
  

 

 

 
 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                               Ωραιόκαςτρο  2/7/2015 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΣ    ΩΑΙΟΚΑΣΤΟΥ                                                  Αρικμ. πρωτ.   1 5 6 6 0  

 
 
 
 

ΘΕΜΑ : «Οριςμόσ Δθμοτικϊν Υπαλλιλων Διμου Ωραιοκάςτρου που κα 
προςφζρουν εργαςία για τθν προπαραςκευι , διενζργεια, ςυγκζντρωςθ και 
μεταβίβαςθ των αποτελεςμάτων του Δθμοψθφίςματοσ τθσ 5θσ Ιουλίου 2015». 

 
 
 
 

ΑΡΟΦΑΣΘ  ΑΙΘΜΟΣ 257 
 
 
 

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΩΑΙΟΚΑΣΤΟΥ-Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 
 

Ζχοντασ υπόψθ: 
 

 
1) Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ 
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

 
2) Τθν υπ’ αρικμ. 299187(5265)/30 -6 -2015  απόφαςθ τθσ Αντιπεριφερειάρχθ 
Μθτροπολιτικισ Ενότθτασ Θες/νίκθσ με τθν οποία κακορίςκθκαν τα εκλογικά 
τμιματα και καταςτιματα ψθφοφορίασ  Βϋ Εκλογικισ Ρεριφζρειασ Ν. Θες/νίκθσ για 
τθν διενζργεια του δθμοψθφίςματοσ τθσ 5θσ Ιουλίου 2015.  

 
3)  Τισ  εγκυκλίουσ  και  τα  ζγγραφα του  Υπουργείου  Εςωτερικϊν  με  κζμα  τθν 
προετοιμαςία και διενζργεια του δθμοψθφίςματοσ τθσ 5θσ Ιουλίου 2015.  

 
8) Το με αρικμό πρωτ. 1 5 6 5 1 / 2 - 7 - 2 0 1 5  ζγγραφό μασ με το οποίο 
ορίηουμε τουσ Δθμοτικοφσ υπαλλιλουσ που κα αςχολθκοφν με τθν ςυγκζντρωςθ και 
μετάδοςθ των αποτελεςμάτων του δθμοψθφίςματοσ. 

 
9) Το υπ’ αρικμ. 21810/28-6-2015 ζγγραφο του Υπουργείου Εςωτερικϊν για τισ 
υποχρεϊςεισ των υπθρεςιϊν  ενόψει τθσ διενζργειασ των παραπάνω 
εκλογϊν.(εγκ.19) 

 
11) Το μόνιμο ,  αορίςτου χρόνου και οριςμζνου χρόνου  προςωπικό που υπθρετεί 
ςτον  Διμο, και τθν ανάγκθ άρτιασ οργάνωςθσ, προετοιμαςίασ  και αποτελεςματικισ 
λειτουργίασ των υπθρεςιϊν του Διμου μασ για το δθμοψιφιςμα. 

 
 
 
 

ΑΡΟΦΑΣΙΗΟΥΜΕ 
 
 
 
 
Ορίηουμε τουσ παρακάτω μονίμουσ ,αορίςτου και οριςμζνου  χρόνου υπαλλιλουσ του 



  

Διμου μασ, που  κα  εργαςτοφν  για  τθν  προπαραςκευι  ,  διενζργεια,  ςυγκζντρωςθ  
και μεταβίβαςθ των αποτελεςμάτων του δθμοψθφίςματοσ τθσ 5θσ Ιουλίου 2015, και 
κακορίηουμε το είδοσ τθσ παρεχόμενθσ εργαςίασ τουσ ωσ εξισ: 
 
 
 

Α) ΡΟΓΑΜΜΑ  ΨΘΦΟΦΟΙΑΣ 
 

Το  Ρρόγραμμα  δθμοψθφίςματοσ τθσ 5θσ  Ιουλίου 2015 ,που κα ςυνταχκεί από 
τθν Ρροϊςταμζνθ   του   Τμιματοσ   Δθμοτολογίων   Τςεςμελι Ειρινθ,   το   οποίο   κα 
τοιχοκολλθκεί  ςτα δθμοτικά καταςτιματα και ςτα ΚΕΡ όλων των Δ.Ε  του Διμου, 
ςυντάςςοντασ και αντίςτοιχα το πρακτικό τοιχοκόλλθςθσ , μζςα ςτθν προβλεπόμενθ 
προκεςμία . Το πρόγραμμα επίςθσ κα τοιχοκολλθκεί ζξω από τα ςχολεία που ζχουν 
οριςκεί ωσ εκλογικά κ ζ ν τ ρ α   (ζνα ςε κάκε ςχολείο  για όλα τα εκλογικά 
τμιματα του ςχολείου). Για τον ςκοπό αυτό το πρόγραμμα για τα ςχολεία κα πρζπει 
να δοκεί ςτουσ υπαλλιλουσ που κα ςτιςουν τα παραβάν και τισ κάλπεσ για να 
αναλάβουν να το τοιχοκολλιςουν. 
Το πρόγραμμα του  
δθμοψθφίςματοσ ςυντάχκθκε βάςει τθσ υπ’ αρικμ. 299187(5265)/30 - 6- 2015 
απόφαςθ τθσ Αντιπεριφερειάρχθ Μθτροπολιτικισ Ενότθτασ Θες/νίκθσ με τθν οποία 
κακορίςκθκαν τα εκλογικά τμιματα και καταςτιματα ψθφοφορίασ  Βϋ Εκλογικισ 
Ρεριφζρειασ Ν. Θες/νίκθσ για τθν διενζργεια των β ο υ λ ε υ τ ι κ ϊ ν  ε κ λ ο γ ϊ ν  τ θ σ  
5 θ σ Ιουλίου 2015  
 
Το ςχετικό αποδεικτικό να ςταλεί ςτθν Ρεριφζρεια με Fax. 

Αντίγραφο του προγράμματοσ ψθφοφορίασ να δοκεί και ςτουσ δικαςτικοφσ 
αντιπροςϊπουσ κατά τθν θμζρα παραλαβισ του εκλογικοφ υλικοφ. 

 
 
 
 
 
 
 
Β)  ΡΑΑΔΟΣΘ    ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ    ΥΛΙΚΟΥ    ΣΤΟΥΣ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΡΟΣΩΡΟΥΣ 
 

Θ παράδοςθ του εκλογικοφ υλικοφ, που βρίςκεται μζςα ςε ςάκουσ, όπωσ 
παρελιφκθςαν από τθν Ρεριφζρεια , κα  γίνει τθν Ραραςκευι 3 και το Σάββατο 4 
Ιουλίου  από τουσ Δθμοτικοφσ Υπαλλιλουσ που ορίηονται παρακάτω ,ςτουσ 
δικαςτικοφσ αντιπροςϊπουσ. 
 

Για τθν παράδοςθ και παραλαβι κα ςυνταχκεί  πρακτικό, που κα ετοιμαςτεί 
από το Γραφείο των Δθμοτολογίων για κάκε εκλογικό τμιμα ξεχωριςτά, ςτο οποίο, 
πρακτικό, κα αναγραφοφν τα ςτοιχεία του δικαςτικοφ αντιπροςϊπου, αφοφ 
πρϊτα επιδείξει τον διοριςμό του από το Ρρωτοδικείο  και κα υπογραφεί απ’ 
αυτόν και τον Δθμοτικό Υπάλλθλο. Ο διοριςμόσ του δικαςτικοφ αντιπροςϊπου 
κα  βγει  μία  φωτοτυπία για  το αρχείο  μασ,  και κα  γραφοφν τα τθλζφωνα και 
κυρίωσ το κινθτό κάκε αντιπροςϊπου, για επικοινωνία μαηί τουσ αν χρειαςκεί.  Ο  
δικαςτικόσ  αντιπρόςωποσ  οφείλει  να  παραλάβει  τουσ  εκλογικοφσ ςάκουσ του 
εκλογικοφ του τμιματοσ και να ελζγξει τθν πλθρότθτά του. Για τθν περαιτζρω 
αςφαλι διαφφλαξθ του υλικοφ ευκφνεται   ο ίδιοσ   ο δικαςτικόσ 
αντιπρόςωποσ. 
  

Οι πρόεδροι όλων των Τοπικϊν και δθμοτικϊν κοινοτιτων  τθν Κυριακι 5 
Ιουλίου κα πρζπει να βρίςκονται ςτισ 7.00 π.μ ςτα εκλογικά κζντρα τθσ 
αρμοδιότθτάσ τουσ  και  το αργότερο ζωσ τισ 7.30’  να  ενθμερϊςουν  τον  
Διμο  μασ  για  τθν  ομαλι  ζναρξθ  και διεξαγωγι τθσ ςτα τθλζφωνα: 2313304050 
και 2313304031 για να μπορζςουμε να ενθμερϊςουμε με τθν ςειρά μασ τθν 
Ρεριφζρεια. 



  

 
Θ ενθμζρωςθ τθσ Ρεριφζρειασ για τθν ομαλι ζναρξθ τθσ ψθφοφορίασ για 

όλα  τα  εκλογικά  τμιματα  49 (ςαράντα εννζα)  κα  γίνει  από  τθν  Ρολυξζνθ 
Δόςιου( κιν.(6979239499). 

 
Επειδι και ς’ αυτζσ τισ εκλογζσ κα δοκοφν  κινθτά τθλζφωνα ( τθσ Singular 

Logic) (ςε οριςμζνα μόνο εκλογικά ) ςτουσ δικαςτικοφσ αντιπροςϊπουσ και κα 
πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι για τον τρόπο επίδοςθσ από τουσ υπαλλιλουσ 
που ζχουν οριςκεί παρακάτω για τθν παράδοςθ των εκλογικϊν ςάκων , κακϊσ και 
των ςυνοδευτικϊν εγγράφων του κινθτοφ, και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που δίνονται. 
 

Με  τα  κινθτά  κα  αςχολθκοφν  οι  Δθμοτικοί  Υπάλλθλοι:  Τομπουλίδου 
Ευανκία και Ηάτκα Ακθνά. 
 

Ρροςοχι: ο Δικαςτικόσ Αντιπρόςωποσ κα πρζπει να ενεργοποιιςει τθ 
ςυςκευι τθν μζρα που κα το παραλάβει από τον Διμο μασ και κα πρζπει να 
ολοκλθρϊςει τθν διαδικαςία εγγραφισ , όπωσ περιγράφεται ςτισ οδθγίεσ που 
δίνονται ςτο ζντυπο που υπάρχει. Πταν ολοκλθρωκεί θ παράδοςθ των κινθτϊν 
ςτουσ δικαςτικοφσ κα πρζπει να ςταλεί από τον υπάλλθλο των δθμοτολογίων που 
κα κάνει υπθρεςία το πρωτόκολλο παραλαβισ ςτθν Ρεριφζρεια με Fax ςτον 
αρικμό: 2313-319886 (τθλ. Επικοινωνίασ  2313-319887) 

 
Επίςθσ να επιςθμανκεί ςτουσ δικαςτικοφσ αντιπροςϊπουσ που κα πάρουν 

ςυςκευι κινθτοφ ότι τθν Κυριακι 5 Ιουλίου μαηί με το εκλογικό υλικό που κα πάνε 
ςτο Ρρωτοδικείο, μετά το πζρασ των εκλογϊν, κα πάνε και τισ ςυςκευζσ, οι οποίεσ 
κα βρίςκονται ζξω από τουσ ςάκουσ για να μπορζςουν να τισ πάρουν οι υπεφκυνοι 
τθσ εταιρείασ . 
 

Σε περίπτωςθ που δεν παραλθφκοφν τα κινθτά από τουσ δικαςτικοφσ 
αντιπροςϊπουσ κα πρζπει τθν επόμενθ των εκλογϊν να επιςτραφοφν ςτθν 
Ρεριφζρεια ςτον κ. Ρλεξίδα. 

 
 
 

Γ) ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ  ΚΑΛΡΩΝ  ΚΑΙ  ΡΑΑΒΑΝ 
 

1) Οι κάλπεσ και τα παραβάν κα παραλθφκοφν από τθν αποκικθ του Διμου  και ςε 
όποιουσ άλλουσ χϊρουσ φυλάςςονται και  κα  τοποκετθκοφν ςτθν ςυνζχεια οι 
κάλπεσ και τα παραβάν από τουσ παρακάτω υπαλλιλουσ  τθν  Ρα ραςκευι ςε  όλα  τα  
εκλογικά  τμιματα  του  Διμου μασ ζτςι  όπωσ  ζχουν οριςκεί με τθν 
ανωτζρω απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Θεςςαλονίκθσ. 

 
 

2) Οι υπάλλθλοι που κα αςχολθκοφν με τθ μεταφορά, το ςτιςιμο των καλπϊν 
και των παραβάν είναι οι κάτωκι: 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑ ΥΡΑΛΛΘΛΟΥ ΚΙΝΘΤΑ  ΤΘΛΕΦΩΝΑ 

1 ΡΕΤΚΙΔΟΥ ΤΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ  

2 ΓΕΟΝΙΚΟΛΑΚΘ  ΜΕΛΡΟΜΕΝΘ        69938333346 

3 ΡΑΡΑΓΕΩΓΙΟΥ 
ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ 

       6945824234 

 
4 

ΡΟΥΙΑΗΘΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ         6942096754 



  

5 ΔΟΥΛΓΕΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ      6977432918 

6 ΜΡΙΤΗΑΚΘ ΞΑΝΘΙΡΡΘ     6974853926 

7 ΡΑΑΣΤΑΤΙΔΘΣ  ΘΕΟΧΑΘΣ     6996242423 

8 
        

ΟΔΟΒΙΤΘΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      6970843043 
 
 9 

        
ΚΕΒΕΚΙΔΘΣ ΡΑΝΤΕΛΘΣ      6974971754 

 
  10 ΜΡΟΓΙΑΤΗΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ      6974274573 

11 ΤΑΤΣΙΔΘΣ ΓΕΩΓΙΟΣ       6979677222 

12 ΑΝΤΩΝΙΑΔΘΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ        6972357929 

13 ΡΑΝΑΓΙΩΤΙΔΘΣ ΑΝΕΣΤΘΣ       6970392038 

14 ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΘΣ        6973046994 

15 ΑΚΙΒΟΡΟΥΛΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ       2310706425 
 

16 ΚΑΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΘΦΟΟΣ       

 

3 )  Οι  κάλπεσ και  τα παραβάν κα τοποκετθκοφν ςτα οριςκζντα με τθν  

αρικ. 299187(5265)/30 - 6- 2015  απόφαςθ  τθσ  Αντιπεριφερειάρχθ  εκλογικά  
τμιματα  και καταςτιματα των Δθμοτικϊν Σχολείων ,  των Λυκείων και των 
Γυμναςίων του Διμου μασ. 

 
4) Οι Διευκυντζσ των ςχολείων , για τα οποία ζχουν οριςκεί ωσ εκλογικά  κζντρα, κα 
πρζπει να παραδϊςουν τθν Ρζμπτθ 2 Ιουλίου τα κλειδιά των ςχολείων τουσ ςτουσ 
Ρροζδρουσ των Τοπικϊν και Δθμοτικϊν Κοινοτιτων ι κα τα φζρουν ςτον Διμο μασ 
(υπεφκυνοσ  παραλαβισ  ο Αντιδιμαρχοσ κοσ Τςακαλίδθσ Θρακλισ).  Για  τον  
λόγο  αυτό  κα  πρζπει  και  οι Ρρόεδροι   των Δθμοτικϊν και   Τοπικϊν Κοινοτιτων 
να   φροντίςουν   να τα παραλάβουν  από  τουσ  Διευκυντζσ  των  ςχολείων  που  
ορίςκθκαν  ωσ  εκλογικά τμιματα. 
Τα  κλειδιά  ςτθν  ςυνζχεια  κα  τα  παραλάβουν  οι  ανωτζρω  υπάλλθλοι  για  να 
μπορζςουν να τοποκετιςουν τισ κάλπεσ και τα παραβάν ςτα ςχολεία-εκλογικά 
τμιματα , τθν Ραραςκευι 3 Ιουλίου. 

 
5)  Οι  παραπάνω  υπεφκυνοι  τθν  Δευτζρα  6  Ι ο υ λ ί ο υ  κα  πάνε  ςτα  

εκλογικά καταςτιματα για να παραλάβουν τισ κάλπεσ , παραβάν και το 
αχρθςιμοποίθτο εκλογικό υλικό για να μπορζςουν οι κακαρίςτριεσ να κακαρίςουν 
τισ αίκουςεσ και να τακτοποιιςουν τα κρανία και τισ ζδρεσ των δαςκάλων  και 
κακθγθτϊν.  

 
 
 

Δ)  ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ  ΔΘΜΑΧΕΙΟΥ- ΚΕΡ – ΤΘΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΖΝΤΟΥ – ΟΙΣΜΟΣ      
ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ  ΡΟΥ         ΘΑ  ΑΡΑΣΧΟΛΘΘΟΥΝ 

 

1) Το Δθμαρχείο κα είναι ανοιχτό και κα λειτουργεί τθν Ραραςκευι 3/7 και το 
Σάββατο 4/7 από τισ 7.30 το πρωί μζχρι τισ 2 2 . 0 0  το βράδυ για τθν 
παράδοςθ του εκλογικοφ υλικοφ ςτουσ δικαςτικοφσ αντιπροςϊπουσ , για 



  

τθν χοριγθςθ  πιςτοποιθτικϊν  για τθν ζκδοςθ αςτυνομικϊν 
ταυτοτιτων και για ενθμζρωςθ τθσ Ρεριφζρειασ  για  τθν  ετοιμότθτα του  Διμου  
μασ  και  για  τυχόν  προβλιματα  (μθ προςζλευςθ δικαςτικϊν αντιπροςϊπων, 
κ.λ.π) , κακϊσ και τθν Κυριακι 5 Ιουλίου από τισ 7 το πρωί  μζχρι το πζρασ τθσ 
εκλογικισ διαδικαςίασ , για τθν εξυπθρζτθςθ των δθμοτϊν εκλογζων και μόνο για 
κζματα που ζχουν ςχζςθ με τθν ψθφοφορία (π.χ πιςτοποιθτικϊν ταυτοπροςωπίασ 
κ.λ.π) , κακϊσ επίςθσ και για τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν γζννθςθσ και λθξιαρχικϊν 
πράξεων για τθν ζκδοςθ αποκλειςτικά και μόνο αςτυνομικϊν ταυτοτιτων. 

 
2) Στο  τθλεφωνικό κζντρο  κα βρίςκεται ςτισ  παραπάνω μζρεσ και ϊρεσ 
πάντα κάποιοσ υπάλλθλοσ  για  να  ςθκϊνει το τθλζφωνο  και να εξυπθρετεί τουσ 
δθμότεσ , δικαςτικοφσ αντιπροςϊπουσ, κ.λ.π. Οι υπάλλθλοι αυτοί ορίηονται 
παρακάτω. 

 
3) Οριςμόσ υπαλλιλων που κα βρίςκονται τθν  Ραραςκευι  3 και το  Σάββατο 4 
Ιουλίου  2015 ςτο Δθμαρχείο και κα εργαςτοφν για τθν επίδοςθ του εκλογικοφ 
υλικοφ και κινθτϊν τθλεφϊνων ςτουσ δικαςτικοφσ αντιπροςϊπουσ και κα 
βρίςκονται ςτο τθλεφωνικό κζντρο: 

 
 
 

Α/ 
Α 

ΟΝΟΜΑ ΥΡΑΛΛΘΛΟΥ ΕΓΑΣΙΑ ΩΕΣ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

1 ΚΟΥΚΟΥΔΘ ΑΡΟΣΤΟΛΙΑ- 
ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΘ - ΗΑΤΚΑ 
ΑΘΘΝΑ 

επίδοςθ  
ςάκων- 
κινθτά 
τθλζφωνα 

9.00’- 15.00 ΡΑΑΣΚΕΥΘ 
3/7/2015 

2 ΡΑΡΟΥΤΣΑΚΘ ΝΑΤΑΣΑ- ΗΑΤΚΑ 
ΑΘΘΝΑ 
 
 

Τθλ. Κζντρο- 
επίδοςθ  
ςάκων- κινθτά 
τθλζφωνα 

15:00ϋ - 22:00 ΡΑΑΣΚΕΥΘ 
3/7/2015 

3 ΤΟΜΡΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ–  
ΚΟΥΚΟΥΔΘ ΑΡΟΣΤΟΛΙΑ – 
ΒΕΗΕΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ - 
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΙΑ 

Τθλ. Κζντρο- 
επίδοςθ  
ςάκων- κινθτά 
τθλζφωνα 

7.30’πμ- 15.00 
 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 
4/7/2015 

4 - ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΚΥΙΑΚΘ – ΔΟΣΙΟΥ 
ΡΟΛΥΞΕΝΘ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ- ΜΕΗΕ ΑΜΑΛΙΑ- 

Τθλ. Κζντρο- 
επίδοςθ  
ςάκων- κινθτά 
τθλζφωνα 

15.00μ.μ.-22.00 
 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 
4/7/2015 

 

Πλοι οι υπάλλθλοι που αναγράφονται ςτθν απόφαςθ κα πρζπει να βρίςκονται ςτο 
Δθμαρχείο τθν Ραραςκευι 3 Ιουλίου και ϊρα 1…30 μ.μ. για να πάρουν οδθγίεσ για 
τθν επίδοςθ των ςάκων , τθν λειτουργία του τθλεφωνικοφ κζντρου κ.α. από τουσ 
υπευκφνουσ των εκλογϊν (Ανανιάδου Ελζνθ και Δόςιου Ρολυξζνθ)  

 
Οι ανωτζρω κα πρζπει να ζχουν ςτραμμζνθ τθν προςοχι τουσ και ςτα FAX του 
Διμου μασ για τυχόν αποςτολι από το Υπουργείο Εςωτερικϊν ι τθν Ρεριφζρεια 
διαφόρων εγγράφων που ζχουν ςχζςθ με τισ εκλογζσ και να τα επιδϊςουν ι να 
ενθμερϊςουν άμεςα  το γραφείο Δθμάρχου και τουσ υπευκφνουσ των εκλογϊν. 
 

Επιςθμαίνουμε και πάλι τισ παραπάνω οδθγίεσ ωσ προσ τθν επίδοςθ των 
εκλογικϊν ςάκων , που πρζπει να τθρθκοφν αυςτθρά , για να μθν ζχουμε κάποιο 
πρόβλθμα. 

Εάν παραςτεί κάποια ανάγκθ, οι παραπάνω υπάλλθλοι κα πρζπει να 
επικοινωνιςουν με τουσ υπευκφνουσ των εκλογϊν ι με τον αντιδιμαρχο 
Τςακαλίδθ Θράκλθ. 



  

 
4) Ορίηονται οι παρακάτω υπάλλθλοι που κα βρίςκονται τθν Ραραςκευι 3, το 
Σάββατο 4 και  τθν Κυριακι 5  Ιουλίου 2015  ςτο  Δθμαρχείο  για τθν εξυπθρζτθςθ 
ψθφοφόρων   ςχετικά με τθν εγγραφι ςτουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ, τθν ζκδοςθ 
πιςτοποιθτικϊν, κ.λ.π,  κακϊσ και για τθν λειτουργία του τθλεφωνικοφ κζντρου , 
κ.λ.π.: 
Ραραςκευι 3 Ιουλίου 2015 
 
Α/Α ΟΝΟΜΑ ΥΡΑΛΛΘΛΟΥ ΕΓΑΣΙΑ ΩΕΣ 

1 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΜΑΓΑΙΤΑ Τθλεφ.Κζντρο 15.00-22.00 
 
 

Σάββατο  4 Ιουλίου 2015 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΥΡΑΛΛΘΛΟΥ ΕΓΑΣΙΑ ΩΕΣ 
1 ΚΑΤΗΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Δθμοτολόγιο    7.30-  12.30  
2 ΚΟΣΜΟΥΔΘ ΒΑΣΙΛΙΚΘ Δθμοτολόγιο 12:30 – 17:30 
3 ΧΑΤΗΘΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΘΣΤΟΣ Δθμοτολόγιο 17:3 0 –22:00 
4 ΒΟΣΙΝΑΚΘ ΒΑΣΙΛΙΚΘ Τθλεφ.Κζντρο   7.30-15.00 
5 ΕΛΕΥΘΕΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΑ Τθλεφ.Κζντρο 15:00 – 22:00 

 
 
 

Κυριακι  5  Ιουλίου 2015 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΥΡΑΛΛΘΛΟΥ ΕΓΑΣΙΑ ΩΕΣ 
1 ΤΣΕΣΜΕΛΘ ΕΙΘΝΘ Εκλογικά - 

Δθμοτολόγιο 
7:00 – 11:00 

2 ΜΡΑΛΤΗΘ ΟΛΓΑ Εκλογικά - 
Δθμοτολόγιο 

11:00 – 15:00 

3 ΓΕΩΓΙΑΔΟΥ ΧΙΣΤΙΝΑ Εκλογικά - 
Δθμοτολόγιο 

15:00 – 19:00 

4 ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΘ Τθλεφ. Κζντρο 7:00 - 13:00 
5 ΡΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΛΑΜΡΙΝΘ Τθλεφ. Κζντρο 13:00 – 19:00 

 
 
 

Οι ανωτζρω κα πρζπει να ζχουν τθν προςοχι τουσ και ςτα FAX  του Διμου μασ για 
τυχόν αποςτολι από το Υπουργείο Εςωτερικϊν ι τθν Ρεριφζρεια αποςταλζντων 
εγγράφων και να τα επιδϊςουν ι να ενθμερϊςουν  άμεςα τουσ  υπευκφνουσ 
εκλογϊν του Διμου. 

 
5) Οι παρακάτω υπάλλθλοι (Λθξίαρχοι) κα πρζπει να βρίςκονται ςτα γραφεία 
τουσ ςτισ δθμοτικζσ Ενότθτεσ Ωραιοκάςτρου, Καλλικζασ και Μυγδονίασ  τθν 
Κυριακι 5 Ιουλίου 2015 από τισ 7.30’ - 19:00 μ.μ., για να δϊςουν ςε όςουσ 
χρειαςκοφν λθξιαρχικζσ πράξεισ για τθν ζκδοςθ αςτυνομικϊν   ταυτοτιτων και 
πιςτοποιθτικϊν ταυτοπροςωπίασ που χρειάηεται ωσ  δικαιολογθτικό  για  
να  ψθφίςουν  αυτοί που ενδεχομζνωσ  ζχουν  κάποιο  πρόβλθμα  κατά  τθν  
άςκθςθ  του  εκλογικοφ  τουσ δικαιϊματοσ : 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ Δ. ΕΝΟΤΘΤΑ ΩΕΣ 

1 ΜΡΑΛΟΤΟΓΛΟΥ ΡΟΛΥΜΝΙΑ ΩΑΙΟΚΑΣΤΟΥ 7.00 -  15.00 

2 ΚΟΣΜΟΥΔΘ ΒΑΣΙΛΙΚΘ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 7.00 -  15.00 

3 ΚΑΤΗΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 7.00 -  15.00 
 
 
 

Μετά τθ λιξθ τθσ υπθρεςίασ τουσ οι λθξίαρχοι κα παραμζνουν ςε επιφυλακι  μζχρι 
τισ 19.00 μ.μ ,ϊρα λιξθσ τθσ ψθφοφορίασ. 



  

 

 

6)  Τα Κ.Ε.Ρ του Διμου μασ κα λειτουργοφν από τισ 7.00 ζωσ τισ 19.00μ.μ για 
τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν κλπ ωσ εξισ:  

 
ΚΥΙΑΚΘ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 

 

Κ.Ε.Π     ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ 
ΥΡΑΛΛΘΛΟΥ 

ΩΕΣ 

1 ΧΑΛΑΤΣΘ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 07.00 -   13.00 
2 ΛΑΛΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13.00 -   19.00 

  
ΚΕΠ ΜΤΓΔΟΝΙΑ 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ 
ΥΡΑΛΛΘΛΟΥ 

ΩΕΣ 

1 ΣΙΟΥΜΡΟΥΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 07.00 - 13.00 
2 ΤΟΡΛΘ ΜΑΓΔΑΛΘΝΘ 13.00 - 19.00 

 

Κ.Ε.Π      ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ 
ΥΡΑΛΛΘΛΟΥ 

ΩΕΣ 

1 ΚΙΒΑΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 07.00 - 13.00 
2 ΛΑΗΑΙΔΟΥ ΕΥΩΡΘ  13.00 - 19.00 

 
 
 

7) Οι παρακάτω οδθγοί να βρίςκονται ςε ετοιμότθτα τθν Ραραςκευι 3/7/2015 για 
παραλαβι εκλογικοφ υλικοφ από τθν Ρ.Κ.Μ ϊρα ----- μ.μ και το Σάββατο  
4/7/2015 για  τυχόν  μεταφορά  των  δικαςτικϊν  αντιπροςϊπων  και  του 
υλικοφ δθμοψθφίςματοσ ςτα εκλογικά κζντρα, εφόςον δεν μποροφν να το κάνουν 
οι δικαςτικοί αντιπρόςωποι . 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΘΜ/ΝΙΑ - ΩΕΣ ΚΙΝΘΤΟ 

1 ΣΑΧΡΑΗΙΔΘΣ ΓΕΩΓΙΟΣ–
ΡΙΣΤΟΚΟΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΘΣ 
ΧΙΣΤΟΦΟΟΣ- 

Ραραςκευι 
3/7/2015  

 

6944324653 
           6978098178 

6937939395  

2 ΜΡΟΛΑΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ-
ΤΣΙΩΑΣ ΡΑΣΧΑΛΘΣ-
ΦΕΓΓΙΔΘΣ ΣΩΚΑΤΘΣ-
ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΟΔΑΝΘΣ-
ΚΟΣΑΛΘΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
ΜΩΑΪΤΘΣ ΣΤΑΥΟΣ 
 
ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΘΣ ΓΕΩΓΙΟΣ 
ΤΟΛΟΗΘΣ ΙΩΑΝΝΘΣ 

Σάββατο 4/7 
7.30-15.00 
 
 
 
 
15.00-22.00 

6970392038 
------------- 
6973072005               
6908609360 

6947569817 

6973662682 

6974065757 

 

 

6937817873 

3    ΘΕΟΔΩΙΔΘΣ ΘΕΟΔΩΟΣ- 
   ΡΑΝΑΓΙΩΤΙΔΘΣ 
ΡΑΝΑΝΑΓΙΩΤΘΣ- 
 

7:00  - 15:00 
Κυριακι 5/7 

             6988944481  
 
6939401200 
 
 
 



  

4 ΛΑΛΙΩΤΘΣ ΧΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ- 
 
ΝΑΟΥΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- 
 

15:00-ΕΩΣ ΤΘ 
ΛΘΞΘ 

Κυριακι 5/7 

             6972294341 
                     

                
6946167614 

  
Επιςθμαίνεται ότι οι ανωτζρω να ζχουν το κινθτό τουσ ςυνεχϊσ ανοιχτό  το 
Σάββατο  4 και                   τθν  Κυριακι         5 Ιουλίου 2015. 

 
 

Ε) ΟΙΣΜΟΣ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ ΡΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΤΑΔΩΣΟΥΝ ΤΑ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
1) Οι παρακάτω υπάλλθλοι οι οποίοι ορίςκθκαν με το υπ’ αρικμ.15651/2-7-2015 
ζγγραφό μασ υπεφκυνοι αγγελιοφόροι για τθν ςυγκζντρωςθ και τθν μετάδοςθ των 

αποτελεςμάτων  των  Εκλογϊν  τθσ  5θσ   Ιουλίου ,  κα  πρζπει  να  βρίςκονται  ςτα 
εκλογικά κζντρα μετά τισ 19:00 μ.μ ςτα οποία ζχουν οριςκεί για να παραλάβουν από 
τουσ Δικαςτικοφσ Αντιπροςϊπουσ μόλισ κα είναι ζτοιμα τα τθλεγραφιματα των 
αποτελεςμάτων, πρζπει να κάνουν τισ εξισ ενζργειεσ: 

 
Ρρϊτο: να ςτείλουν από το FAX του ςχολείου    τα τθλεγραφιματα των τμθμάτων 
που είναι υπεφκυνοι ςτο FAX: 2313-319549.  

 

Δεφτερο: να παραδϊςουν  ςτθν ςυνζχεια τα παραπάνω τθλεγραφιματα ςτουσ 
παρακάτω οριςκζντεσ ςυντονιςτζσ τθσ κάκε Δθμοτικισ Ενότθτασ , οι οποίοι κα 
παραλαμβάνουν    τα  τθλεγραφιματα. 

 

Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει ςτο ςχολείο ςυςκευι Fax  ι δεν λειτουργεί τότε θ 
αποςτολι των τθλεγραφθμάτων κα γίνει από το πλθςιζςτερο Fax διπλανοφ ςχολείου 
ι κα τα πθγαίνουν οι αγγελιοφόροι ςτουσ ςυντονιςτζσ των Δθμοτικϊν Ενοτιτων για 
να τα ςτείλουν αυτοί ςτθν Ρεριφζρεια . 

 
Οι ςυντονιςτζσ κα φροντίςουν να ενθμερϊνουν ςε τακτά χρονικά διαςτιματα το 
Γραφείο Εκλογϊν του Διμου ,  ςτο οποίο και κα παραδϊςουν τα τθλεγραφιματα. 
 
Θ αποςτολι και παράδοςθ των τθλεγραφθμάτων ςτθν Ρεριφζρεια κα γίνει τθν 
Κυριακι 5 Ιουλίου από τουσ υπαλλιλουσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ βάρδιασ που ζχει 
υπθρεςία . 
 
Ρροςοχι: ςτθν Ρεριφζρεια κα ςταλοφν  τα πρωτότυπα των τθλεγραφθμάτων και γι’ 
αυτόν τον λόγο κα πρζπει να βγάηουμε και να κρατάμε φωτοτυπία αυτϊν (ςτθν  
περίπτωςθ  που  δίνεται  μόνο  ζνα  αντίγραφο  από  τον  δικαςτικό αντιπρόςωπο). 

 

2) Να προςζξουν οι υπάλλθλοι, που κα παραλάβουν   τα τθλεγραφιματα αυτά, να 
ζχουν ςφραγίδα  τθσ  εφορευτικισ  επιτροπισ  , υπογραφι  με  το  όνομα  του 

δικαςτικοφ αντιπροςϊπου, τον αρικμό του κινθτοφ του τθλεφϊνου   

 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΘ 
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ 
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΟΥ 

ΚΙΝΘΤΟ 
ΤΘΛΕΦΩΝΟ 

ΤΘΛ.ΣΧ. 
ΚΑΙ FAX 

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ 
ΤΜΘΜΑΤΑ 

ΜΕΝΕΞΕΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΣΑΙΚΘΣ ΚΥΙΑΚΟΣ 6982590085 2310/797581 440,441,442,443(ΟΛΟΘΜΕΟ 
ΔΘΜΟΤ.ΣΧ.ΡΕΝΤΑΛΟΦΟΥ) 

ΜΕΝΕΞΕΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΛΑΗΑΙΔΟΥ ΕΥΩΡΘ 6973725026 2310/786671 444,445 (ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΟ ΜΕΣΑΙΟΥ) 

ΜΕΝΕΞΕΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΡΕΪΚΙΔΘΣ ΙΩΑΝΝΘΣ 6973573443 2310/786031 446 (ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ) 



  

ΜΕΝΕΞΕΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΚΑΪΤΑΤΗΘΣ 
ΔΘΜΘΤΙΟΣ 

6945560055 2310/786031 447 (ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΡΕΤΩΤΟΥ) 

ΜΕΝΕΞΕΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΤΣΙΤΟΥΚΘ ΕΥΓΕΝΙΑ 6978994832 2310/786010 448, 449 (ΔΘΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) 

ΜΕΝΕΞΕΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΓΟΥΛΑΤΣΘ ΡΕΤΑ 6946039722 2310/787245 450, 451, 452 (ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 

ΣΤΟΪΛΘΣ 
ΔΘΜΘΤΙΟΣ 

ΧΑΤΗΘΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΧΘΣΤΟΣ 

6937478459 23940/71226 453, 454, 455, 456, 457 
(ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΘΤΘΣ) 

ΣΤΟΪΛΘΣ 
ΔΘΜΘΤΙΟΣ 

ΔΙΑΜΕΛΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

6988092020 23940/31127 458, 459,460, 461, 462 
(ΟΛΟΘΜΕΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΥΜΟΥ) 

ΣΤΟΪΛΘΣ 
ΔΘΜΘΤΙΟΣ 

ΓΕΟΝΙΚΟΛΑΚΘΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

6936707570 23940/31239 463, 464, 465, 466 (ΔΘΜΟΤ. 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΙΟΥ) 

ΞΑΝΘΟΡΟΥΛΟΣ 
ΚΥΙΑΚΟΣ 

ΓΙΑΤΣΘΣ 
ΔΘΜΘΤΙΟΣ 

6937215349 2310/692173 467, 468, 469 (2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΩΑΙΟΚΑΣΤΟΥ) 

ΞΑΝΘΟΡΟΥΛΟΣ 
ΚΥΙΑΚΟΣ 

ΡΕΤΣΟΥ 
ΓΑΥΦΑΛΛΙΑ 

6948000840 2310/692173 470, 471(2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΩΑΙΟΚΑΣΤΟΥ) 

ΞΑΝΘΟΡΟΥΛΟΣ 
ΚΥΙΑΚΟΣ 

ΚΥΓΑΚΘ ΜΑΙΑ 6978994847 2310/695683 472, 473 (3Ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΑΙΟΚΑΣΤΟΥ)  

ΞΑΝΘΟΡΟΥΛΟΣ 
ΚΥΙΑΚΟΣ 

ΣΤΑΥΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 6979444112 2310/695683 474, 475 (3Ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΑΙΟΚΑΣΤΟΥ) 

ΞΑΝΘΟΡΟΥΛΟΣ 
ΚΥΙΑΚΟΣ 

ΚΕΛΕΣΙΔΘΣ 
ΓΕΩΓΙΟΣ 

6908731327 2310/699639 476, 477, 478 ( 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΡΑΛΑΙΟΚΑΣΤΟΥ) 

ΞΑΝΘΟΡΟΥΛΟΣ 
ΚΥΙΑΚΟΣ 

ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΓΙΟΣ 6947801741 2310/696867 479, 480, 481 (1Ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΑΙΟΚΑΣΤΟΥ) 

ΞΑΝΘΟΡΟΥΛΟΣ 
ΚΥΙΑΚΟΣ 

ΗΟΥΤΣΟΥ ΑΘΘΝΑ 6937841208 2310/695322 482, 483, 484 (4Ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΑΙΟΚΑΣΤΟΥ) 

ΞΑΝΘΟΡΟΥΛΟΣ 
ΚΥΙΑΚΟΣ 

ΘΕΟΧΑΘΣ 
ΙΩΑΝΝΘΣ 

6972900856 2310/697780 485, 486 (2Ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΑΙΟΚΑΣΤΟΥ) 

ΞΑΝΘΟΡΟΥΛΟΣ 
ΚΥΙΑΚΟΣ 

ΚΑΤΣΑΒΕΛΘ 
ΒΑΣΙΛΙΚΘ 

6994157571 2310697780 487, 488 (2Ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΑΙΟΚΑΣΤΟΥ) 

 
Πλοι οι  παραπάνω  αγγελιοφόροι ,  κακϊσ και  όλοι εμπλζκονται  ςτισ  
εκλογζσ με οποιονδιποτε τρόπο και αναφζρεται ςτθν απόφαςθ αυτι, κα 
πρζπει να βρίςκονται τθν Ραραςκευι 3 Ιουλίου και ϊρα 2 μ.μ ςτο 
Δθμαρχείο (αίκουςα Δθμοτικοφ Συμβουλίου) για να δοκοφν οδθγίεσ για τθν 
εργαςία που κα κάνουν και για τθν παραλαβι  του  εγγράφου οριςμοφ  
τουσ.   
Να  επιςθμάνουμε  ότι  ενδεχομζνωσ  θ  Ρεριφζρεια  να  χρειαςκεί  να  
ηθτιςει κάποιεσ  διευκρινιςεισ  από  τουσ   αγγελιοφόρουσ γι’ αυτό  
το   λόγο  οι αγγελιοφόροι κα πρζπει να ζχουν μαηί τουσ τα 
τθλεγραφιματα (μζχρι να τα παραδϊςουν ςτουσ ςυντονιςτζσ) και τα 
κινθτά                τουσ        τθλζφωνα να είναι ςυνεχϊσ ανοιχτά. 

 
 

Οι αγγελιοφόροι κα ζχουν ςυνεργαςία με  τουσ ςυντονιςτζσ -  
υπαλλιλουσ και δεν  επιτρζπεται  θ  αποχϊρθςι  τουσ  πριν    
επιβεβαιϊςουν  ότι  ζςτειλαν  όλα  τα αποτελζςματα  που είχαν χρεωκεί. Οι 
παραπάνω ςυντονιςτζσ κα παραμείνουν ςτθν Δθμοτικι Ενότθτα μζχρι 
τθν οριςτικι επιβεβαίωςθ από τθν Ρεριφζρεια ότι όλα τα αποτελζςματα 
ζχουν παραλθφκεί. 

 
Ρροςοχι: Επαναλαμβάνουμε ότι τα τθλεγραφιματα  κα ςταλοφν μόνο με 
FAX.  Ο αρικμόσ του FAX ςτο οποίο κα ςτζλνουν οι υπεφκυνοι τα 



  

τθλεγραφιματα κα είναι : 2313-319880. 
 
5) Οι ανωτζρω υπάλλθλοι να ζχουν μαηί τουσ αντίγραφο του υπ’ αρικμ. 
741/16-1-2015 εγγράφου του Δθμάρχου , με το οποίο ορίςτθκαν 
υπεφκυνοι για τθν παραλαβι των αποτελεςμάτων, για να το επιδείξουν 
ςτουσ δικαςτικοφσ αντιπροςϊπουσ ( για κάκε  εκλογικό  τμιμα  και  ζνα  
αντίγραφο  του  εγγράφου  ).Μετά  το  τζλοσ  του δθμοψθφίςματοσ  το  
βράδυ  τθσ  Κυριακισ  5 Ιουλίου  (πικανόν  και  τα ξθμερϊματα τθσ 
Δευτζρασ 6 Ιουλίου) , οι ανωτζρω κα πρζπει να  πάρουν από τουσ 
δικαςτικοφσ αντιπροςϊπουσ τα πρακτικά των εκλογϊν (πρακτικό 2 ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΔΘΜΑΧΟ  , τα τθλεγραφιματα , τθν ςφραγίδα τθσ εφορευτικισ επιτροπισ  
και  τα κλειδιά του ςχολείου και να φζρουν ςτουσ ςυντονιςτζσ, οι οποίοι 
μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζρευνασ για τθν αποςτολι όλων των 
τθλεγραφθμάτων προσ τθν Ρεριφζρεια κα τα προςκομίςουν ςτο Δθμαρχείο 
για να τα παραλάβουν οι υπεφκυνοι των εκλογϊν . 
 
Σε  περίπτωςθ  που  μετά  το  πζρασ  τθσ  εκλογικισ  διαδικαςίασ 
βρίςκονται  ςτα εκλογικά  κζντρα οι  Ρρόεδροι  των  Δθμοτικϊν  και  
Τοπικϊν  Κοινοτιτων  ςε ςυνεννόθςθ με τουσ αγγελιοφόρουσ, μπορεί να τα 
παραλάβουν αυτοί τα κλειδιά των ςχολείων και τθν Δευτζρα 6 Ι ο υ λ ί ο υ  
να τα ανοίξουν οι παραπάνω οριςκζντεσ υπάλλθλοι  για να παραλάβουν το 
εκλογικό υλικό που κα μείνει αχρθςιμοποίθτο για να μεταφερκεί ςτθν 
αποκικθ του Διμου και να φυλαχκεί για τισ επόμενεσ εκλογζσ. Οι 
ςφραγίδεσ και των 49 εκλογικϊν τμθμάτων μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
εκλογικισ διαδικαςίασ κα ςυγκεντρωκοφν και κα φυλαχκοφν ςε ιδιαίτερο 
χϊρο του Τμιματοσ των Δθμοτολογίων, για τθν χρθςιμοποίθςι του ςε 
επόμενεσ εκλογζσ. 

 
 

Η)ΥΡΕΥΘΥΝΟΙ ΕΥΥΘΜΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΩΝ 
 
    Κυριακι 5 Ιουλίου 2015 
 

Οι παρακάτω τθν Κυριακι 5 Ιουλίου να πάνε   ςτα εκλογικά κζντρα για να δουν από 
κοντά και ςε ςυνεργαςία με τουσ δικαςτικοφσ αντιπροςϊπουσ , αν υπάρχει κάποιο 
πρόβλθμα (π.χ ζλλειψθ ψθφοδελτίων, μθ προςζλευςθ δικαςτικϊν αντιπροςϊπων, 
μθ προςζλευςθ  μελϊν  των  Εφορευτικϊν  Επιτροπϊν κ.λ.π) και  να  γίνουν  οι 
απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν αντιμετϊπιςι του.  

 
ΔΘΜ.ΕΝΟΤΘΤΑ ΟΝΟΜΑ 

ΥΡΑΛΛΘΛΟΥ Θϋ 
ΡΟΕΔΟΥ Δ. 
ΘϋΤ. ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ 

ΚΙΝΘΤΟ 
ΤΘΛΕΦΩΝΟ 

ΩΑΙΟΚΑΣΤΟΥ ΚΟΥΦΟΥΝΑΚΘΣ 
ΜΙΧΑΘΛ 

6909111900 

ΡΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΤΕΗΘΣ ΧΘΣΤΟΣ 6973512554 

ΜΕΣΑΙΟΥ ΛΑΗΑΙΔΘΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

696973808467 

ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΓΙΟΣ 

6940128061 

ΡΕΤΩΤΟΥ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΓΙΟΣ 

6940128061 

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΑΪΛΑΤΗΟΓΛΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

6972071384 



  

ΝΕΟΧΩΟΥΔΑ ΗΕΓΟΣ ΧΘΣΤΟΣ 6973008582 

ΛΘΤΘ Χ’ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ 

6977376601 

ΔΥΜΟΣ ΡΑΤΣΑΛΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

6981076100 

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΙ ΓΚΑΤΣΘΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6942461188 

 
 
 

Η) ΓΕΝΙΚΑ 
 

1)  Πλοι  οι  παραπάνω  υπάλλθλοι  κα  πρζπει  να  επιδείξουν  μεγάλθ  προςοχι  
και ενδιαφζρον  ζτςι  ϊςτε  να  διεξαχκεί  θ  όλθ  εκλογικι  διαδικαςία  ςτο  μζροσ  
που εμπλζκεται ο Διμοσ μασ , κατά τον καλφτερο και ομαλότερο τρόπο και να μθν 
παρουςιαςκεί κανζνα πρόβλθμα. 

 
2) Πποιοι από τουσ παραπάνω υπαλλιλουσ δεν προςζλκουν και δεν εργαςτοφν ςτα 
οριςκζντα  κακικοντά  τουσ, δεν  κα  ςυμπεριλθφκοφν  ςτουσ  δικαιοφχουσ  του 
εκλογικοφ επιδόματοσ. 

 

3) Το  Ρρόγραμμα  εκλογισ και ψθφοφορίασ  για τισ  παραπάνω Εκλογζσ τθσ 5θσ   
Ιουλίου 2015   να αναρτθκεί   ςτθν είςοδο   όλων των εκλογικϊν τμθμάτων με τθν 
φροντίδα και τθν επιμζλεια των Δθμοτικϊν Υπαλλιλων Μπαλτηι Πλγασ , Τςεςμελι 
Ειρινθσ και Γεωργιάδου Χριςτίνασ. 

 
4) Επίςθσ να τοιχοκολλθκοφν ειδικά  ςθμειϊματα με μεγάλα Γράμματα ςτθν είςοδο 
των  Καταςτθμάτων  Ψθφοφορίασ,  ςτα  οποία  κα  αναγραφοφν  ο  Αρικμόσ  του 
Εκλογικοφ Τμιματοσ, ο Οικιςμόσ, θ Αίκουςα   και Γράμματα   με τα Αρχικά   των 
Επωνφμων  και πικανόν το Ονοματεπϊνυμο ψθφοφόρων, όπωσ κακορίςκθκαν με τθν 
ανωτζρω απόφαςθ τθσ Αντιπεριφερειάρχθ Μθτροπολιτικισ Ενότθτασ Θεςςαλονίκθσ, 
με τθν φροντίδα των Δθμοτικϊν Υπαλλιλων . 

 
5) Πλοι οι Δθμοτικοί Υπάλλθλοι ,  Αντιδιμαρχοι, Ρρόεδροι των Δθμοτικϊν και 
Τοπικϊν Κοινοτιτων και όςοι αναφζρονται ςτθν παροφςα απόφαςθ κα πρζπει να 
ζχουν τα κινθτά τουσ τθλζφωνα ανοιχτά ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ παραπάνω 
διαδικαςίασ , δθλαδι Σάββατο 4 και Κυριακι 5 Ιουλίου, για ότι τυχόν προκφψει να 
υπάρχει άμεςθ επικοινωνία. 

 
6) Το Τθλεφωνικό Κζντρο κακϊσ και τα τθλζφωνα των Υπθρεςιϊν του Διμου, των 
Δθμοτικϊν  Διαμεριςμάτων  και  των  Σχολείων  που  ζχουν  οριςκεί  ωσ  εκλογικά 
τμιματα και τα ΦΑΞ του Διμου και των Δθμοτικϊν και Τοπικϊν Κοινοτιτων  κα 
πρζπει να ελεγχκοφν  από τουσ  τεχνικοφσ υπαλλιλουσ του Διμου μασ  για τθν καλι 
τουσ λειτουργία και τα ΦΑΞ να ζχουν αρκετό χαρτί για τυχόν αποςτολι και λιψθ 
εκτάκτωσ διαφόρων αναγγελιϊν, ανακοινϊςεων κ.λ.π που κα αφοροφν τθν εκλογικι 
διαδικαςία. 
 
 Σε περίπτωςθ που κα μασ κοινοποιθκεί με ΦΑΞ κάποιο ζγγραφο   από τθν 
Ρεριφζρεια ι το Υπουργείο Εςωτερικϊν που κα ζχει ςχζςθ με τθν εκλογικι 
διαδικαςία κα   πρζπει   άμεςα  να  γίνεται  θ  ενθμζρωςθ των  δικαςτικϊν 
αντιπροςϊπων (οι παραπάνω οδθγοί κα επιδίδουν χζρι-χζρι τα ςχετικά ζγγραφα που κα 
αναπαραχκοφν  ςε  φωτοτυπίεσ). 
Εφιςτάται θ ιδιαίτερθ προςοχι των υπαλλιλων ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ εκλογικισ 
διαδικαςίασ από το Σάββατο 4 μζχρι και τθν Κυριακι 5  Ιουλίου  να βλζπουν τακτικά  τα 
ΦΑΞ  για   τυχόν  λιψθ  εγγράφων  και  αν    λειτουργοφν ςωςτά και  ζχουν χαρτί. 



  

 

7) Πςοι κα αςχολθκοφν ςτο τθλεφωνικό κζντρο κα πρζπει να ζρκουν τθν  

Ραραςκευι 4 Ιουλίου και ϊρα 2 μ.μ. για να ενθμερωκοφν πωσ  

λειτουργεί. 
 

8) Οι θλεκτρολόγοι του Διμου κα β ρ ί ς κ ο ν τ α ι  ς τ ο  Δ θ μ α ρ χ ε ί ο  
Ω ρ α ι ο κ ά ς τ ρ ο υ  το Σάββατο 4/7 και τθν Κυριακι 5/7 για οτιδιποτε ζκτακτο 
προκφψει, ωσ εξισ: ΜΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( κιν. 6974836572)  από 7.00 ζωσ 15.00μ.μ 
και ΑΝΤΩΝΙΑΔΘΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ (κιν.6981809229) από 15.00μ.μ ζωσ 22.00 μ.μ το 
Σάββατο 4/7/2015 και οι ΤΑΚΑΣ ΧΙΣΤΟΣΤΟΜΟΣ (κιν.6977850802) από 7.00 π.μ ζωσ 
15.00 μ.μ και ΜΡΑΤΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ (κιν.6977444784) από 15.00 μ.μ ζωσ 22.00 μ.μ τθν 
Κυριακι 5/7/2015. 

 
9) Τθν ευκφνθ του προγράμματοσ εκλογϊν , κακϊσ και τον ςυντονιςμό τθσ εργαςίασ 
όλων   των εμπλεκομζνων υπαλλιλων κ.λ.π με τθν προπαραςκευι, τθν διενζργεια, 
τθν ςυγκζντρωςθ και τθν μεταβίβαςθ των αποτελεςμάτων των παραπάνω εκλογϊν 
κα ζχουν οι Δθμοτικοί Υπάλλθλοι: Ρολυξζνθ Δόςιου (κ ιν .6979239499 )και  
Ελζνθ Ανανιάδου (κιν. 6974 319626). 

 
10) Πτι δεν ζχει προβλεφκεί και δεν αναφζρεται ςτθν παροφςα απόφαςθ και ότι 
τυχόν προκφψει και ζχει ςχζςθ με τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ οι 
παραπάνω υπεφκυνοι ζχουν τθν αρμοδιότθτα να προβοφν ςτισ απαραίτθτεσ 
ενζργειεσ για τθν επίλυςι τουσ. 

 
Θ απόφαςι μασ να αναρτθκεί ςτο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα 
του Διμου και  να επιδοκεί ςε όλο το μόνιμο , αορίςτου και οριςμζνου χρόνου 
προςωπικό του  Διμου  μασ , το  οποίο  εμπλζκεται  με  οποιοδιποτε  τρόπο  ςτθν  
διαδικαςία του δθμοψθφίςματοσ και αναφζρεται ςτθν απόφαςθ αυτι. 

 
 
 

Θ απόφαςι μασ ςυντάχκθκε ςιμερα 2/7/2015 και πιρε αφξ.  Αρικμό 257. 
 

Αντίγραφο τθσ απόφαςθσ  να κοινοποιθκεί  ςτουσ  παραπάνω αναφερομζνουσ 
Δθμοτικοφσ Υπαλλιλουσ κακϊσ και ςτουσ παρακάτω.- 

 
 
 

ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ & 
ΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ 

 

1) Γραφείο Δθμάρχου Ο ΔΘΜΑΧΟΣ 
2) Γραφείο Εκλογϊν 
3) Αντιδθμάρχουσ 
4) Γραφείο Ρροςωπικοφ 
5) Φ. Αρχείου αποφάςεων 

Δθμάρχου 
6) Λθξίαρχοι του Διμου      ΓΑΒΟΤΣΘΣ ΑΣΤΕΙΟΣ 
7) Πλουσ τουσ παραπάνω 

Αναφερόμενουσ Υπαλλιλουσ 
8) Διευκυντζσ Δθμοτικϊν Σχολείων 

Γυμναςίων & Λυκείων που είναι εκ    
λογικά κζντρα 

9) Ρροζδρουσ Δθμοτικϊν & Τοπικϊν Κοινοτιτων 


