ουσιωδώς διαφορετικό χρώμα.
δ. Ψηφοδέλτιο ή και ο φάκελος στον οποίο βρίσκεται με αλλοιώσεις υπογραμμίσεις, διαγραφές ή
περιέχει λέξεις ή φράσεις.
ε. Ψηφοδέλτιο με σταυρό πράσινο και άλλων χρωμάτων εκτός μαύρο και μπλε.
στ. Ψηφοδέλτιο σκισμένο ή φέρον αντί για σταυρό αστερίσκο ή άλλο σημάδι.
ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ
Ο υπεύθυνος Εκλογικών Αντιπροσώπων
Παναγιώτης Παπαλαζάρου
Ο ΓΕΝΙΚΌΣ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
ΧΡΉΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
.

