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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ 

 

     1. Ο Προεδρεύων του Εκλογικού Κέντρου προβαίνει το συντομότερο δυνατό σε  
διευθετήσεις για τη διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων στην παρουσία των 
αντιπροσώπων των υποψηφίων στο Εκλογικό του Κέντρο.  Την ευθύνη για τη διαλογή 
και καταμέτρηση των ψήφων έχει ο Προεδρεύων κάθε Εκλογικού Κέντρου. 

     2. Τα πρόσωπα τα οποία δικαιούνται να παρευρίσκονται κατά τη διάρκεια της 
διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων είναι ο Προεδρεύων, οι βοηθοί, οι 
εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των υποψηφίων για τη διαλογή και κανένας άλλος. 

     3. Την ευθύνη για την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων έχει ο Γενικός 
Έφορος Αρχιεπισκοπικών Εκλογών.  Ο Προεδρεύων, στο Εκλογικό του Κέντρο, έχει 
όλες τις εξουσίες του Γενικού Εφόρου Αρχιεπισκοπικών Εκλογών, για το άνοιγμα της 
κάλπης, τη διαλογή, την καταμέτρηση και καταγραφή των ψήφων, που δόθηκαν σε 
κάθε υποψήφιο, καθώς επίσης και για τη λήψη απόφασης, για οποιοδήποτε ζήτημα 
αναφορικά με την εγκυρότητα ή ακυρότητα οποιουδήποτε ψηφοδελτίου.  Γι’ αυτό 
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και συνεργασία. 

     4. Οι βοηθοί που στελεχώνουν το Εκλογικό Κέντρο, θα βοηθήσουν τον 
Προεδρεύοντα στη διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων. 

     5. Αντιπρόσωποι για τη διαλογή των ψήφων μπορούν να διορισθούν από τους 
υποψηφίους.  Οι διορισμοί των αντιπροσώπων αυτών θα πρέπει να γνωστοποιηθούν 
έγκαιρα στον Προεδρεύοντα, πριν το άνοιγμα της κάλπης.  Η απουσία από τη διαλογή 
οποιωνδήποτε αντιπροσώπων, δεν καθιστά άκυρη οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια, η 
οποία κατά τα άλλα είναι καθόλα έγκυρη.  Ο Προεδρεύων παρέχει στους 
παρευρισκόμενους αντιπροσώπους των υποψηφίων κάθε λογική διευκόλυνση για 
παρακολούθηση της διαδικασίας της διαλογής και κάθε αναγκαία πληροφορία. 

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΛΟΓΗΣ 

     6. Ο Προεδρεύων κάθε Εκλογικού Κέντρου αρχίζει τη διαλογή και καταμέτρηση των 
ψήφων, ευθύς αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης και τη λήξη της ψηφοφορίας. Η 
διαλογή συνεχίζεται κανονικά, χωρίς διακοπή, μέχρι να καταμετρηθούν όλα τα 
ψηφοδέλτια της κάλπης, επιλυθούν θέματα ενστάσεων και καταγραφούν τα εκλογικά 
αποτελέσματα. 

     7.  Πριν την έναρξη της διαλογής ο Προεδρεύων ελέγχει τους διορισμούς των επί 
της διαλογής αντιπροσώπων των υποψηφίων και υποδεικνύει στον κάθε βοηθό τα 
καθήκοντά του.  Ορίζει επίσης κατάλληλα καθίσματα για τους αντιπροσώπους όλων 
των υποψηφίων, για να μπορούν να παρακολουθούν τη διαλογή και καταμέτρηση των 
ψήφων. 

     8. Κατά τη διάρκεια της διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων δεν 
επιτρέπεται η κατοχή ή η χρήση, από τους επί της διαλογής αντιπροσώπους 
των υποψηφίων, οποιωνδήποτε ειδών γραφικής ύλης και η επαφή τους με τα 
ψηφοδέλτια ή τα έντυπα καταγραφής των αποτελεσμάτων.  

     9. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαλογής ο Προεδρεύων οφείλει να λαμβάνει όλα τα 
αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της μυστικότητας και ορθής καταμέτρησης και 
καταγραφής του εκλογικού αποτελέσματος του Κέντρου.  Όλοι οι παρόντες έχουν 
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υποχρέωση να τηρούν εχεμύθεια και να βοηθούν τον Προεδρεύοντα για τη διασφάλιση 
της μυστικότητας. 

     10. Πριν αρχίσει η διαλογή, ο Προεδρεύων ή ο εντεταλμένος για τη διαλογή βοηθός, 
οφείλει να – 

(α) Συμπληρώσει το αντίστοιχο μέρος του Φύλλου Καταμέτρησης Ψήφων,  
με την καταχώρηση του αριθμού των εγγεγραμμένων εκλογέων που 
ψήφισαν και των εκλογέων που ψήφισαν με ειδική εξουσιοδότηση. 

(β)  Ανοίγει την κάλπη, βγάζει τα ψηφοδέλτια και βεβαιώνεται ότι κανένα    
ψηφοδέλτιο δεν παρέμεινε σ’ αυτή. 

(γ)  Μετρά τα ψηφοδέλτια της κάλπης. Ένας απλός τρόπος είναι όπως οι 
βοηθοί μετρούν τα ψηφοδέλτια κατά εικοσάδες (20) και να τα 
τοποθετούν σε δεσμίδες μπροστά τους, πάνω στο τραπέζι διαλογής. 

(δ) Συγκρίνει τον αριθμό των ψηφοδελτίων που βρίσκονται μέσα στην 
κάλπη με τον αριθμό των ψηφισάντων. 

(ε) Αν από την καταμέτρηση προκύψει διαφορά μεταξύ του αριθμού των 
ψηφοδελτίων και του αριθμού των εκλογέων που ψήφισαν, 
επαναλαμβάνεται η καταμέτρηση για δεύτερη φορά. 

(στ) Αν και μετά τη δεύτερη καταμέτρηση, εξακολουθεί να υπάρχει διαφορά, 
τότε γίνεται σύγκριση του αριθμού των ψηφοδελτίων, που βρέθηκαν 
μέσα στην κάλπη, με την κατάσταση των ψηφοδελτίων, που 
ετοιμάστηκε από τον Προεδρεύοντα του Εκλογικού Κέντρου.  Ο 
Προεδρεύων αποφασίζει, κατά την κρίση του, για την αιτία της ύπαρξης 
περισσότερων ή λιγότερων ψηφοδελτίων και συντάσσει ειδικό για το 
σκοπό αυτό πρακτικό.   Ταυτόχρονα, καταχωρεί σχετική σημείωση στο 
πίσω μέρος της κατάστασης των ψηφοδελτίων. 

     11. Η διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων γίνεται ως περιγράφεται λεπτομερώς 
στις ειδικές οδηγίες, που περιλαμβάνονται στο βιβλιάριο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΤΩΝ 
ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ». 

    Οι υπεύθυνοι για τη διαλογή και την καταμέτρηση των ψήφων θα πρέπει να 
προσέξουν ιδιαίτερα τις οδηγίες, που αναφέρονται πιο πάνω ειδικά στο θέμα 
της εγκυρότητας και ακυρότητας των αμφισβητουμένων ψηφοδελτίων, για 
αποφυγή άσκοπων συζητήσεων και παρεξηγήσεων. 

     12. Ο Προεδρεύων αποφασίζει τελεσίδικα για οποιοδήποτε θέμα, σχετικά με την 
εγκυρότητα οποιουδήποτε ψηφοδελτίου.  Για τα ψηφοδέλτια που δεν φαίνονται εξ 
αρχής ως έγκυρα, ο Προεδρεύων αφού ακούσει τις απόψεις και τα επιχειρήματα των 
αντιπροσώπων των υποψηφίων, αποφασίζει ανάλογα για το θέμα αυτό και η 
απόφασή του είναι τελεσίδικη.  
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     13. Ο Προεδρεύων απορρίπτει και κρίνει ως άκυρο κάθε ψηφοδέλτιο: 

 (α) Που δεν φέρει στο εξωτερικό του μέρος την επίσημη σφραγίδα. 

 (β) Που φέρει οποιαδήποτε γραμμή ή αριθμό ή οποιαδήποτε άλλα από τα       
  καθορισμένα σημεία, με τα οποία μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα   
  του εκλογέα. 

(γ) Από το οποίο λείπει οποιοδήποτε ουσιώδες μέρος του. 

(δ)  Από το οποίο είναι αδύνατο να εξακριβωθεί η θέληση του εκλογέα. 

 (ε) Το οποίο είναι λευκό. “Λευκό ψηφοδέλτιο” θεωρείται το ψηφοδέλτιο 
στο οποίο δεν έχει σημειωθεί οποιοδήποτε σημείο, με το οποίο 
να εκφράζεται η θέληση του εκλογέα. 

14. (α)   Ένας εκλογέας είναι πιθανόν να έχει σημειώσει το καθορισμένο σημείο,   
κάτω από τη στήλη του υποψηφίου, που δεν είχε πρόθεση να ψηφίσει και, αντί 
να ζητήσει άλλο ψηφοδέλτιο, για να ψηφίσει κανονικά, προσπάθησε να 
ακυρώσει και να διαγράψει το σημείο αυτό. Σε τέτοια περίπτωση, το 
ψηφοδέλτιο είναι άκυρο. 

 (β) Αν το σημείο της ψήφου του εκλογέα τοποθετήθηκε σε τέτοια 
αμφισβητούμενη θέση, που να μην μπορεί να διαπιστωθεί πέραν πάσης 
λογικής αμφιβολίας αν η πρόθεση του εκλογέα ήταν να ψηφίσει συγκεκριμένο 
υποψήφιο, το ψηφοδέλτιο αυτό πρέπει να απορρίπτεται και να θεωρείται 
άκυρο. 

15. Στο πίσω μέρος κάθε ψηφοδελτίου, το οποίο ο Προεδρεύων απορρίπτει ως 
άκυρο αναγράφεται η λέξη «απορρίφθηκε» και, αν έγινε ένσταση, 
αναγράφεται η φράση «έγινε ένσταση κατά της απόρριψης». 

16.  Έχοντας υπόψη τις πιο πάνω οδηγίες για την εγκυρότητα των ψηφοδελτίων, 
γίνεται η διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων, με βάση την ακόλουθη 
διαδικασία: 

 (α) Ο ένας εκ των βοηθών διαλογής ανοίγει το ψηφοδέλτιο, κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων να μπορούν να βλέπουν το 

σημείο “X” ή “+”  ή “√” και αφού εξακριβωθεί η εγκυρότητά του αναφέρει 

στη συνέχεια, σε επήκοο όλων των παρισταμένων, το όνομα του υποψηφίου, 
υπέρ του οποίου δόθηκε η ψήφος. 

 (β) Τα άκυρα ψηφοδέλτια, για τα οποία δεν υπάρχει οποιαδήποτε 
αμφιβολία, αφού καταμετρηθούν τοποθετούνται σε δεσμίδες στον ειδικό 
φάκελο άκυρων ψήφων. 

 (γ) Τα λευκά ψηφοδέλτια, για τα οποία δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, αφού 
καταμετρηθούν τοποθετούνται επίσης σε ξεχωριστές δεσμίδες στον ειδικό 
φάκελο των λευκών ψηφοδελτίων. «Λευκό Ψηφοδέλτιο» για σκοπούς  της 
διαδικασίας, θεωρείται το ψηφοδέλτιο στο οποίο ο εκλογέας δεν έχει σημειώσει 
οποιοδήποτε σημείο, γράμμα ή αριθμό.  Τα λευκά ψηφοδέλτια είναι άκυρα. 

 (δ) Τα αμφισβητούμενα ψηφοδέλτια τίθενται υπόψη του Προεδρεύοντα για 
να αποφανθεί για την εγκυρότητά τους ή μη. Η απόφασή του είναι τελεσίδικη. 
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 (ε) Ο άλλος βοηθός, παίρνει τα έγκυρα ψηφοδέλτια, τα τοποθετεί σε ειδικές 
στήλες, για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, υπέρ του οποίου δόθηκαν οι ψήφοι και 
σχηματίζει δεσμίδες των είκοσι (20) ψηφοδελτίων, τις οποίες τοποθετεί στο 
τραπέζι μπροστά του, για να βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχό του. 

 (στ) Ακολούθως καταμετρούνται τα έγκυρα ψηφοδέλτια και καταχωρούνται 
αριθμητικά και ολογράφως οι ψήφοι στο αντίστοιχο τετραγωνάκι του κάθε 
υποψηφίου, στο Φύλλο Καταμέτρησης των Ψήφων.  Το Φύλλο Καταμέτρησης 
των Ψήφων θα πρέπει να είναι κατά τέτοιο τρόπο τοποθετημένο στο τραπέζι, 
ώστε οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων να μπορούν να παρακολουθούν την 
καταχώρηση των ψήφων στο κατάλληλο τετραγωνάκι του υποψηφίου. 

 (ζ) Το Φύλλο Καταμέτρησης Ψήφων, αφού συμπληρωθεί, και αν το 
επιθυμούν, υπογραφεί κατάλληλα από τους αντιπροσώπους των υποψηφίων 
που είναι παρόντες στο Εκλογικό Κέντρο, προσυπογράφεται από τον 
Προεδρεύοντα και αποστέλλεται από ένα βοηθό (και όχι τον Προεδρεύονται ο 
οποίος παραμένει καθόλη την ώρα με την κάλπη) με φαξ στο Γενικό Έφορο 
Αρχιεπισκοπικών Εκλογών, για σκοπούς μηχανογράφησης και έκδοσης του 
εκλογικού αποτελέσματος. 

17.  Αν ο Προεδρεύων θεωρήσει ότι, κατά την καταμέτρηση των ψήφων, έγινε 
οποιοδήποτε λάθος, μπορεί να επαναλάβει την καταμέτρηση, οπωσδήποτε 
όμως πριν ετοιμασθεί το Φύλλο Καταμέτρησης των Ψήφων.   Εκπρόσωπος 
υποψηφίου, που είναι παρών στη διαλογή, μπορεί, όταν συμπληρωθεί η όλη 
διαδικασία για τη διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων, να ζητήσει από τον 
Προεδρεύοντα να προβεί σε νέα καταμέτρηση, αν, κατά τη γνώμη του, έγινε 
κάποιο λάθος. 

18.  Ακολούθως, ο Προεδρεύων, που είναι υπεύθυνος και για τη διαλογή και 
καταμέτρηση των ψήφων, σφραγίζει σε χωριστά δέματα και φακέλους τα 
καταμετρηθέντα έγκυρα ψηφοδέλτια, τα απορριφθέντα ως άκυρα και τα λευκά 
ψηφοδέλτια και τα τοποθετεί μέσα στην κάλπη, μαζί με όλα τα εκλογικά 
έγγραφα και σχετικά έντυπα, που χρησιμοποιήθηκαν για την εκλογή, και 
παραδίδει προσωπικά την κάλπη και το Φύλλο Καταμέτρησης Ψήφων, το 
οποίο τοποθετείται μέσα σε ειδικό φάκελο και παραδίδεται στο χέρι, στο 
καθορισμένο σημείο κάθε Επαρχίας.  

 

Ιωάννης Χαριλάου  
Δεκέμβριος 2022                          Γενικός Έφορος Αρχιεπισκοπικών Εκλογών 
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