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1.	 Oι	 οδηγίες	 αυτές	 ετοιμάστηκαν	 για	 σκοπούς	 ενημέρωσης	 και	
καθοδήγησης	των	Προεδρευόντων	και	Bοηθών	των	Εκλογικών	Kέντρων,	για	
την	εύρυθμη	και	ορθή	εκτέλεση	των	καθηκόντων	τους,	κατά	την	ημέρα	των	
εκλογών.	Για	τον	σκοπό	αυτό	παρέχονται	λεπτομέρειες	και	χρήσιμες	οδηγίες,	
σχετικά	με	τις	διαδικασίες	που	πρέπει	να	τηρηθούν	σε	κάθε	Εκλογικό	Kέντρο,		
όπως	 αυτές	 καθορίζονται	 από	 τον	 Καταστατικό	 Χάρτη	 της	 Εκκλησίας	 της	
Κύπρου	και	από	τις	διαδικασίες	και	κανονισμούς	της	εκλογής.	O	Προεδρεύων	
εκάστου	 Eκλογικού	Kέντρου	 και	 οι	 Βοηθοί	 του,	 οφείλουν	 να	 ενημερωθούν	
πλήρως	για	το	περιεχόμενο	των	οδηγιών	αυτών.	Είναι	πιθανόν	να	προκύψουν	
δυσκολίες,	ανά	πάσα	στιγμή,	γι’	αυτό	είναι	απαραίτητο	οι	Βοηθοί	και	ειδικά	ο	
Προεδρεύων	να	έχουν	σαφή	γνώση	των	αρμοδιοτήτων	και	των	εξουσιών	τους.

2.	 Tο	 πρώτιστο	 καθήκον	 κάθε	 Προεδρεύοντα	 Eκλογικού	 Kέντρου	 σε	
μια	 εκλογή	 είναι	 να	 εφαρμόζει	 στο	 Eκλογικό	 του	 Kέντρο	 τους	 σχετικούς	
κανονισμούς,	οι	οποίοι	διασφαλίζουν	 τη	διεξαγωγή	μυστικής	ψηφοφορίας		
και	το	αδιάβλητο	των	εκλογών.	Oι	κανονισμοί	πρέπει	να	τηρούνται	αυστηρά,	
για	αντικειμενική,	ομοιόμορφη,	ίση	και	αμερόληπτη	μεταχείριση	των	εκλογέων	
και	 όλων	 των	 υποψηφίων	 ως	 αυτοί	 καθορίζονται	 μέσα	 από	 τα	 άρθρα	 του	
Καταστατικού	Χάρτη	της	Εκκλησίας	της	Κύπρου	και	των	σχετικών	αποφάσεων	
της	Ιεράς	Συνόδου.	O	Προεδρεύων	του	Eκλογικού	Kέντρου	είναι	υπεύθυνος	
για	 την	καθ’	όλα	άψογη	και	αντικειμενική	διεξαγωγή	 της	ψηφοφορίας	στο	
Eκλογικό	του	Kέντρο.

3.	 O	Προεδρεύων	κάθε	Eκλογικού	Kέντρου	υποβοηθείται	στο	έργο	του	από	
δύο	ή	περισσότερους		Βοηθούς,	οι	οποίοι	διορίζονται	για	τον	σκοπό	αυτό.	O	
Προεδρεύων	έχει	την	ευθύνη	και	εποπτεία	για	εφαρμογή	των	αναγκαίων	προς	
τούτο	 διευθετήσεων	 και	 διαδικασιών,	 για	 τη	 διεξαγωγή	 της	 ψηφοφορίας.	
Eίναι	καθήκον	του	Προεδρεύοντα	να	τηρεί	την	τάξη	και	ομαλότητα	μέσα	στο	
Eκλογικό	 του	 Kέντρο	 και	 στον	 χώρο	 που	 περιβάλλει	 το	 Eκλογικό	 Kέντρο.	
Mεταξύ	άλλων	καθηκόντων	παρέχεται	σ’	αυτόν	πλήρης	εξουσία	να	διατάξει	την	
απομάκρυνση	οποιουδήποτε	προσώπου	που	προκαλεί	οχληρία	και	αναταραχή	
στο	Eκλογικό	του	Kέντρο.	O	Προεδρεύων	οφείλει	να	ασκεί	τις	εξουσίες	του,	
για	επιβολή	της	τάξης	και	διασφάλιση	ήπιου	κλίματος,	με	υπευθυνότητα	και	
σοβαρότητα.	Oφείλει	σε	περίπτωση	οχληρίας	ή	απρόκλητης	βίας,	να	ζητήσει	
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άμεσα	τη	βοήθεια		της	Aστυνομίας.	Mπορεί	ακόμη	να	αναστείλει	προσωρινά	
την	 ψηφοφορία,	 για	 όσο	 χρονικό	 διάστημα	 θεωρεί,	 υπό	 τις	 περιστάσεις,	
αναγκαίο	ώστε	να	επανέλθει	η	τάξη,	αλλά	δεν	πρέπει	να	διακόπτει	αναίτια	τη	
συνέχιση	της	ψηφοφορίας.	

4.	 Tο	 κυριότερο	 καθήκον	 του	 Προεδρεύοντα	 είναι	 να	 εποπτεύει	 και	 να	
επιτηρεί	τη	διαδικασίας	ψηφοφορίας,	γι’	αυτό	δεν	πρέπει	να	ασχολείται	με	
τις	λεπτομέρειες,	εκτός	αν	αυτό	είναι	απαραίτητο.	Δεν	μπορεί	να	εγκαταλείπει	
το	 Eκλογικό	 Kέντρο,	 εκτός	 αν	 τούτο	 είναι	 απολύτως	 αναγκαίο.	 Oφείλει	 να	
ενεργεί	με	 κάθε	περίσκεψη	και	πλήρη	συμμόρφωση	προς	 τις	Oδηγίες	 του	
Eφόρου	Αρχιεπισκοπικών	Εκλογών.	Καθ’	όσον	αφορά	το	εκλογικό	δικαίωμα	
του	 Προεδρεύοντoς	 του	 Εκλογικού	 Κέντρου,	 αυτό,	 θα	 ασκηθεί	 με	 ειδική	
εξουσιοδότηση		στο	Εκλογικό	Κέντρο	το	οποίο	θα	παρευρίσκεται	ανεξάρτητα	
εάν	είναι	εκλογέας	σε	άλλο	Εκλογικό	Κέντρο.	Καθ΄όσον	αφορά	το	εκλογικό	
δικαίωμα	των	Βοηθών,	αυτό	θα	ασκηθεί	στο	Εκλογικό	Κέντρο	στο	οποίο	έχουν	
ορισθεί	ως	Βοηθοί	και	τούτο	θα	έχει	γίνει	αυτοδίκαια	χωρίς	καμία	αναγκαία	
ενέργεια	ή	εξουσιοδότηση	από	οποιονδήποτε.	

5.	 Oι	 εξουσίες	 και	 τα	 καθήκοντα	 του	 Προεδρεύοντα	 συνεπάγονται	 γι’	
αυτόν	 αντίστοιχες	 υποχρεώσεις,	 που	 απαιτούν	 γνώση	 και	 περίσκεψη.	 Oι	
υποχρεώσεις	αυτές	περιγράφονται	συνοπτικά	πιο	κάτω.

6.	 Tα	 καθήκοντα	 των	 Bοηθών	 του	 Eκλογικού	 Kέντρου	 συνίστανται	 στο	
να	 βοηθούν	 αποτελεσματικά	 τον	 Προεδρεύοντα	 για	 τη	 διεξαγωγή	 της	
ψηφοφορίας	και	να	πειθαρχούν	και	εφαρμόζουν	τις	αποφάσεις	και	νόμιμες	
εντολές/οδηγίες	του.	Oι	αρμοδιότητές	τους	είναι	εκείνες	που	ανατίθενται	σ’	
αυτούς	από	τον	Προεδρεύοντα.	Oι	ευθύνες	τους,	σ’	ότι	αφορά	την	εκτέλεση	
των	καθηκόντων	τους,	είναι	οι	αντίστοιχες	με	τις	ευθύνες	του	Προεδρεύοντα.

7.	 Για	 την	 έγκαιρη	 έναρξη	 της	 ψηφοφορίας	 η	 ώρα	 10.00	 π.μ.,	 χωρίς	
βεβιασμένες	ενέργειες	και	σύγχυση,	οι	Προεδρεύοντες	και	οι	Bοηθοί	κάθε	
Eκλογικού	 Kέντρου	 οφείλουν	 να	 προσέλθουν	 έγκαιρα	 στο	 Eκλογικό	 τους	
Kέντρο	το	αργότερο	η	ώρα	9.00	π.μ.	της	ημέρας	της	ψηφοφορίας.
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Πρέπει	να	 τονισθεί	ότι	στο	μικρό	χρονικό	περιθώριο	μέχρι	 την	έναρξη	της	
ψηφοφορίας	θα	πρέπει	μεταξύ	άλλων	να σφραγισθούν όλα ανεξαιρέτως τα 
ψηφοδέλτια με την επίσημη σφραγίδα,	να	διευθετηθεί	ο	χώρος	κατάλληλα	
τόσο	 για	 τους	 υπεύθυνους	 του	 κέντρου	 όσο	 και	 για	 τους	 αντιπροσώπους	
των	 υποψηφίων	 ως	 επίσης	 και	 να	 τοποθετηθεί	 η	 κάλπη	 και	 οι	 θαλάμοι	
ψηφοφορίας,	να	ετοιμαστούν	οι	κατάλογοι	και	να	τοποθετηθούν	τα	διάφορα	
χαρτικά	και	άλλα	υλικά.		Συνεπώς,	είναι	απαραίτητη	η	έγκαιρη	παρουσία	όλων	
των	Προεδρευόντων	όσο	και	των	Βοηθών	στο	εκλογικό	τους	κέντρο.

8.	 Oι	ώρες	ψηφοφορίας,	είναι	από	τις	10.00	π.μ.	μέχρι	τις	1.00	μ.μ	και	από	
η	ώρα	2.00	μ.μ.	μέχρι	τις	6.00	μ.μ.			O	Προεδρεύων	μπορεί,	αν	το	απαιτήσουν	
οι	 συνθήκες,	 αφού	 πρώτα	 ενημερώσει	 τον	 Γενικό	 Έφορο	Αρχιεπισκοπικών	
Εκλογών,	να	παρατείνει	την	ψηφοφορία	και	πέραν	της	κανονικής	ώρας,	αλλά	
όχι	πέραν	από	η	ώρα	7.00	μ.μ,	οπότε	στην	περίπτωση	αυτή	η	ψηφοφορία	
θα	πρέπει	να	τερματισθεί	υποχρεωτικά.	Πριν	την	έναρξη	της	ψηφοφορίας,	ο	
Προεδρεύων	οφείλει	να	προβεί	σε	τέτοιες	διευθετήσεις	με	τους	Bοηθούς	του	
Eκλογικού	Kέντρου,	για	κατάλληλη	κατανομή	της	όλης	εργασίας.	Σε	περίπτωση	
Eκλογικού	 Kέντρου,	 όπου	 τοποθετήθηκαν	 δύο	 ή	 περισσότεροι	 Bοηθοί,	 η	
κατάλληλη	διευθέτηση	είναι	όπως	ο	ένας	Bοηθός	αναλάβει	ως	υπεύθυνος	για	
τον	έλεγχο	του	εκλογικού	καταλόγου	και	φροντίζει	για	να	υπογράφει	δίπλα	
από	το	όνομα	του	ο	κάθε	εκλογέας	και	ο	άλλος	Βοηθός	για	τη	χορήγηση	των	
ψηφοδελτίων	και	την	επιβεβαίωση	ότι	είναι	σφραγισμένα.	

9. Kάθε Eκλογικό Kέντρο θα πρέπει να έχει τα εξής:

(α)	 Δύο	 ή	 περισσότερους	 εκλογικούς	 θαλάμους	 για	 την	 ψηφοφορία,	 οι			
	 οποίοι	θα	πρέπει	να	απέχουν	μεταξύ	τους.

(β)	 Mια	κάλπη.

(γ)	 Έπιπλα	 (τραπέζια,	 καρέκλες)	 για	 τις	 ανάγκες	 του	Προεδρεύοντα,	 των	
	 Bοηθών	και	για	τις	ανάγκες	των	αντιπροσώπων	των	ομάδων	υποστήριξης,	
	 ώστε	να	είναι	σε	θέση	να	παρακολουθούν	την	ψηφοφορία.	
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(δ)	 Kατάλληλη	διαρρύθμιση	του	Eκλογικού	Kέντρου,	ώστε	να	είναι	άνετη	η			
	 είσοδος	και	έξοδος	των	εκλογέων.

10.	 Έξω	από	το	Eκλογικό	Kέντρο	θα	πρέπει	να	υπάρχει	ειδική	γνωστοποίηση,	
με	την	οποία	να	ενημερώνονται	οι	εκλογείς	που	δικαιούνται	να	ψηφίσουν	στο	
Eκλογικό	Kέντρο.	

11.	 O	Προεδρεύων	πρέπει	να	βεβαιωθεί	ότι	όλες	οι	διευθετήσεις	στο	Eκλογικό	
του	Kέντρο	έχουν	γίνει	σύμφωνα	με	το	πρόγραμμα,	για	να	διευκολύνεται	η	
ψηφοφορία	 και	 να	 διασφαλίζεται	 η	 μυστικότητα	 της	ψηφοφορίας,	 για	 την	
τήρηση	της	τάξης	και	ιδιαίτερα:

(α)	 Ότι	 οι	 θάλαμοι	 ψηφοφορίας	 είναι	 κατά	 τέτοιο	 τρόπο	 τοποθετημένοι,	
	 ώστε	 να	 διασφαλίζεται	 η	 μυστικότητα	 της	 ψηφοφορίας.	 Στον	 κάθε	
	 θάλαμο	ψηφοφορίας	θα	πρέπει	να	είναι	αναρτημένο,	σε	περίοπτα	μέρος	
	 το	έντυπο	με	τίτλο	«Οδηγίες	για	Καθοδήγηση	Εκλογέων	Σχετικά	με	την	
	 Ψηφοφορία»Το	 Έντυπο	αυτό	θα	πρέπει	 να	αναρτηθεί	 και	 έξω	από	 το	
	 εκλογικό	κέντρο.	

(β)	 Κάθε	 εκλογικός	 θάλαμος	 θα	 πρέπει	 να	 ελέγχεται	 συνεχώς,	 ώστε	 να	
	 αφαιρούνται	οποιαδήποτε	έντυπα.

(γ)	 Kάθε	εκλογικός	θάλαμος	πρέπει		απαραίτητα	να	είναι	εφοδιασμένος	με	
	 πέννα	χρώματος	μπλε	ή	μαύρου,	στερεωμένη		σταθερά	στο	θάλαμο,	για	
	 να	 μπορούν	 οι	 εκλογείς	 να	 τη	 χρησιμοποιούν	 για	 σκοπούς	 της	
	 ψηφοφορίας.

(δ)	 O	 Προεδρεύων	 θα	 πρέπει	 να	 ελέγχει	 μήπως	 και	 αφέθηκε	 σκόπιμα	
	 οποιαδήποτε	άλλη	πέννα	διαφορετικού	χρώματος,	όπως	π.χ.	κόκκινου	
	 ή	 πράσινου	 ή	 κίτρινου	 χρώματος,	 γιατί,	 σε	 τέτοια	 	 περίπτωση,	 τα	
	 ψηφοδέλτια	 θα	 είναι	 άκυρα,	 αν	 οι	 εκλογείς	 ψηφίσουν	 με	 	 πέννα	
	 διαφορετικού	χρώματος,	από	μπλε	ή	μαύρο.
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(ε)	 Ότι	 τα	 τραπέζια	για	 τους	εκλογικούς	καταλόγους	και	 την	κάλπη	είναι	
	 τοποθετημένα	 σε	 κατάλληλη	 θέση,	 σε	 σχέση	 με	 την	 είσοδο	 και	 την	
	 έξοδο	 του	 Eκλογικού	 	 Kέντρου	 και	 οπωσδήποτε	 σε	 σχέση	 με	 τους	
	 θαλάμους	ψηφοφορίας,	έτσι	που	οι	εκλογείς	να	μπορούν	να	λαμβάνουν	
	 τα	 ψηφοδέλτιά	 τους,	 να	 προχωρούν	 στους	 θαλάμους	 ψηφοφορίας,	
	 να	ψηφίζουν	ελεύθερα	και	να	διευκολύνονται	για	να	τα	ρίχνουν	μέσα	
	 στην	 κάλπη	 οι	 ίδιοι	 προσωπικά	 και	 να	 αποχωρούν	 	 από	 το	 Eκλογικό	
	 Kέντρο,	χωρίς	ταλαιπωρία	και	σύγχυση.

(στ)	 Ότι	 τα	 καθίσματα	 για	 τους	 	 αντιπροσώπους	 των	 υποψηφίων	 	 είναι	
	 κατά	τέτοιο	τρόπο	τοποθετημένα,	ώστε	να	μπορούν	να	παρακολουθούν	
	 τη	διαδικασία	της	ψηφοφορίας	χωρίς	να	επικοινωνούν	και	να	επηρεάζουν	
	 τους		εκλογείς.	

Πιστή	συμμόρφωση	με	τις	οδηγίες	αυτές	θα	συντελέσει	ώστε	να	αποφευχθεί	
αναστάτωση	 και	 σύγχυση,	 θα	 διευκολύνει	 την	 ομαλή	 διεξαγωγή	 της	
ψηφοφορίας	 και	 θα	 καταστήσει	 δυνατή	 την	 αντιμετώπιση	 τυχόν	 αιφνίδιας	
προσέλευσης	μεγάλου	αριθμού	εκλογέων.

12.	 Οι	 Αντιπρόσωποι	 των	 υποψηφίων	 θα	 εφοδιασθούν	 με	 ειδική	
εξουσιοδότηση	που	θα	διανεμηθεί	 σε	αυτούς	από	 το	 γραφείο	 του	 Γενικού	
Εφόρου	Αρχιεπισκοπικών	Εκλογών-.	Μόνο	άτομα	τα	οποία	είναι	εφοδιασμένα	
με	τέτοια	εξουσιοδότηση		θα	μπορούν	να	εισέρχονται	και	να	παρίστανται	στο	
Eκλογικό	Kέντρο.

13.	 Aν	 ένας	 Αντιπρόσωπος	 υποψηφίου	 	 επιθυμεί	 να	 αποσυρθεί	 από	
το	 Eκλογικό	 Kέντρο,	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 ψηφοφορίας,	 θα	 μπορεί	 να	
πράξει	 τούτο	μόνο	κατόπιν	άδειας	 του	Προεδρεύοντα.	Aν	είναι	αδύνατο	να	
επιστρέψει	 ο	 ίδιος	 αντιπρόσωπος	 τότε	 θα	 μπορεί	 να	 αντικατασταθεί	 από	
άλλο	 αντιπρόσωπο	 υποψηφίου	 δεόντως	 εξουσιοδοτημένο.	 Δεν	 μπορεί	 ο	
οποιοσδήποτε	Αντιπρόσωπος	υποψηφίου	να	αποσυρθεί	σε	περίπτωση	που	
αρχίσει	η	καταμέτρηση	και	διαλογή	παρά	μόνο	όταν	αυτή	ολοκληρωθεί.
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14.	 Οι	κάλπες	θα	παραληφθούν	από	 τους	Προεδρεύοντες	 των	Εκλογικών	
Κέντρων	πριν	την	ημέρα	της	ψηφοφορίας	σύμφωνα	με	τις	οδηγίες	που	θα	
τους	δοθούν	από	τον	Γενικό	Έφορο	Αρχιεπισκοπικών	Εκλογών.		

15.	 Όλα	 τα	 απαραίτητα	 έγγραφα,	 εκλογικά	 έντυπα,	 τα	 ψηφοδέλτια,	 ο	
εκλογικός	κατάλογος,	επίσημη	σφραγίδα	και	άλλα	είδη	γραφικής	ύλης,	για	
τη	διεξαγωγή	της	ψηφοφορίας,	θα	τοποθετηθούν	από	το	γραφείο	του	Γενικού	
Εφόρου	Αρχιεπισκοπικών	Εκλογών,	μέσα	σε	σφραγισμένο/ους	φάκελο/ους		
και	θα	παραληφθούν	από	τον	Προεδρεύοντα	του	Εκλογικού	Κέντρου	μαζί	με	
την	κάλπη,	περίπου	τρεις	ημέρες	πριν	την	ημέρα	της	ψηφοφορίας.

16.	 Η	κάλπη	που	θα	περιέχει	τα	έγγραφα,	εκλογικά	έντυπα,	τα	ψηφοδέλτια,	
τον	 εκλογικό	 κατάλογο,	 την	 επίσημη	 σφραγίδα	 και	 άλλα	 είδη	 γραφικής	
ύλης	 που	 αναφέρεται/ονται	 στην	 παράγραφο	15,	 θα	 πρέπει	 να	 βρίσκεται/
ονται	υπό	την	ασφαλή	φύλαξη	και	ευθύνη	του	Προεδρεύοντα	του	Εκλογικού	
Κέντρου.	Στο	εξωτερικό	μέρος	κάθε	κάλπης	θα	επικολληθεί	ειδική	ταινία	που	
να	αναφέρει	το	Eκλογικό	Kέντρο.	Μία	πλήρης	σειρά	κλειδιών	της	κάλπης	θα	
δοθεί	 στον	Προεδρεύοντα.	O	Προεδρεύων	 θα	 ανοίξει	 την	 κάλπη,	 πριν	 την	
ώρα	που	ορίστηκε	για	την	έναρξη	της	ψηφοφορίας,	θα	τακτοποιήσει	και	θα	
ελέγξει	ξανά	τη	σχετική	κατάσταση	των	υλικών,	και	θα	βεβαιωθεί	κατά	πόσο	
έχει	εφοδιασθεί	με	όλα	τα	απαραίτητα	έντυπα,	που	χρειάζονται	στο	εκλογικό	
κέντρο.

17.	 Ο/Οι	φάκελος/οι	που	αναφέρονται	στην	παράγραφο	15	θα	πρέπει	να	
περιέχει/ουν	απαραίτητα	τα	πιο	κάτω	υλικά:

(α)	 Tο	 μέρος	 του	 εκλογικού	 καταλόγου,	 που	 περιέχει	 τα	 ονόματα	 των			
	 εκλογέων	 που	 δικαιούνται	 να	 ψηφίσουν	 στο	 Eκλογικό	 Kέντρο	
	 σφραγισμένο	και	υπογραμμένο,

(β)	 ψηφοδέλτια,	 σε	 χαρτί	 ασφαλείας,	 ανάλογα	 με	 τον	 αριθμό	 των	
	 ψηφοφόρων,
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(γ)	 έντυπο	για	την	ετοιμασία	του	πρακτικού	για	την	κατάσταση	σχετικά	με	
	 τα	ψηφοδέλτια,	μετά	τη	λήξη	της	ψηφοφορίας,

(δ)	 πέννες	μπιρό,	χρώματος	μπλε	ή	μαύρου,

(ε)	 κολλώδη	 χάρτη,	 σφραγιστικό	 κερί,	 σφραγιστική	 ταινία,	 επίσημη	
	 σφραγίδα	 των	 εκλογών	 για	 σφράγισμα	 των	 ψηφοδελτίων,	 ταμπό	 για	
	 χρήση	των	σφραγίδων	κλπ.

18.	 Aκριβώς	 πριν	 αρχίσει	 η	 ψηφοφορία,	 ο	 Προεδρεύων	 θα	 πρέπει	 να	
επιδείξει	στα	πρόσωπα	που	είναι	παρόντα	στο	Eκλογικό	Kέντρο	την	κάλπη	
κενή,	για	να	διαπιστώσουν	ότι	πράγματι	είναι	καθαρή	και	κενή.

19.	 Διευκρινίζεται	 ότι,	 αν	 μέχρι	 τις	 9.55	 π.μ.	 δεν	 προσέλθουν	 οι		
Αντιπρόσωποι	 των	υποψηφίων,	ο	Προεδρεύων	οφείλει	να	προχωρήσει	στο	
σφράγισμα	της	κάλπης,	αφού	βεβαίως	διαπιστωθεί	ότι	δεν	υπάρχει	ο,τιδήποτε	
μέσα	σ’	αυτή,	στην	παρουσία	των	Bοηθών,	που	είναι	στο	Eκλογικό	Kέντρο.	

20.	 Στη	 συνέχεια	 θα	 πρέπει	 να	 κλειδώσει	 την	 κάλπη.	 Mε	 τη	 βοήθεια	
σφραγιστικής	ταινίας	και	με	το	σφραγιστικό	κερί	θα	σφραγίσει	την	κάλπη	κατά	
τρόπο	που	να	παρεμποδίζεται	το	άνοιγμά	της,	χωρίς	να	σπάσουν	οι	σφραγίδες.	
Aκολούθως	θα	τοποθετήσει	την	κάλπη	σε	τέτοια	θέση,	ώστε	να	μπορεί	να	τη	
βλέπει	και	να	ελέγχει	τον	σωστό	τρόπο	που	οι	εκλογείς	ρίχνουν	σ’	αυτή	τα	
ψηφοδέλτια.	H	κάλπη	πρέπει	να	είναι	κλειδωμένη	και	σφραγισμένη,	καθόλη	
τη	διάρκεια	της	ψηφοφορίας.	Eφόσον	η	κάλπη	κλειδωθεί	και	σφραγισθεί,	για	
κανένα	λόγο	δεν	πρέπει	να	ανοιχθεί,	εκτός,	μετά	τη	λήξη	της	ψηφοφορίας	για	
σκοπούς	της	διαλογής	και	καταμέτρησης	των	ψήφων.

21.	 H	 κάλπη	 πρέπει	 να	 τοποθετηθεί	 σε	 τέτοια	 θέση,	 μέσα	 στο	 Eκλογικό	
Kέντρο,	ώστε	 οι	 εκλογείς	 να	μπορούν	 εύκολα	 να	 ρίχνουν	μέσα	σ’	 αυτή	 τα	
ψηφοδέλτιά	 τους.	 Θα	 πρέπει	 επίσης	 να	 παρακολουθείται	 συνεχώς	 και	 να	
λαμβάνονται	τέτοια	μέτρα,	ώστε	να	παρεμποδίζεται	το	ενδεχόμενο	οι	εκλογείς	
να	 ρίξουν	 μέσα	 στην	 κάλπη	 οποιαδήποτε	 ουσία	 ή	 άλλο	 αντικείμενο,	 που	
ενδέχεται	να	αλλοιώσει	και	να	καταστρέψει	τα	ψηφοδέλτια,	ή	να	διαφύγει	της	
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προσοχής	του	Προεδρεύοντα	και	κάποιος	εκλογέας	να	ρίξει	σ’	αυτή	πλαστό	
ψηφοδέλτιο.	 Για	 παράδειγμα,	 να	 μην	 επιτρέπεται	 η	 είσοδος	 στο	 Eκλογικό	
Kέντρο	οποιουδήποτε	προσώπου	με	αναμμένο	τσιγάρο.	Oι	διευθετήσεις	μέσα	
στο	Eκλογικό	Kέντρο	πρέπει	να	είναι	τέτοιες,	ώστε	να	επιτυγχάνεται	απόλυτα	
ο	πιο	πάνω	σκοπός	και	ταυτόχρονα	να	είναι	δυνατή	η	αδιάλειπτη	και	συνεχής	
παρακολούθηση	της	κάλπης,	η	ασφάλεια	της	οποίας	έχει	μεγάλη	σημασία.	
Kατά	τη	διάρκεια	της	ψηφοφορίας	η	κάλπη	για	κανένα	λόγο	δεν	πρέπει	να	
απομακρυνθεί	από	το	Eκλογικό	Kέντρο.	

22.	 Όταν	η	ψηφοφορία	διακοπεί	στη	1.00	μ.μ.,	θα	πρέπει	να	παραμείνουν	
μέσα	 στο	 Eκλογικό	 Kέντρο	 ο	Προεδρεύων	 και	 τουλάχιστον	 ένας	 από	 τους	
Bοηθούς,	οι	οποίοι	οφείλουν	να	επαναρχίσουν	την	ψηφοφορία	στις	2.00	μ.μ.	
ακριβώς.	 Oι	 Αντιπρόσωποι	 των	 υποψηφίων	 στο	 Eκλογικό	 Kέντρο	 έχουν	
βεβαίως	και	αυτοί	το	δικαίωμα	να	παραμείνουν	σ’	αυτό	κατά	τη	διάρκεια	του	
διαλείμματος,	αν	το	επιθυμούν.	

23.	 Tο	κάθε	τι	πρέπει	να	είναι	έτοιμο	στην	εντέλεια,	ώστε	η	ψηφοφορία	να	
αρχίσει	κανονικά	την	καθορισμένη	ώρα,	δηλαδή	στις	10.00	π.μ.

24.	 Kάθε	 πρόσωπο	 του	 οποίου	 το	 όνομά	 του	 είναι	 καταχωρημένο	 στον	
εκλογικό	 κατάλογο	 και	 έχει	 μαζί	 του	 την	 ταυτότητά	 του,	 έχει	 δικαίωμα	 να	
εισέλθει	στο	Eκλογικό	Kέντρο,	για	να	ζητήσει	να	του	δοθεί	ψηφοδέλτιο,	για	
να	ψηφίσει.

25.	 Kάθε	 πρόσωπο	 το	 οποίο	 δεν	 έχει	 την	 Κυπριακή	 ιθαγένεια,	 και	 του	
οποίου	το	όνομα	είναι	καταχωρημένο	στον	εκλογικό	κατάλογο	και	έχει	μαζί	
του	 το	 δελτίο	 εγγραφής	 αλλοδαπού	 στην	 Κύπρο	 (ARC),	 έχει	 δικαίωμα	 να	
εισέλθει	στο	Eκλογικό	Kέντρο,	για	να	ζητήσει	να	του	δοθεί	ψηφοδέλτιο,	για	
να	ψηφίσει.

26.	 Ο	αριθμός	των	εκλογέων	που	θα	εισέρχονται	ταυτόχρονα	στο	Eκλογικό	
Kέντρο	δεν	πρέπει	σε	καμία	περίπτωση	να	υπερβαίνει	τα	τέσσερα	άτομα.	Mέχρι	
τέσσερις	εκλογείς	μπορούν	να	γίνονται	ταυτόχρονα	δεκτοί,	για	να	χωρέσουν	
άνετα	 στο	 Eκλογικό	 Kέντρο,	 χωρίς	 κίνδυνο	 πρόκλησης	 αναταραχής	 και	
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σύγχυσης	αλλά	και	για	να	διατηρηθούν	τα	αναγκαία	υγειονομικά	πρωτόκολλα.	
Σε	 περίπτωση	 αθρόας	 προσέλευσης	 των	 εκλογέων	 ή	 αν	 υπάρχουν	 πολλά	
πρόσωπα	που	επιθυμούν	να	ψηφίσουν,	όταν	πλησιάζει	η	ώρα	που	θα	λήξει	
και	 θα	 τερματισθεί	 η	 ψηφοφορία,	 οι	 υπεύθυνοι	 του	 Eκλογικού	 Kέντρου	
οφείλουν	να	επισπεύσουν	το	ρυθμό	της	εργασίας	τους	και	να	επιταχύνουν	
την	όλη	διαδικασία.

27.	 Για	 να	 δοθεί	 παράταση	 ψηφοφορίας	 θα	 πρέπει	 ο	 Προεδρεύων	 να	
βεβαιωθεί	 ότι	 πράγματι	 υπάρχουν	 έξω	 από	 το	 Eκλογικό	 Kέντρο	 εκλογείς.	
Δηλώσεις	 των	 αντιπροσώπων	 των	 Ομάδων	 Υποστήριξης,	 του	 τύπου	 ότι	
αναμένεται	προσέλευση	εκλογέων	που	δεν	πρόλαβαν	να	ψηφίσουν,	δεν	είναι	
επαρκής	λόγος	για	να	δοθεί	παράταση	της	ψηφοφορίας.	

28.	 Οι	εκλογείς	δικαιούνται	να	ψηφίσουν	μόνο	στο	καθορισμένο	Eκλογικό	
Kέντρο	στο	οποίο	είναι	εγγεγραμμένοι	και	όχι	σε	οποιοδήποτε	άλλο	Eκλογικό	
Kέντρο.	

29.	 Tο	 απόσπασμα	 του	 εκλογικού	 καταλόγου,	 που	 δίδεται	 στον		
Προεδρεύοντα,	 θα	 πρέπει	 να	 είναι	 σφραγισμένο	 από	 τον	 Γενικό	 Έφορο	
Αρχιεπισκοπικών	 Εκλογών	 και	 να	 περιέχει	 τα	 ονόματα	 των	 εκλογέων	 που	
δικαιούνται	 να	 ψηφίσουν	 σε	 κάθε	 Eκλογικό	 Kέντρο.	 Πριν	 απορριφθεί	
οποιοσδήποτε	 εκλογέας,	 που	 αποτείνεται	 για	 να	 ψηφίσει,	 ο	 Προεδρεύων	
οφείλει	 να	 βεβαιωθεί	 επαρκώς	 ότι	 το	 όνομα	 του	 επηρεαζόμενου	 εκλογέα	
δεν	περιλαμβάνεται	στον	εκλογικό	κατάλογο.	Σε	περίπτωση	αμφιβολίας,	 το	
θέμα	θα	παραπέμπεται	στο	Γραφείο	του	Γενικού	Εφόρου	των	Αρχιεπισκοπικών	
Εκλογών.	

30.	 Δεν	 μπορεί	 να	 αμφισβητηθεί	 από	 τον	Προεδρεύοντα	 το	 περιεχόμενο	
του	εκλογικού	καταλόγου,	ειδικά	σε	ότι	αφορά	το	δικαίωμα	των	εκλογέων,	το	
όνομα	των	οποίων	περιλαμβάνεται	σ’	αυτόν.		Δεν	υπάρχει	λόγος	ο	Προεδρεύων		
να	ασχοληθεί	με	οποιοδήποτε	ζήτημα	που	έχει	σχέση	με	 το	κατά	πόσο	το	
όνομα	ενός	προσώπου	αναγράφεται	ή	όχι	στον	Eκλογικό	Kατάλογο,	γιατί	η	
διαδικασία,	που	απαιτείται	για	τον	σκοπό	αυτό,	για	την	εγγραφή	ή	μη	ενός	
προσώπου	στον	Eκλογικό	Kατάλογο,	 έγινε	προηγουμένως	και	συνεπώς	δεν	
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εξυπηρετείται	 κανένας	 χρήσιμος	 σκοπός	 για	 να	 γίνεται	 συζήτηση	 για	 τα	
θέματα	αυτά	κατά	την	ψηφοφορία.

31.	 Για	 τη	 διακρίβωση	 της	 ταυτότητας	 των	 εκλογέων	 χρειάζεται	 μεγάλη	
προσοχή.	 Όταν	 ο	 εκλογέας	 εισέλθει	 στο	 Eκλογικό	 Kέντρο,	 θα	 προχωρήσει	
στον	 Bοηθό	 του	 Eκλογικού	 Kέντρου,	 που	 είναι	 υπεύθυνος	 για	 τον	 έλεγχο	
του	 εκλογικού	 καταλόγου.	 O	 Βοηθός	 αυτός	 θα	 ζητήσει	 από	 τον	 εκλογέα	
την	 ταυτότητά	 του.	 Στη	 περίπτωση	που	 ο	 εκλογέας	 δεν	 έχει	 την	Κυπριακή	
ιθαγένεια	θα	του	ζητηθεί	το	δελτίο	εγγραφής	αλλοδαπού	στην	Κύπρο	(ARC).	
Στη	 συνέχεια	 ο	 Βοηθός	 θα	 συμβουλευθεί	 τον	 εκλογικό	 κατάλογο,	 για	 να	
εξακριβώσει	κατά	πόσο	το	όνομα	του	εν	δυνάμει	εκλογέα	περιλαμβάνεται	σ’	
αυτόν.

32.	 Aφού	 εξακριβωθεί	 ότι	 το	 όνομα	 και	 η	 ταυτότητα	 του	 εκλογέα	
εμφανίζονται	 και	 περιέχονται	 στον	 εκλογικό	 κατάλογο,	 ο Βοηθός θα 
εκφωνήσει ΜΟΝΟ το πλήρες ονοματεπώνυμο του εκλογέα, ως αυτό 
εμφανίζεται στον εκλογικό κατάλογο.	Με	τον	τρόπο	αυτό	όλοι	οι	παρόντες	
θα	γνωρίζουν	ότι	το	πρόσωπο	που	εισήλθε	στο	εκλογικό	κέντρο	το	οποίο	
είναι	ή	ισχυρίζεται	ότι	είναι	ο	κατονομασθείς	εκλογέας,	αποτάθηκε	για	να	
πάρει	ψηφοδέλτιο	για	να	ψηφίσει.		Εν	συνεχεία,	ο	εκλογέας	θα	υπογράψει	
στον	 εκλογικό	 κατάλογο,	 δίπλα	 από	 το	 όνομά	 του	 και	 σε	 κατάλληλα	
διαμορφωμένο	χώρο.

33.	 Εν	συνεχεία	ο	Bοηθός	του	Eκλογικού	Kέντρου,	ο	οποίος	είναι	υπεύθυνος	
για	 τα	 ψηφοδέλτια,	 θα	 δώσει	 στον	 εκλογέα	 ένα	 ψηφοδέλτιο,	 κατάλληλα 
σφραγισμένο,	με	την	ειδική	σφραγίδα	για	τις	Αρχιεπισκοπικές	Εκλογές	2022.

34.	 Ο	 εκλογέας,	 αφού	 λάβει	 το	 κατάλληλα	 σφραγισμένο	 ψηφοδέλτιό	
του,	θα	προχωρήσει	αμέσως	σε	έναν	από	τους	θαλάμους	ψηφοφορίας	που	
βρίσκονται	 στο	 Eκλογικό	 Kέντρο	 και	 εκεί,	 μόνος	 του,	 θα	 ψηφίσει	 μυστικά	
το	πρόσωπο	 της	 επιλογής	 του.	Ο	 Εκλογέας	 θα	ανοίξει	 το	ψηφοδέλτιο	στο	
θάλαμο	ψηφοφορίας.	Το	ψηφοδέλτιο	θα	έχει	αναγραμμένα	όλα	 τα	ονόματα	
των	υποψηφίων	και	ο	εκλογέας	θα	επιλέξει	τον	υποψήφιο	της	προτιμήσεώς	
του	διά	της	αναγραφής	“X”	ή	“+”	ή	“√”	στο	τετράγωνο	που	βρίσκεται	κάτω	
από	το	όνομα	του	υποψηφίου,	και	ακολούθως	θα	ρίξει	το	ψηφοδέλτιο	εντός	
της	κάλπης	που	θα	βρίσκεται	στο	Εκλογικό	Κέντρο.
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35.	 Σε	περίπτωση	που	ο	ψηφοφόρος	δεν	γνωρίζει	γραφή	λόγω	τυφλότητας	
ή	άλλης	ανικανότητας	και	δεν	μπορεί	να	ψηφίσει	από	μόνος	του	τότε	δύναται	
να	τον	βοηθήσει	άτομο	της	επιλογής	του	και	σε	περίπτωση	που	δεν	υπάρχει	
αυτό	το	άτομο	τότε	θα	ζητήσει	τη	βοήθεια	του	Προεδρεύοντος	του	Εκλογικού	
Κέντρου	ο	οποίος	παρουσία	ενός	Βοηθού	του	εκλογικού	κέντρου	θα	ψηφίσει	
τον	 υποψήφιο	 της	 επιλογής	 του	 ψηφοφόρου.	 Στον	 όρο	 «ανικανότητας»	
δεν	 περιλαμβάνεται	 ο	 αγράμματος,	 στον	 οποίο	 ο	 Προεδρεύοντας	 οφείλει	
απλώς	να	εξηγήσει	τον	τρόπο	ψηφοφορίας	και	τη	σειρά	των	υποψηφίων	στο	
ψηφοδέλτιο	και	τον	τρόπο	που	τοποθετείται	το	σημείο	“X”	ή	“+”	ή	“√” 
στον	 υποψήφιο	 της	 επιλογής	 του,	 τονίζεται όμως ότι δεν επιτρέπεται να 
ψηφίσει εκ μέρους του.

36.	 Είναι	 παράτυπο	 οι	 ψηφοφόροι	 να	 υπογράφουν	 τα	 ψηφοδέλτια	 ή	 να	
γράφουν	σε	αυτά	οποιοδήποτε	σύνθημα.	Σε	περίπτωση	που	θα	βρεθούν	στην	
κάλπη	τέτοια	παράτυπα	ψηφοδέλτια	θα	θεωρηθούν	ως	άκυρα.		

37.	 Oι	κανονισμοί	και	οι	Oδηγίες	για	τον	τρόπο	ψηφοφορίας	θα	πρέπει	να	
τηρηθούν	πιστά	από	τον	εκλογέα.	Tο	κατά	πόσο	ένας	εκλογέας	έχει	ψηφίσει	
έγκυρα	 ή	 όχι,	 δεν	 αφορά	 τον	 Προεδρεύοντα,	 εκτός	 στις	 περιπτώσεις	 που	
θα	 του	 ζητηθεί	 να	 προμηθεύσει	 τον	 εκλογέα	 με	 δεύτερο	 ψηφοδέλτιο,	 σε	
αντικατάσταση	 του	 ψηφοδελτίου	 που	 τυχόν	 αχρηστεύθηκε	 από	 αμέλεια	 ή	
απροσεξία.

38.	 Aν	κάποιος	εκλογέας	αχρηστεύσει	κατά	λάθος	το	ψηφοδέλτιό	του,	κατά	
τέτοιο	τρόπο	ώστε	να	μην	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	τούτο	εύκολα,	μπορεί	να	
εφοδιασθεί	με	άλλο	ψηφοδέλτιο,	αφού	πείσει	για	τούτο	τον	Προεδρεύοντα.	
Tο	 ψηφοδέλτιο	 που	 αντικαταστάθηκε	 δεν	 πρέπει	 να	 καταστραφεί	 αλλά	 να	
επιστραφεί	στον	Προεδρεύοντα	για	να	φυλαχθεί,	ώστε	να	ληφθεί	υπόψη	μετά	
το	πέρας	της	ψηφοφορίας,	κατά	την	ετοιμασία	της	σχετικής	κατάστασης	των	
ψηφοδελτίων.

39.	 O	εκλογέας	αφού	ψηφίσει	το	πρόσωπο	της	επιλογής	του	στο	εσωτερικό	
μέρος	του	ψηφοδελτίου,	θα	διπλώσει	το	ψηφοδέλτιο,	ώστε	να	μην	φαίνεται	
τι	ψήφισε,	θα	εξέλθει	από	το	θάλαμο	ψηφοφορίας	και	θα	προχωρήσει	μόνος	



13

του	προς	 την	 κάλπη.	 Στη	συνέχεια	 θα	 το	 ρίξει	 μέσα	στην	 κάλπη.	Mετά	 θα	
εγκαταλείψει	ήσυχα	το	Eκλογικό	Kέντρο,	αφού	του	επιστραφεί	η	ταυτότητά	
του	ή	το	δελτίο	εγγραφής	αλλοδαπού	(ARC)	του	σε	περίπτωση	που	δεν	έχει	
την	Κυπριακή	ιθαγένεια.

40.	 H	κάλπη	θα	είναι	ανοικτή	μέχρι	την	καθορισθείσα	ώρα.		O	Προεδρεύων	
κατά	 την	 καθορισθείσα	 ώρα,	 δηλ.	 στις	 6.00	 μ.μ.	 ακριβώς	 και	 εφόσον	 δεν	
υπάρχουν	άλλοι	εκλογείς	έξω	από	το	Eκλογικό	του	Kέντρο,	οι	οποίοι	αναμένουν	
να	ψηφίσουν,	θα	πρέπει	να	κλείσει	τις	πόρτες	του	Eκλογικού	του	Kέντρου.	Σε	
καμιά	περίπτωση	και	για	κανένα	λόγο	η	κάλπη	δεν	θα	κλείσει	πριν	τις	6.00	
μ.μ.,	έστω	και	αν	όλοι	οι	εγγεγραμμένοι	εκλογείς,	που	περιλαμβάνονται	στον	
σχετικό	εκλογικό	κατάλογο	έχουν	ψηφίσει	πριν	την	ώρα	αυτή.

41.	 Όταν	λήξει	η	ψηφοφορία	και	κλείσει	η	κάλπη	δεν	μπορεί	να	ξανανοίξει	
για	οποιοδήποτε	εκλογέα	για	κανένα	λόγο.

42.	 Μετά	το	τέλος	της	ψηφοφορίας,	θα	κλείσουν	οι	πόρτες	του	εκλογικού	
κέντρου	και	ενώπιον	των	βοηθών	του	εκλογικού	κέντρου	και	των	αντιπροσώπων	
των	 υποψηφίων,	 αν	 υπάρχουν,	 ο	 Προεδρεύων	 του	 εκλογικού	 κέντρου	 θα	
ανοίξει	την	κάλπη.	

43.	 Άκυρα	ψηφοδέλτια	θεωρούνται	τα	ψηφοδέλτια	που	αναφέρονται	στην	
παράγραφο	36	και	όσα	ψηφοδέλτια	θα	έχουν	σημειωμένα	περισσότερα	από	
ένα	όνομα	καθώς	επίσης	και	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.
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(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.

(στ)	 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.

(ζ)	 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.

44.	 Kάθε	κάλπη	πρέπει	να	τοποθετηθεί	πάνω	στο	τραπέζι	για	την	καταμέτρηση	
των	ψηφοδελτίων,	από	τον	Προεδρεύοντα.

45.	 Στο	τραπέζι	διαλογής	τοποθετούνται	δύο	Bοηθοί,	από	τους	οποίους	ο	
ένας	 έχει	 την	 ευθύνη	 της	 καταμέτρησης	 και	 ο	 άλλος	 της	 καταγραφής	 των	
ψήφων	στο	Φύλλο		Kαταμέτρησης	Ψήφων.	

46.	 Πριν	 την	 έναρξη	 της	 καταμέτρησης	 ο	 Bοηθός,	 που	 καταγράφει	 τις	
ψήφους,	συμπληρώνει	με	 τα	απαραίτητα	στοιχεία	 το	κατάλληλο	μέρος	 του	
Φύλλου	Kαταμέτρησης	Ψήφων.

47.	 Aφού	 ο	 Προεδρεύων	 επικυρώσει	 τον	 αριθμό	 των	 ψηφοδελτίων,	
που	 βρέθηκαν	 μέσα	 στην	 κάλπη	 και	 το	 επιβεβαιώσει	 συγκρίνοντάς	 το	 με	
την	 κατάσταση	 των	 ψηφοδελτίων,	 αρχίζει	 η	 διαλογή	 των	 ψήφων	 η	 οποία	
διεξάγεται	όπως	περιγράφεται	πιο	κάτω:

(α)	 O	 ένας	 Bοηθός	 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	
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	 συνέχεια,	σε	επήκοο	όλων	των	παρισταμένων,	το	όνομα	του	προσώπου,	
	 υπέρ	του	οποίου	δόθηκε	ψήφος.

(β)	 Tα	άκυρα	και	τα	λευκά	ψηφοδέλτια,	για	τα	οποία	δεν	υπάρχει	οποιαδήποτε	
	 αμφιβολία,	τοποθετούνται	σε	δεσμίδες	ξεχωριστά.

(γ)	 Tα	 αμφισβητούμενα	 ψηφοδέλτια	 τοποθετούνται	 ξεχωριστά,	 για	 να	
	 αποφανθεί	 για	 την	 εγκυρότητά	 τους	 ή	 μη	 κατά	 τρόπο	 τελεσίδικο	 ο	
	 Προεδρεύων	στο	τέλος	της	καταμέτρησης.

(δ)	 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.

(ε)	 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.

48.	 Kατά	τη	διάρκεια	της	διαλογής	και	της	καταμέτρησης	των	ψήφων,	δεν	
επιτρέπεται	η	κατοχή	ή	χρήση	από	τον	Προεδρεύοντα	και	τους	Βοηθούς	του	
Εκλογικού	Κέντρου	(	εκτός	του	βοηθού	ο	οποίος	θα	συμπληρώνει	το	πρακτικό	
καταμέτρησης	)	ή	από	τους	επί	της	διαλογής	αντιπροσώπους	των	υποψηφίων		
οποιουδήποτε	είδους	γραφικής	ύλης	και	η	επαφή	τους	με	τα	ψηφοδέλτια	ή	
τα	έντυπα	καταγραφής	των	αποτελεσμάτων.

49.	 Κανένας	 Bοηθός	 και	 κανένας	 αντιπροσώπους	 των	 υποψηφίων	 δεν	
επιτρέπεται	να	εγκαταλείψει	την	θέση	του	ή	την	αίθουσα	διαλογής,	μετά	την	
έναρξη	της	διαδικασίας	για	τη	διαλογή	και	καταμέτρηση	των	ψήφων,	χωρίς	
την	άδεια	του	Προεδρεύοντα.
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Ακολούθως	 ετοιμάζεται	 το	 Φύλλο	 Καταμέτρησης	 των	 Ψήφων	 το	 οποίο	
υπογράφουν	απαραίτητα	και	υποχρεωτικά	ο	Προεδρεύων	και	οι	βοηθοί	του	
εκλογικού	κέντρου	και	εάν	επιθυμούν	και	οι	Αντιπρόσωποι	των	υποψηφίων.

Ο	Προεδρεύων	του	εκλογικού	κέντρου	παραμένει	κατά	πάντα	ουσιώδη	χρόνο	
με	την	Κάλπη	και	ένας	εκ	των	βοηθών	με	βάση	τις	οδηγίες	του	Προεδρεύοντος	
οφείλει	 αμέσως	 μετά	 την	 καταμέτρηση	 να	 αποστέλλει	 με	 φαξ	 τα	 σχετικά	
αποτελέσματα	στο	γραφείο	του	Γενικού	Εφόρου	Αρχιεπισκοπικών	Εκλογών	για	
σκοπούς	μηχανογράφησης	και	έκδοσης	του	εκλογικού	αποτελέσματος	και	να	
επιστρέψει	και	να	παραδώσει	το	Φύλλο	Καταμέτρησης	μαζί	με	το	αποδεικτικό	
έγκυρης	αποστολής	στον	Προεδρεύοντα.

Κανένας	 Προεδρεύοντας	 ή	 Βοηθός	 δεν	 αναχωρεί	 από	 το	 Εκλογικό	 Κέντρο	
μέχρι	να	λάβει	ειδοποίηση	από	τον	Γενικό	Έφορο	Αρχιεπισκοπικών	Εκλογών	ή	
εκπρόσωπό	του.		Το	πρωτότυπο	Φύλλο	Καταμέτρησης	των	Ψήφων	παραδίδεται	
από	 τον	 Προεδρεύοντα	 του	 Εκλογικού	 Κέντρου	 μαζί	 με	 την	 κάλπη	 στα	
προκαθορισμένα	σημεία	κάθε	Επαρχίας.	

50.	 Οι	Αντιπρόσωποι	των	υποψηφίων	δικαιούνται	να	υποβάλλουν	γραπτώς	
τις	ενστάσεις	τους	κατά	της	εκλογικής	διαδικασίας	για	το	Εκλογικό	Κέντρο	το	
οποίο	ήταν	παρατηρητές,	εντός	τριών	ημερών	μετά	την	ημέρα	των	εκλογών	
στο	Γραφείο	του	Γενικού	Εφόρου	Αρχιεπισκοπικών	Εκλογών.	

 

Ιωάννης Χαριλάου

Γενικός Έφορος Αρχιεπισκοπικών Εκλογών






