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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 

Ενόψει των επικείμενων Βουλευτικών Εκλογών που θα διεξαχθούν στις 

30 Μαΐου 2021, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού Covid -19 και 

περιοριστικών μέτρων με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, το 

Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε  γνωμάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας κατά πόσο το δικαίωμα του εκλέγειν, όπως αυτό 

προβλέπεται και διασφαλίζεται στο άρθρο 31 του Συντάγματος της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, δύναται να περιοριστεί για λόγους δημόσιας 

υγείας και τα σχετικά Διατάγματα του Υπουργού Υγείας , που εκδίδονται 

δυνάμει του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου. Στη γνωμάτευσή  του ο Γενικός 

Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ανέφερε, ότι με βάση τις πρόνοιες των 

άρθρων 33,  34 και 35 του Συντάγματος, του άρθρου 3 του Πρώτου 

Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, καθώς κα ι τη 

νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το 

θεμελιώδες δικαίωμα του εκλέγειν δεν μπορεί να τύχει οποιουδήποτε 

περιορισμού. Ανάφερε περαιτέρω, πως εναπόκειται στην εκτελεστική 

και/ή νομοθετική εξουσία, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τ ους, όπως 

προβούν στη λήψη θετικών μέτρων προς διασφάλιση της άσκησης του 

δικαιώματος του εκλέγειν από τις ομάδες πληθυσμού , που με βάση το περί 

Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης 

του Κορωνοϊού Covid-19) Διάταγμα του Υπουργείου  Υγείας, θα βρίσκονται 

σε αυτοπεριορισμό και, όπου χρειάζεται, με την εισαγωγή ενναλακτικών 

του ισχύοντος τρόπου ψηφοφορίας μεθόδων. Όπως σημειώνει ο Γενικός 

Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, το να μην εξευρεθεί έγκαιρα πρακτικός 

τρόπος άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν, θα εξαιρεί τα 

επιβεβαιωμένα κρούσματα και τις στενές επαφές τους, ως ομάδες, κατά 

τρόπο γενικό, αυτόματο και αδιάκριτο, από την άσκηση του δικαιώματος 

να ψηφίσουν, να εκφράσουν τη βούληση τους και, συνεπώς, τη συμμετοχή 

τους στην πολιτική ζωή  της χώρας. Οποιοσδήποτε τρόπος ψηφοφορίας 

εφαρμοστεί, θα πρέπει να διασφαλίζει  την τήρηση των αρχών της 

καθολικής, μυστικής και άμεσης ψηφοφορίας.  

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε σε σύσκεψη 

τον Υπουργό  Υγείας, την Επίτροπο  Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα,  την Επίτροπο  Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας, καθώς και τους 

αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, όπου αποφασίστηκε , ότι ο 

ενδεδειγμένος τρόπος άσκησης του εκλογ ικού δικαιώματος , από εκλογείς 

που θα αποτελούν επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορωνοϊού covid -19 και 

θα βρίσκονται σε περιορισμό την ημέρα της ψηφοφορίας, είναι σε ειδικά 

κινητά εκλογικά κέντρα , που θα τους επισκέπτονται στη διεύθυνση 

συνήθους διαμονής τους,  όπου θα τελούν υπό περιορισμό. Όσον αφορά 
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τις στενές επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων , με αρνητική ένδειξη σε 

δοκιμή ανίχνευσης του υιού, θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους 

δικαίωμα με φυσική παρουσία σε εκλογικό κέντρο, στη βάση αυστηρού 

πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υγείας, όπως και οι υπόλοιποι ψηφοφόροι .  

Στη βάση των πιο πάνω , στις 28.04.2021 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των 

Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2021 , που αφορά 

προσωρινές διατάξεις για άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν σε ειδικά 

κινητά εκλογικά κέντρα για τις Βουλευτικές Εκλογές που θα διεξαχθούν 

στις 30 Μαΐου 2021.   

 

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ  
 

Για να μπορέσει κάποιος/α να εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο και 

να ψηφίσει σε ειδικό κινητό εκλογικό κέντρο, θα πρέπει να πληρούνται οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις:  

• Να είναι εγγεγραμμένος/η εκλογέας  στον εν ισχύ εκλογικό κατάλογο . 

• Να αποτελεί επιβεβαιωμένο κρούσμα  του κορωνοϊού Covid-19.  

• Να βρίσκεται σε αυτοπεριορισμό την ημέρα των εκλογών , βάσει του 

περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της 

Εξάπλωσης του Κορωνοϊού Covid-19) Διάταγμα του Υπουργείου 

Υγείας.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 
 

Ο/η εκλογέας μπορεί να εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο 

υποβάλλοντας, στην περίπτωση που το επιθυμεί, σχετική δήλωση μέσω 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας , που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό 

στη διεύθυνση aps.elections.moi.gov.cy.  

Εναλλακτικά , μπορεί να ακολουθήσει το σχετικό σύνδεσμο 

μέσω της ειδικής ιστοσελίδας των εκλογών elections.gov.cy 

πατώντας στο εικονίδιο «Ειδικά Κινητά Εκλογικά Κέντρα για 

Ασθενείς με Κορωνοϊό Covid-19”.  

Ο έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων , που αναφέρονται στην 

προηγούμενη ενότητα , γίνεται από τα στοιχεία που τηρούνται στη βάση 

δεδομένων του Υπουργείου Υγείας.  

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2PHY5XSA/aps.elections.moi.gov.cy
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2PHY5XSA/elections.gov.cy
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Κατά την υποβολή της δήλωσης, ο/η εκλογέας θα πρέπει να συμπληρώσει 

τα ακόλουθα:  

Τα στοιχεία του/της , όπως αυτά αναφέρονται στο δελτίο ταυτότητας 

του/της.  

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , η οποία χρησιμοποιείται για 

σκοπούς επιβεβαίωσης αποδοχής της αίτησης και επικοινωνίας .  

Αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας , καθώς και εναλλακτικό τηλέφωνο 

επικοινωνίας . Ο αριθμός τηλεφώνου που θα δηλώσει ο/η εκλογέας, θα 

χρησιμοποιηθεί για σκοπούς επικοινωνίας με τον/την Προεδρεύων του 

Ειδικού Κινητού Εκλογικού Κέντρου, με σκοπό  να διευθετηθεί η ώρα 

επίσκεψης στη διεύθυνση αυτοπεριορισμού του/της. Στην περίπτωση που 

δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία στον πιο πάνω αριθμό, θα 

χρησιμοποιηθεί ο εναλλακτικός αριθμός επικοινωνίας.   

Διεύθυνση αυτοπεριορισμού , η οποία  δεν μπορεί να είναι διαφορετική 

από τη διεύθυνση συνήθους διαμονής του/της εκλογέα, όπως αυτή 

ορίζεται από το άρθρο 97 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου και είναι 

καταχωρημένη ως επίσημη διεύθυνση στο Αρχείο Πληθυσμού. Εξαίρεση 

αποτελούν οι ασθενείς που νοσηλεύονται, οι οποίοι μπορούν να 

δηλώσουν τη διεύθυνση του κέντρου νοσηλείας. Στα κέντρα νοσηλείας 

περιλαμβάνεται και το κέντρο περιορισμού θετικών κρουσμάτων COVID-

19, που λειτουργεί υπό την ευθύνη του Υπουργείου Υγείας στην Κοινότητα 

Τερσεφάνους, στην Λάρνακα (EDEM). Το σύστημα ενημερώνει τον/την 

εκλογέα, πως στην περίπτωση που  γνωρίζει ότι  δεν θα είναι διαθέσιμος/η 

κατά την ημέρα των εκλογών στη διεύθυνση  που θα επιλέξει, να μην 

προχωρήσει στην υποβολή της δήλωσης.   

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης προϋποθέτει έλεγχο 

ασφαλείας δύο παραγόντων (two factor authentication), κατά την οποία 

ο/η εκλογέας θα λάβει ένα προσωρινό αριθμό OTP, με μήνυμα στο κινητό 

τηλέφωνο που έχει δηλώσει ως τηλέφωνο επικοινωνίας, τον οποίον θα 

καταχωρήσει για να γίνει επιβεβαίωση της ταυτότητάς του, στην 

ιστοσελίδα. Σημειώνεται, πως για σκοπούς διασφάλισης της προϋπόθεσης 

ότι η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον εκλογέα , στην περίπτωση που 

η όλη διαδικασία ολοκληρωθεί με επιτυχία, τόσο ο αριθμός τηλεφώνου 

που δηλώθηκε, όσο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υποβολή δήλωσης για κάποιο άλλο 

πρόσωπο. Σχετικά αναφέρεται επίσης πως ο/η εκλογέας έχει τη 

δυνατότητα τροποποίησης της δήλωσης μετά την υποβολή της, καθώς και 

πλήρη απόσυρση της.  
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Για τυχόν απορίες / διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της 

αίτησης, λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του κοινού, στον 

αριθμό 22 867 879, Δευτέρα με Παρασκευή από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 

07:00 μ.μ. και το σαββατοκύριακο από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 01:00 μ.μ.  

   

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΙΝΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
 

Τα εκλογικά κέντρα θα καταρτίζονται  καθημερινά,  από τις 17 Μαΐου μέχρι 

και τις 28 Μαΐου 2021,  ανάλογα με τον αριθμό των δηλώσεων που 

υποβάλλονται, με την ακόλουθη  λογική:  

• Για τις δημαρχούμενες περιοχές , οι εκλογείς θα κατανέμονται αρχικά 

σε επίπεδο Δήμου. Με τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού των 

35 διαφορετικών διευθύνσεων, οι κάλπες θα αρχίσουν να 

δημιουργούνται σε επίπεδο Ενορίας. Στην περίπτωση που υποβληθεί 

μεγάλος αριθμός αιτήσεων, θα ακολουθήσει κατανομή των εκλογέων 

στη βάση των επίσημων διευθύνσεων τους. Σημειώνεται, ότι 

καθοριστικός παράγοντας είναι ο αριθμός των διαφορετικών 

διευθύνσεων, που θα πρέπει να επισκεφθεί μια κάλπη και όχι ο 

αριθμός των εκλογέων, καθώς σε μια διεύθυνση πιθανόν να 

διαμένουν πέραν του/της ενός/μιας εκλογέα.  

 

 

• Για τις Κοινότητες, οι εκλογείς θα κατανέμονται αρχικά σε επίπεδο 

συμπλέγματος Κοινοτήτων. Τα συμπλέγματα αυτά καθορίστηκαν  σε 

συνεργασία με τους Εφόρους Εκλογής , λαμβάνοντας υπόψη τον 

αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων, τις αποστάσεις μεταξύ των 

Κοινοτήτων, καθώς και τυχόν ιδιαιτερότητες του οδικού δικτύου.  

(εξαίρεση αποτελούν πολύ μεγάλες Κοινότητες, με αριθμό εκλογέων 

ανάλογο των Δήμων). Με τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού των 

διαφορετικών διευθύνσεων (ο οποίος θα καθοριστεί σε συνεργασία 

με τον οικείο Έφορο Εκλογής), θα ακολουθήσει κατανομή σε 

Δήμος

Ενορία

Επίσημη Διεύθυνση Επίσημη Διεύθυνση

Επίσημη Διεύθυνση

Ενορία
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μικρότερο σύμπλεγμα Κοινοτήτων, το οποίο αποτελεί υποσύνολο του 

μεγαλύτερου συμπλέγματος.  Στην περίπτωση που προκύψουν 

μεγάλοι αριθμοί εκλογέων σε επίπεδο Κοινότητας, αυτή θα εξαιρεθεί 

από το σύμπλεγμα και οι εκλογείς της θα κατανεμηθούν σε 

συγκεκριμένη κάλπη.  Αντιθέτως, στην περίπτωση που προκύψουν 

μικροί αριθμοί, τα συμπλέγματα θα ενοποιηθούν μεταξύ τους.   

Με την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για εγγραφή 

στον ειδικό εκλογικό κατάλογο (η ώρα 6:00  μ.μ., στις 28.05.2021), 

στην περίπτωση που δεν θα δηλωθεί ικανοποιητικός αριθμός 

διευθύνσεων σε ένα Δήμο ή σε ένα σύμπλεγμα κοινοτήτων, θα 

δημιουργηθούν συμπλέγματα Δήμων και Κοινοτήτων λαμβάνοντας 

υπόψη τις αποστάσεις και το χρόνο που θα απαιτηθεί για τη συλλογή 

των ψήφων και θα γίνει οριστικοποίηση  των κέντρων. 

 

 

 

Με στόχο τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα των διαδρομών, τα κέντρα θα 

περιλαμβάνουν εκλογείς διαφόρων Εκλογικών Περιφερειών, δηλαδή θα 

δημιουργείται μια κάλπη για κάθε γεωγραφική περιοχή.  

 

  

Σύμπλεγμα 
Κοινοτήτων

Υποσύνολο 
Συμπλέγματος 

Κοινοτήτων

Κοινότητα Κοινότητα

Κοινότητα

Υποσύνολο 
Συμπλέγματος 

Κοινοτήτων
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ  
 

Ο ειδικός εκλογικός κατάλογος θα καταρτιστεί βάσει των δηλώσεων , που 

θα υποβληθούν στην ειδική πλατφόρμα, που δημιουργήθηκε από την 

Μονάδα Πληροφορικής του Υπουργείου Εσωτερικών και θα δοθεί στους 

Εφόρους Εκλογής , την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021, μετά τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων, στις 06:00 μ.μ.  

Αντίγραφο του Ειδικού Εκλογικού Καταλόγου  για άσκηση του εκλογικού 

δικαιώματος από ασθενείς με κορωνοϊό Covid-19, θα μπορεί να 

επιθεωρηθεί από τους αντιπροσώπους των κομμάτων / υποψηφίων  στα 

σημεία εκκίνησης των ειδικών κινητών εκλογικών κέντρων το πρωί των 

εκλογών.  

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
 

Όλα τα άτομα που θα εργαστούν στο εκλογικό κέντρο θα πρέπει:  

• Να κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια 

του COVID-19 από τη Δημοκρατία, το οποίο να δεικνύει ότι έχουν 

ολοκληρώσει το εμβολιαστικό σχήμα και έχει παρέλθει το χρονικό 

διάστημα των 7 ημερών από την τελευταία δόση, ή  

• Να έχουν διαγνωστεί θετικοί/ες στην ασθένεια του COVID-19 και να 

μην έχει παρέλθει διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία 

δειγματοληψίας της αρχικής εργαστηριακής τους διάγνωσης.  

Εξαίρεση ισχύει για τον/την οδηγό του κέντρου, στην περίπτωση που 

παραμένει στο όχημα, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δεν 

αναμένεται να έρθει σε κοντινότερη απόστασή των 5 μέτρων από τον 

ψηφοφόρο, σε ανοικτό χώρο. Για τα πιο πάνω άτομα μπορεί να γίνει 

αποδεκτό να έχουν διενεργήσει εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για 

την ασθένεια του COVID19 , την προηγούμενη μέρα.  

 

ΣΗΜΕΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
 

Οι Εφόροι Εκλογής έχουν καθορίσει  τα σημεία στα οποία θα 

συγκεντρωθούν οι κάλπες η ώρα 06:00 π.μ. την ημέρα των εκλογών , όπως 

φαίνονται στο Παράρτημα Α , λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές 

περιοχές που θα εξυπηρετήσουν τα ειδικά κινητά εκλογικά κέντρα και έχει 

γίνει προσπάθεια όπως περιοριστούν στον ελάχιστο αναγκαίο  αριθμό.  
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Όλοι οι εκπρόσωποι κομμάτων / υποψηφίων και οι λειτουργοί των 

Μ.Μ.Ε., που ενδεχομένως θα επισκεφθούν τα σημεία συγκέντρωσης  των 

ειδικών κινητών εκλογικών κέντρων, θα πρέπει να φέρουν μάσκα και:  

• Να κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού  για την ασθένεια 

του COVID-19 από τη Δημοκρατία το οποίο να δεικνύει ότι έχουν 

ολοκληρώσει το εμβολιαστικό σχήμα και έχει παρέλθει το χρονικό 

διάστημα των 7 ημερών από την τελευταία δόση , ή  

• Να έχουν διαγνωστεί θετικοί/ες στην ασθένεια του COVID -19 και να 

μην έχει παρέλθει διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία 

δειγματοληψίας της αρχικής εργαστηριακής τους διάγνωσης , ή  

• Να έχουν διενεργήσει εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την 

ασθένεια του COVID19 την προηγούμενη μέρα . 

Όλο το προσωπικό , που θα στελεχώσει τα ειδικά κινητά εκλογικά κέντρα 

(Προεδρεύων, Βοηθοί και Αστυνομικοί) , θα πρέπει να βρίσκονται στα 

καθορισμένα σημεία κατά την πιο πάνω ώρα. Το σφράγισμα των 

ψηφοδελτίων θα γίνει στην παρουσία των αντιπροσώπων των 

υποψηφίων. Επίσης, θα πρέπει να γίνει επίδειξη των κενών καλπών και 

σφράγισμα τους στην παρουσία των αντιπροσώπων .  

Στο σχισμή των καλπών, μέσω της  οποίας οι εκλογείς ρίχνουν το 

ψηφοδέλτιο σ’ αυτές, θα πρέπει να τοποθετηθεί  ειδικό αυτοκόλλητο κατά 

τη μεταφορά των καλπών . 

Το προσωπικό που θα εργαστεί στα ειδικά κινητά εκλογικά κέντρα, θα 

ψηφίσει σ’ αυτά, με ειδικές εξουσιοδοτήσεις μετά τις 07:00 π.μ.  Στην 

περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, η πιο πάνω διαδικασία δεν μπορεί 

να εφαρμοστεί για συγκεκριμένους υπαλλήλους ή αστυνομικούς, θα 

γίνουν διευθετήσεις , όπως τα πρόσωπα αυτά ψηφίσουν σε άλλα εκλογικά 

κέντρα της Επαρχίας , στην οποία θα εργαστούν.   

Στη συνέχεια , τα συνεργεία θα αναχωρήσουν για να μεταβούν στις 

διευθύνσεις που πρέπει να εξυπηρετήσουν, με την κάλπη τοποθετημένη 

στο θάλαμο επιβατών του οχήματος. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 

τοποθετηθεί στο χώρο αποσκευών του οχήματος, ή να παραμείνει χωρίς 

επίβλεψη.   

Όλοι οι εργαζόμενοι στο εκλογικό κέντρο, θα πρέπει να φέρουν 

απαραίτητα μάσκα προστασίας . 

Επιτρέπεται η χρήση κλιματιστικού στο όχημα, νοουμένου ότι 

διασφαλίζεται η συνεχής και επαρκής εισαγωγή φρέσκου αέρα , είτε με τη 

χρήση μηχανικών συστημάτων είτε με φυσικό τακτικό αερισμό του χώρου.  

Η κατανάλωση τροφίμων/ροφημάτων εντός του οχήματος απαγορεύεται, 

καθώς κάτι τέτοιο προϋποθέτει την αφαίρεση της μάσκας.  
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Προσωπικό που παρουσιάζει συμπτώματα του COVID -19 θα πρέπει να 

απέχει από την εργασία και να απευθυνθεί άμεσα (τηλεφωνικά) στον 

προσωπικό του ιατρό, ενημερώνοντας σχετικά τον Βοηθό Έφορο.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ 
 

1. Ο/η Προεδρεύων υπάλληλος  οφείλει να ενημερώσει εκ των 

προτέρων τον/την εκλογέα για το χρόνο επίσκεψης στη διεύθυνση 

αυτοπεριορισμού του/της . Προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να γίνει 

τηλεφωνική επικοινωνία από την προηγούμενη μέρα , στο αριθμό 

τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο/ εκλογέας ενημερώνοντας τον/την για 

το χρόνο επίσκεψης , κατά προσέγγιση. Την ημέρα των εκλογών, ο/η 

Προεδρεύων θα πρέπει να επικοινωνήσει εκ νέου, τουλάχιστον μια  

ώρα πριν την επίσκεψη , ενημερώνοντας με μεγαλύτερη ακρίβεια για 

το χρόνο της επίσκεψης, δίδοντας χρονικό διάστημα μισής ώρας (για 

παράδειγμα θα ενημερώνεται, πως η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί 

μεταξύ 09:00 και 09:30). Σημειώνεται , ότι από τους εκλογείς έχει 

ζητηθεί όπως δηλώσουν δύο αριθμούς τηλεφώνων επικοινωνίας , 

ώστε στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία στον 

πρώτο αριθμό, να γίνει προσπάθεια επικοινωνίας στο δεύτερο.  

2. Με την άφιξη στην οικεία του/της εκλογέα, ο/η Προεδρεύων 

υπάλληλος, μαζί με τον βοηθό και ένα/μια  αστυνομικό,  θα πρέπει να 

τοποθετήσουν την κάλπη στην είσοδο του υποστατικού  και δίπλα 

της το κιτίο, στο οποίο θα ρίχνονται οι βεβαιώσεις  άσκησης του 

εκλογικού δικαιώματος, χωρίς καπάκι.  Πάνω στην κάλπη 

τοποθετείται υγρό απολυμαντικό . 

3. Ο/η Προεδρεύων κτυπά το κουδούνι και απομακρύνεται σε απόσταση 

τουλάχιστον δύο μέτρων από την πόρτα. Στην περίπτωση που ο/η 

εκλογέας δεν εμφανιστεί μετά την πάροδο εύλογου χρόνο, η πιο 

πάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. Στην περίπτωση που ο/η 

εκλογέας εξακολουθεί να μην εμφανίζεται, ο/η Προεδρε ύων θα 

πρέπει να τον/την καλέσει στον αριθμό του  τηλεφώνου επικοινωνίας 

και, αν δεν ανταποκριθεί,  στον εναλλακτικό αριθμό, που έχει 

δηλώσει. Στην περίπτωση που ο/η Προεδρεύων προβεί σε όλες τις πιο 

πάνω ενέργειες και ο/η εκλογέας δεν ανταποκριθεί, τότε θεωρείται 

ότι ο συγκεκριμένος απέχει από τη ψηφοφορία  και το όνομα του/της 

σημειώνεται από τον/την Προεδρεύων στο σε ειδικό έντυπο .  

4. Στην περίπτωση που ο/η εκλογέας εντοπιστεί στο χώρο περιορισμού 

του/της, ο/η Προεδρεύων, αφού επιβεβαιώσει, ότι φέρει  μάσκα  

προστασίας προσώπου,  του/της ζητά , όπως απολυμάνει τα χέρια 
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του/της χρησιμοποιώντας το απολυμαντικό , που βρίσκεται πάνω 

στην κάλπη, τρίβοντας σχολαστικά  τα χέρια.  

5. Στη συνέχεια , ο/η Προεδρεύων ζητά από τον/την εκλογέα , όπως 

παρουσιάσει ταυτότητα ή εκλογικό βιβλιάριο, να την/το αποθέσει 

επί της κάλπης με τη φωτογραφία να βρίσκεται στο άνω μέρος και 

στη συνέχεια να απομακρυνθεί  από την κάλπη, σε απόσταση 

τουλάχιστον δύο μέτρων.  

6. Ο/η Προεδρεύων ή ο/η Βοηθός προβαίνουν σε ταυτοποίηση. Στην 

περίπτωση που απαιτηθεί η αφαίρεσή της μάσκας για σκοπούς 

ταυτοποίησης, αυτό γίνεται γρήγορα και ζητείται από τον/την 

εκλογέα  όπως επανατοποθετήσει τη μάσκα του/της και να 

απολυμάνει ξανά τα χέρια  του/της. 

7. Ο/η υπάλληλος τοποθετεί πάνω  στην κάλπη  τη βεβαίωση, που πρέπει 

να υπογράψει ο/η εκλογέας πριν ψηφίσει και ένα στυλό και 

απομακρύνεται από την κάλπη.  

8. Ο/η εκλογέας παραλαμβάνει τη βεβαίωση και αφού απομακρυνθεί 

εντός της οικίας του/της, διατηρώντας οπτική επαφή με τον/την 

Προεδρεύων υπάλληλο,  τη συμπληρώνει και τη ρίχνει στο κιτίο  

συλλογής των  βεβαιώσεων . Στη συνέχεια , απομακρύνεται από την 

κάλπη.  

9. Ο/η υπάλληλος τοποθετεί στην κάλπη το ψηφοδέλτιο, αφού, με 

ιδιαίτερη προσοχή, επιβεβαιώσει , ότι είναι της Εκλογικής 

Περιφέρειας του/της εκλογέα και  επίσης ότι είναι  σφραγισμένο . Στη 

συνέχεια, απομακρύνεται από την κάλπη.  

10. Ο/η εκλογέας παραλαμβάνει το ψηφοδέλτιο και αφού απομακρυνθεί 

εντός της οικίας του/της για σκοπούς διασφάλισης της μυστικότητας 

της ψήφου, ψηφίζει, διατηρώντας οπτική επαφή με τον/την 

Προεδρεύων υπάλληλο  και στη συνέχεια ρίχνει το ψηφοδέλτιο στην 

κάλπη.  

11. Ο/η εκλογέας κρατά το στυλό και το απολυμαντικό και 

απομακρύνεται από την κάλπη .  

12. Ο/η υπάλληλος, χρησιμοποιώντας χαρτί και αλκοολούχο αντισηπτικό , 

σκουπίζει τις επιφάνειες της κάλπης  και κλείνει με το καπάκι το 

κιτίο βεβαιώσεων .  

13. Στην κάλπη τοποθετείται το ειδικό αυτοκόλλητο και μεταφέρεται 

στο όχημα και τοποθετείται στο θάλαμο επιβατών . Το κιτίο 

βεβαιώσεων τοποθετείται στο χώρο αποσκευών .  
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14. Το συνεργείο αλλάζει μάσκες  και απολυμαίνει τα χέρια του , 

τοποθετώντας τις χρησιμοποιημένες μάσκες σε σακούλι ερμητικά 

κλειστό.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
 

Τα ειδικά κινητά εκλογικά κέντρα , που θα επισκεφθούν ασθενείς σε κέντρα 

νοσηλείας θα στελεχωθούν από τρία άτομα του νοσηλευτικού προσωπικού 

(ένα Προεδρεύων  υπάλληλο και δύο  Βοηθούς) και θα ακολουθηθεί το 

ειδικό πρωτόκολλο του Υπουργού Υγείας  με τίτλο “Μέτρα προφύλαξης 

κατά της εξάπλωσης του SARS-CoV-2 για τη διεξαγωγή εκλογών - 

Λειτουργία εκλογικών κέντρων με κινητές κάλπες -Συλλογή ψήφων 

επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που νοσηλεύονται σε κλινικές Covid” 

(Παράρτημα Γ).  

Συνεργείο του Εφόρου, με τη συνοδεία αστυνομικού, θα μεταφέρ ει την 

κάλπη μέχρι την είσοδο του κέντρου νοσηλείας και θα την παραδώσει 

στον/στην Προεδρεύων του κέντρου, ο/η οποίος θα αναλάβει από εκεί και 

πέρα, στη βάση της διαδικασίας που προβλέπεται στο πρωτόκολλο.  Στην 

περίπτωση που η κατάσταση της υγείας κάποιου/ας ασθενή/νους δεν 

του/της επιτρέπει να ψηφίσει, συμπληρώνεται σχετική βεβαίωση  από 

τον/την θεράποντα  ιατρό.  

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η κάλπη θα παραδοθεί στο 

συνεργείο του Εφόρου, εκτός του κέντρου νοσηλείας. Το συνεργείο, 

παραλαμβάνοντας την κάλπη, θα πρέπει να προβεί σε απολύμανση της 

σκουπίζοντας την με χαρτί και αλκοολούχο διάλυμα και στη συνέχεια τη 

μεταφέρει στο καθορισμένο σημείο συγκέντρωσης των ειδικών κινητών 

εκλογικών κέντρων, για σκοπούς διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων.   

Τονίζεται, ότι οι μόνοι ασθενείς που μπορούν να ψηφίσουν στο ειδικό 

κινητό εκλογικό κέντρο, είναι ασθενείς με κορονοϊό που έχουν υ ποβάλει 

σχετική δήλωση και τα ονόματα τους περιλαμβάνονται στον εκλογικό 

κατάλογο του κέντρου.   

 

ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ 
 

• Η διαλογή και καταμέτρηση ψήφων θα γίνει στα σημεία, που 

ορίστηκαν από τους Εφόρους  Εκλογής για κάθε Επαρχία, σε μεγάλο 

διαμπερές χώρο, στην παρουσία αντιπροσώπων των κομμάτων / 

υποψηφίων.  
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• Για όλα τα πρόσωπα , που θα είναι παρόν, ισχύουν οι ίδιες 

προϋποθέσεις που αναφέρονται για τα σημεία εκκίνησης.   

• Οι φυσικές κάλπες θα συνενωθούν με τις λογικές κάλπες  για σκοπούς 

διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων  (διευκρινίζεται ότι οι λογικές 

κάλπες είναι το σύνολο των ψηφοδελτίων της ίδιας εκλογικής 

περιφέρειας, που βρίσκονται στις αντίστοιχες φυσικές κάλπες) .  

• Στην περίπτωση καλπών , που περιλαμβάνουν ψηφοδέλτια μόνο 

μιας Εκλογικής Περιφέρειας (δεν περιλαμβάνουν λογικές κάλπες) 

και θα συνενωθούν με κάλπες φυσικών εκλογικών κέντρων, οι 

κάλπες των τελευταίων θα μεταφερθούν στο χώρο διαλογής και 

καταμέτρησης των ειδικών  κινητών εκλογικών κέντρων . 

• Τα κιτία συλλογής των βεβαιώσεων άσκησης του εκλογικού 

δικαιώματος ανοίγονται μόνο στην περίπτωση που προκύψει 

οποιαδήποτε αμφισβήτηση επί του θέματος και μόνο κατόπιν 

έγκρισης του Εφόρου Εκλογής.  

• Τα συνεργεία , που θα προβούν στη διαλογή και καταμέτρηση των 

ψήφων των ειδικών εκλογικών κέντρων, φέρουν μάσκα τύπου  

Ν95/FFP2, γάντια  και προβαίνουν σε συχνές αλλαγές των γαντιών.  Οι 

Προεδρεύοντες όλων των καλπών θα παραμείνουν στο χώρο , μέχρι το 

τέλος της διαδικασίας.   

• Για κάθε κάλπη που καταμετράται, συμπληρώνεται Φύλλο 

Καταμέτρησης Ψήφων . 

• Η κατανάλωση τροφίμων/ροφημάτων εντός της αίθουσα 

απαγορεύεται αυστηρά . 

• Μετά το πέρας της διαδικασίας, θα πρέπει να γίνει απολύμανση των 

επιφανειών  με αλκοολούχο αντισηπτικό . Οι χώροι δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν μέχρι την επόμενη ημέρα, μέχρι να απολυμανθούν  

από συνεργεία της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, κατόπιν 

συνεννόησης των Εφόρων Εκλογής με τους Επαρχιακούς Λειτουργούς 

της εν λόγω Υπηρεσίας.  
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(Έντυπο Κ.2) 

 

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2021 
30 ΜΑΪΟΥ 2021 

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

 

"Εγώ ο/η .................................................................................................. 

με αριθμό Εκλογικού Βιβλιαρίου.................., βεβαιώνω ότι έχω ασκήσει το 

εκλογικό μου δικαίωμα για τις Βουλευτικές Εκλογές 30 Μαΐου 2021, στη διεύθυνση 

περιορισμού μου, με βάση τον Ειδικό Εκλογικό Κατάλογο της 28ης Μαΐου 2021 που 

καταρτίστηκε σύμφωνα με τον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων 

(Τροποποιητικό) (Αρ.2) Νόμο του 2021. 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ......................" 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α   
 

Σημεία εκκίνησης και καταμέτρησης ειδικών κινητών εκλογικών κέντρων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του SARS-CoV-2  για τη 

διεξαγωγή εκλογών - Λειτουργία εκλογικών κέντρων με κινητές κάλπες -

Συλλογή ψήφων από οικίες επιβεβαιωμένων κρουσμάτων 
 

Το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο 

σειράς οδηγιών για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού SARS-

CoV-2, προτρέπουν τους υπεύθυνους εκλογών να εφαρμόζουν τα πιο κάτω 

μέτρα προστασίας.  

 

Σημειώνεται πως για σκοπούς αυτών των οδηγιών, ως εργαζόμενοι σε εκλογές 

θεωρούνται όλο το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με το κοινό ή με χώρους 

που επισκέπτεται το κοινό στα πλαίσια εκλογών. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να  

θεωρηθούν ως τα ελάχιστα  που θα πρέπει να τυγχάνουν εφαρμογής. Οι 

υπεύθυνοι των εκλογικών κέντρων  συμβουλεύονται όπως επιπλέον των εν 

λόγω  μέτρων να διαμορφώσουν και επιπρόσθετα σύμφωνα με τη διαμόρφωση 

και τις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους όπου θα διεξαχθούν εκλογές. 

(Αν για παράδειγμα λειτουργήσουν κέντρα σε χώρες υψηλού κινδύνου ή εντός 

νοσοκομειακών μονάδων κ.α.) 

 

Σημαντικό είναι επίσης να καθοριστούν από τη διεύθυνση της εκλογικής 

διαδικασίας  ρόλοι και αρμοδιότητες στο προσωπικό ώστε να διακινούνται οι 

πληροφορίες αποτελεσματικά (π.χ. εάν κάποιος από το προσωπικό νοσήσει η 

διεύθυνση πρέπει να ενημερωθεί άμεσα) και επίσης να γνωρίζει το προσωπικό 

τις ενέργειες που πρέπει να προβεί σε περίπτωση οποιουδήποτε περιστατικού.  

 

1. Υγιεινή Προσωπικού  

- Θα πρέπει από τη διεύθυνση της εκλογικής διαδικασίας, να διατίθενται 

γραπτές οδηγίες και εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο της εξάπλωσης του 

COVID-19 στο προσωπικό έτσι ώστε  να γνωρίζει τα συμπτώματα του 

COVID-19 και να είναι σε θέση να τα αναγνωρίζει έγκαιρα. Σκοπός είναι να 

μπορεί να ζητήσει κατάλληλη ιατρική βοήθεια  και εργαστηριακό έλεγχο και 
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για να ελαχιστοποιηθεί  ο  κίνδυνος μόλυνσης τόσο του κοινού  όσο και των 

άλλων εργαζομένων. 

 

- Όλο το προσωπικό που εργάζεται στην εκλογική διαδικασία  πρέπει να έχει 

κατάρτιση σχετικά με τις προφυλάξεις:  

 
o διατήρηση απόστασης από άλλα άτομα,  

o χρήση κατάλληλης μάσκας,  

o  αναπνευστική υγιεινή (σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και 

του στόματος με χαρτομάντιλο το οποίο απορρίπτεται άμεσα στα 

απορρίμματα. Αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, καλύπτεται το στόμα και η 

μύτη με το εσωτερικό του αγκώνα),  

o αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη 

μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον ιό,  

o συχνή υγιεινή των χεριών ιδιαίτερα μετά από επαφή με αναπνευστικές 

εκκρίσεις, πριν από το φαγητό και μετά τη χρήση της τουαλέτας (η 

υγιεινή των χεριών περιλαμβάνει είτε καθαρισμό των χεριών με 

σαπούνι και νερό είτε το τρίψιμο των χεριών με αλκοολούχο διάλυμα, 

το τρίψιμο με αλκοολούχο διάλυμα είναι προτιμότερο όταν τα χέρια 

δεν είναι εμφανώς λερωμένα, πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και 

νερό ιδίως όταν είναι εμφανώς λερωμένα). 

 

- Προσωπικό που παρουσιάζει  συμπτώματα του COVID-19 θα πρέπει να 

απέχει από την  εργασία και να απευθυνθεί άμεσα τηλεφωνικά  στον 

προσωπικό του ιατρό. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων κατά τη 

διάρκεια της εργασίας, το εργαζόμενο άτομο θα πρέπει να εγκαταλείπει 

αμέσως την εργασία και να επιστρέψει σε αυτή μόνο όταν παύσουν τα 

συμπτώματα και αφού υποχρεωτικά εν τω μεταξύ συμβουλευθεί τον 

προσωπικό του γιατρό. 

 

- Η διεύθυνση της εκλογικής διαδικασίας θα προβαίνει σε διευθετήσεις για την 

συνεχή παρακολούθηση του προσωπικού αναφορικά με πιθανή εμφάνιση 

σχετικών συμπτωμάτων.  
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- Να γίνεται προσπάθεια το προσωπικό να εργάζεται σε ομάδες με μόνιμη 

σύσταση έτσι ώστε να ελαττώνεται η πιθανότητα διασποράς του ιού σε 

περίπτωση κρούσματος. 

 

- Να γίνει σύσταση σε άτομα που δυνατό να  ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, να 

μην εργαστούν στις εκλογές. 

 

 

2. Οργάνωση συνεργείων  που θα επανδρώνουν τις κινητές κάλπες    

 

- Θα πρέπει τα συνεργεία να απαρτίζονται Μόνο από άτομα που  

• Είτε κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού για την 

ασθένεια του COVID-19 από τη Δημοκρατία το οποίο να δεικνύει 

ότι έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό σχήμα και έχει παρέλθει 

το χρονικό διάστημα των 7 ημερών από την τελευταία δόση.  

• Είτε έχουν διαγνωστεί θετικοί στην ασθένεια του COVID-19 και 

δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία 

δειγματοληψίας της αρχικής εργαστηριακής τους διάγνωσης, 

εξαιρούνται της υποχρέωσης διενέργειας εξέτασης ταχείας 

ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID19. Νοείται ότι 

πρέπει να έχουν αποδεσμευτεί. 

• Εξαίρεση από τα πιο πάνω μπορεί να υπάρξει για τον οδηγό του 

συνεργείου που θα παραμείνει στο όχημα μεταφοράς καθώς και 

για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο δεν αναμένεται έρθει 

σε κοντινότερη απόστασή των 5 μέτρων  από τον ψηφοφόρο σε 

ανοικτό χώρο.. Αντί των πιο πάνω,  θα μπορεί να γίνει αποδεκτό 

να έχουν διενεργήσει εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για 

την ασθένεια του COVID19 την προηγούμενη μέρα. Νοείται ότι 

εάν  έχει βρεθεί θετικός ΔΕΝ θα πρέπει να του επιτραπεί  η 

προσέλευση στο κέντρο.  

 

Πριν τις εκλογές, για την ενημέρωση του προσωπικού των εκλογών τυχόν 

συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν, αυτές θα πρέπει να γίνονται 
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με τον λιγότερο αριθμό ατόμων και αυτές θα πρέπει να  διέπονται από 

τα μέτρα αποστασιοποίησης 

➢ Αποστάσεις  

➢ Αποφυγή χρήσης κοινού εξοπλισμού (π.χ. κοινό στυλό για 

εγγραφές)  

  

- Επιτρέπεται η χρήση κλιματιστικού στο όχημα  νοουμένου ότι διασφαλίζεται 

η συνεχής και επαρκής εισαγωγή φρέσκου αέρα είτε με τη χρήση 

μηχανικών συστημάτων είτε με φυσικό τακτικό αερισμό του χώρου. 

 

 

3. Πρακτικές κατά την διεξαγωγή των εκλογών   

 

- Όλοι οι εκπρόσωποι κομμάτων, ΜΜΕ,  για σκοπούς επισκέψεων 

στα σημεία εκκίνησης, τερματισμού των συνεργείων και στους 

χώρους καταμέτρησης των ψήφων,  θα πρέπει να φέρουν μάσκα 

και  να έχουν διενεργήσει εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 

για την ασθένεια του COVID19 την προηγούμενη μέρα. Άτομα που 

έχουν βρεθεί θετικά ΔΕΝ θα πρέπει να τους επιτραπεί  η 

προσέλευση στο χώρο. Από την υποχρέωση διενέργειας εξέτασης 

ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID19 

εξαιρούνται όσοι  

• κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια 

του COVID-19 από τη Δημοκρατία το οποίο να δεικνύει ότι έχουν 

ολοκληρώσει το εμβολιαστικό σχήμα και έχει παρέλθει το χρονικό 

διάστημα των 7 ημερών από την τελευταία δόση.  

• έχουν διαγνωστεί θετικοί στην ασθένεια του COVID-19 και δεν 

έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία 

δειγματοληψίας της αρχικής εργαστηριακής τους διάγνωσης, 

εξαιρούνται της υποχρέωσης διενέργειας εξέτασης ταχείας 

ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID19. Νοείται ότι 

πρέπει να έχουν αποδεσμευτεί. 
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Για την επιτήρηση της εφαρμογής του παρόντος μέτρου, την 

ευθύνη θα την έχει  ο Προεδρεύων του Κέντρου και σε χώρους 

συγκέντρωσης των εκλογικών κέντρων, ο έφορος της οικείας 

εκλογικής περιφέρειας. 

 

- Όλοι  οι εργαζόμενοι στο κινητό εκλογικό κέντρο, καθώς και οι 

ψηφοφόροι θα πρέπει να  φέρουν απαραίτητα μάσκα  

 

- Το προσωπικό  να περιορίσει  στο βαθμό που είναι δυνατό  την 

συνομιλία με ψηφοφόρους και μεταξύ τους  στα απολύτως απαραίτητα. 

 
 

- Να μην γίνεται ανάλωση τροφίμων/ροφημάτων εντός του οχήματος(κάτι 

τέτοιο προϋποθέτει την αφαίρεση της μάσκας).  

 

- Κοντινή επαφή με τους ψηφοφόρους θα πρέπει να έχουν μόνο τα άτομα 

που είναι απολύτως ανάγκη. Τα υπόλοιπα άτομα  θα πρέπει να έχουν 

απόσταση τουλάχιστο 4 μέτρων από τους ψηφοφόρους.  

 
 
 

 

4. Προτεινόμενη διαδικασία  

- Για την πρόσβαση στις οικίες των ψηφοφόρων, να αποφεύγεται όπου 

είναι δυνατό  η χρησιμοποίηση ανελκυστήρα.  

 

- Το συνεργείο όταν καταφθάσει στην οικία του ψηφοφόρου, αφήνει 

πλησίον της θύρας της οικίας του ψηφοφόρου : 

o Την κάλπη  

 
- Στη συνέχεια το συνεργείο απομακρύνεται τουλάχιστο δύο μέτρα από 

την κάλπη και καλεί τον ψηφοφόρο να εξέλθει της κατοικίας του 

φορώντας μάσκα. Τον καλεί να παρουσιάσει ταυτότητα και να την 

αποθέσει επί της κάλπης με τη φωτογραφία να βρίσκεται στο άνω μέρος 

και στη συνέχεια να απομακρυνθεί.  
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- Ακολούθως  ο προεδρεύων πλησιάζει την κάλπη και διενεργεί  

ταυτοποίηση του ψηφοφόρου χωρίς να αγγίξει την  ταυτότητα. Σε 

περίπτωση που τυχόν απαιτηθεί η αφαίρεσή της μάσκας   για  

ταυτοποίηση των ψηφοφόρων τους, αυτό να γίνεται γρήγορα και 

απαραίτητα να ζητηθεί όπως ο ψηφοφόρος επανατοποθετήσει τη μάσκα 

του.  

 
- Μετά, το  συνεργείο αποθέτει επί της κάλπης τα πιο κάτω και 

απομακρύνεται στα δύο τουλάχιστο μέτρα  : 

o Ένα στυλό 

o Ένα ψηφοδέλτιο  

o Ένα έντυπο βεβαίωσης ψηφοφορίας 

o Το κιτίο λήψης βεβαιώσεων  

 

 
- Ακολούθως καλείται ο ψηφοφόρος να πλησιάσει την κάλπη και να : 

o συμπληρώσει το έντυπο βεβαίωσης ψηφοφορίας 

o τοποθετήσει το συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης ψηφοφορίας 

στο κιτίο λήψης βεβαιώσεων  

o ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, παρέχοντάς του τη δυνατότητα 

της μυστικότητας.  

o τοποθετήσει το ψηφοδέλτιο του στην κάλπη 

o κρατήσει στο στυλό  

o απομακρυνθεί από την κάλπη  

 

- Ακολούθως το συνεργείο χρησιμοποιώντας χαρτί εμποτισμένο με 

αλκοόλ σκουπίζει τις επιφάνειες της κάλπης, και του κιτίου βεβαιώσεων 

και τα μεταφέρει στο όχημα.  

 

- Στη συνέχεια το συνεργείο αλλάζει μάσκες και απολυμαίνει τα χέρια του, 

τοποθετώντας τα χρησιμοποιημένα σε σακούλι ερμητικά κλειστό.  
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5. Καθαρισμός και απολύμανση  

- Το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να εκπαιδευτεί στην κατάλληλη 

διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης αναφορικά με τον κορωνοϊό 

COVID-19. Χρησιμοποιούνται προς το σκοπό αυτό τα κατάλληλα 

έγγραφα που είναι αναρτημένα στην ενότητα «Οδηγίες για αντιμετώπιση 

των επιπτώσεων του κορωνοϊού σε εργασιακούς χώρους» στην 

ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών –  

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/categories/info 

 

- Επιμελής και συχνός καθαρισμός και απολύμανση των αντικειμένων 

κοινής χρήσης. Με αλκοολούχο αντισηπτικό (αιθανόλη 70%).  

 

6. Αναλώσιμα  

Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να υπάρχει αδιαλείπτως άμεσα 

προσβάσιμο στα εκλογικά κέντρα επαρκές αναλώσιμο υλικό για την πρόληψη 

των λοιμώξεων: 

• αλκοολούχο διάλυμα καθαρισμού χεριών (70% αιθανόλη)  

• χαρτομάντιλα 

• προστατευτικές μάσκες προσώπου (26 για κάθε ένα από τα δύο άτομα 

του συνεργείου)  

• σακούλες απορριμμάτων 

• υγρά απορρυπαντικά καθαρισμού επιφανειών 

• 30 στυλό τουλάχιστον 

• 2 μάσκες τύπου Ν95/FFP2  για σκοπούς καταμέτρησης  

• γάντια ιατρικής εξέτασης(για σκοπούς της καταμέτρησης των ψήφων) 

 

 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/categories/info
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7. Καταμέτρηση ψήφων 

- Η  καταμέτρηση , θα πρέπει να γίνει σε εξωτερικό   χώρο ή διαμπερές 

χώρο όπου  να υπάρχουν  ανοικτές   δύο  πλευρές  για σκοπούς καλού 

αερισμού. 

 

- Το συνεργείο να φέρει μάσκα τύπου Ν95/FFP2  και η επεξεργασία των 

ψηφοδελτίων των κρουσμάτων να γίνεται φορώντας γάντια και 

εφαρμογή υγιεινής γαντιών και συχνές αλλαγές 

 
- Να μην γίνεται ανάλωση τροφίμων/ροφημάτων εντός της αίθουσας (κάτι 

τέτοιο προϋποθέτει την αφαίρεση της μάσκας).  

 

- Μετά το πέρας της καταμέτρησης, γίνεται απολύμανση των επιφανειών 

με απολυμαντικό. Ο χώρος δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για 

τουλάχιστο 72 ώρες μετά το πέρας της απολύμανσης. Εάν θα 

χρησιμοποιηθεί προηγουμένως θα πρέπει να γίνει απολύμανση από 

ειδικό συνεργείο.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  
 

Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του SARS-CoV-2  για τη 

διεξαγωγή εκλογών - Λειτουργία εκλογικών κέντρων με κινητές κάλπες -

Συλλογή ψήφων επιβεβαιωμένων   κρουσμάτων που νοσηλεύονται σε 

κλινικές Covid 
 

Το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο 

σειράς οδηγιών για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού SARS-

CoV-2, προτρέπουν τους υπεύθυνους εκλογών να εφαρμόζουν τα πιο κάτω 

μέτρα προστασίας.  

 

Σημειώνεται πως για σκοπούς αυτών των οδηγιών, ως εργαζόμενοι σε εκλογές 

θεωρούνται όλο το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με το κοινό ή με χώρους 

που επισκέπτεται το κοινό στα πλαίσια εκλογών. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να  

θεωρηθούν ως τα ελάχιστα  που θα πρέπει να τυγχάνουν εφαρμογής. Οι 

υπεύθυνοι των εκλογικών κέντρων  συμβουλεύονται όπως επιπλέον των εν 

λόγω  μέτρων να διαμορφώσουν και επιπρόσθετα σύμφωνα με τη διαμόρφωση 

και τις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους όπου θα διεξαχθούν εκλογές.  

 

Σημαντικό είναι επίσης να καθοριστούν από τη διεύθυνση της εκλογικής 

διαδικασίας  ρόλοι και αρμοδιότητες στο προσωπικό ώστε να διακινούνται οι 

πληροφορίες αποτελεσματικά και επίσης να γνωρίζει το προσωπικό τις 

ενέργειες που πρέπει να προβεί σε περίπτωση οποιουδήποτε περιστατικού.  

 

5. Υγιεινή Προσωπικού  

- Θα πρέπει από τη διεύθυνση της εκλογικής διαδικασίας, να διατίθενται 

γραπτές οδηγίες και εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο της εξάπλωσης του 

COVID-19 στο προσωπικό έτσι ώστε  να γνωρίζει τα συμπτώματα του 

COVID-19 και να είναι σε θέση να τα αναγνωρίζει έγκαιρα. Σκοπός είναι να 

μπορεί να ζητήσει κατάλληλη ιατρική βοήθεια  και εργαστηριακό έλεγχο και 

για να ελαχιστοποιηθεί  ο  κίνδυνος μόλυνσης τόσο του κοινού  όσο και των 

άλλων εργαζομένων. 
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- Όλο το προσωπικό που εργάζεται στην εκλογική διαδικασία  πρέπει να έχει 

κατάρτιση σχετικά με τις προφυλάξεις:  

 
o διατήρηση απόστασης από άλλα άτομα,  

o χρήση κατάλληλης μάσκας,  

o  αναπνευστική υγιεινή (σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και 

του στόματος με χαρτομάντιλο το οποίο απορρίπτεται άμεσα στα 

απορρίμματα. Αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, καλύπτεται το στόμα και η 

μύτη με το εσωτερικό του αγκώνα),  

o αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη 

μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον ιό,  

o συχνή υγιεινή των χεριών ιδιαίτερα μετά από επαφή με αναπνευστικές 

εκκρίσεις, πριν από το φαγητό και μετά τη χρήση της τουαλέτας (η 

υγιεινή των χεριών περιλαμβάνει είτε καθαρισμό των χεριών με 

σαπούνι και νερό είτε το τρίψιμο των χεριών με αλκοολούχο διάλυμα, 

το τρίψιμο με αλκοολούχο διάλυμα είναι προτιμότερο όταν τα χέρια 

δεν είναι εμφανώς λερωμένα, πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και 

νερό ιδίως όταν είναι εμφανώς λερωμένα). 

 

- Προσωπικό που παρουσιάζει  συμπτώματα του COVID-19 θα πρέπει να 

απέχει από την  εργασία και να απευθυνθεί άμεσα τηλεφωνικά  στον 

προσωπικό του ιατρό. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων κατά τη 

διάρκεια της εργασίας, το εργαζόμενο άτομο θα πρέπει να εγκαταλείπει 

αμέσως την εργασία και να επιστρέψει σε αυτή μόνο όταν παύσουν τα 

συμπτώματα και αφού υποχρεωτικά εν τω μεταξύ συμβουλευθεί τον 

προσωπικό του γιατρό. 

 

- Η διεύθυνση της εκλογικής διαδικασίας θα προβαίνει σε διευθετήσεις για την 

συνεχή παρακολούθηση του προσωπικού αναφορικά με πιθανή εμφάνιση 

σχετικών συμπτωμάτων.  
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- Να γίνεται προσπάθεια το προσωπικό να εργάζεται σε ομάδες με μόνιμη 

σύσταση έτσι ώστε να ελαττώνεται η πιθανότητα διασποράς του ιού σε 

περίπτωση κρούσματος. 

 

- Να γίνει σύσταση σε άτομα που δυνατό να  ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, να 

μην εργαστούν στις εκλογές. 

 

 

6. Οργάνωση συνεργείων  που θα επανδρώνουν τις κινητές κάλπες   

που θα συλλέξουν ψήφους από νοσηλευτήρια  

 

- Το συνεργείο του έφορου εκλογής, θα πρέπει να φέρουν μάσκα και  να 

έχουν διενεργήσει εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την 

ασθένεια του COVID19 την προηγούμενη μέρα. Άτομα που έχουν 

βρεθεί θετικά ΔΕΝ θα πρέπει να τους επιτραπεί  η προσέλευση στο 

χώρο. Από την υποχρέωση διενέργειας εξέτασης ταχείας ανίχνευσης 

αντιγόνου για την ασθένεια του COVID19 εξαιρούνται όσοι :  

• κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια 

του COVID-19 από τη Δημοκρατία το οποίο να δεικνύει ότι έχουν 

ολοκληρώσει το εμβολιαστικό σχήμα και έχει παρέλθει το χρονικό 

διάστημα των 7 ημερών από την τελευταία δόση.  

• έχουν διαγνωστεί θετικοί στην ασθένεια του COVID-19 και δεν 

έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία 

δειγματοληψίας της αρχικής εργαστηριακής τους διάγνωσης, 

εξαιρούνται της υποχρέωσης διενέργειας εξέτασης ταχείας 

ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID19. Νοείται ότι 

πρέπει να έχουν αποδεσμευτεί. 

• Για την επιτήρηση της εφαρμογής του παρόντος μέτρου, την 

ευθύνη θα την έχει  ο Προεδρεύων του Κέντρου και σε 

χώρους συγκέντρωσης των εκλογικών κέντρων, ο έφορος 

της οικείας εκλογικής περιφέρειας. 

 



28 
 

- Επιτρέπεται η χρήση κλιματιστικού στο όχημα  νοουμένου ότι διασφαλίζεται 

η συνεχής και επαρκής εισαγωγή φρέσκου αέρα είτε με τη χρήση 

μηχανικών συστημάτων είτε με φυσικό τακτικό αερισμό του χώρου. 

 

-Το εξειδικευμένο συνεργείο που θα ενεργήσει εντός του νοσηλευτηρίου, θα 

πρέπει να φέρει όλο τον ενδεδειγμένο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό 

(ΑΠΕ) ως αυτός προβλέπεται από τις σχετικές οδηγίες Ορθολογικής χρήσης 

Ατομικού Προστατευτικού Εξοπλισμού για τη λοίμωξη COVID-19 των ΙΥ&ΥΔΥ 

του Υπουργείου Υγείας 

 

-Το εξειδικευμένο συνεργείο που θα ενεργήσει εντός του νοσηλευτηρίου, θα 

πρέπει να ακολουθήσει όλες τις πρακτικές ασφαλείας ως αυτές προβλέπονται 

από τις σχετικές οδηγίες  Ελέγχου και Πρόληψης της Διασποράς του Νέου 

Κορωνοιού σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας των ΙΥ&ΥΔΥ του 

Υπουργείου Υγείας που βρίσκονται αναρτημένες στην ακόλουθη ιστοσελίδα. 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/7_2_metra_elenxou_kai_prolhpshs_di

asporas.pdf  

  

 

7. Πρακτικές κατά την διεξαγωγή των εκλογών   

- Το συνεργείο του εφόρου εκλογής θα πρέπει  απαραίτητα να φέρει 

μάσκα.  Να μην γίνεται ανάλωση τροφίμων/ροφημάτων εντός του 

οχήματος(κάτι τέτοιο προϋποθέτει την αφαίρεση της μάσκας).  

 

- Το προσωπικό  να περιορίσει  στο βαθμό που είναι δυνατό  την 

συνομιλία με ψηφοφόρους και μεταξύ τους  στα απολύτως απαραίτητα. 

 
 

 

8. Προτεινόμενη διαδικασία  

- Το συνεργείο του έφορου εκλογής όταν καταφθάσει στο νοσηλευτήριο  

ενημερώνει το  εξειδικευμένο συνεργείο που θα ενεργήσει εντός του 

νοσηλευτηρίου. 

 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/7_2_metra_elenxou_kai_prolhpshs_diasporas.pdf
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/7_2_metra_elenxou_kai_prolhpshs_diasporas.pdf
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-  Τα δυο συνεργεία συναντώνται εκτός του νοσηλευτηρίου και 

παραδίνεται στο εξειδικευμένο συνεργείο που θα ενεργήσει εντός του 

νοσηλευτηρίου:  

o Την κάλπη  

o Το κιτίο λήψης βεβαιώσεων  

o και για κάθε ψηφοφόρο  

▪ Ένα στυλό 

▪ Ένα ψηφοδέλτιο  

▪ Ένα έντυπο βεβαίωσης ψηφοφορίας 

 

 
- Στη συνέχεια το εξειδικευμένο συνεργείο που θα ενεργήσει εντός του 

νοσηλευτηρίου εισέρχεται στο νοσηλευτήριο  όπου  κινείται γρήγορα 

διακριτικά και ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ 

ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ. 

 

- Τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας του νοσηλευτηρίου το συνεργείο : 

 

o εισέρχεται εντός της κλινικής Covid όπου νοσηλεύονται οι 

ασθενείς 

o τοποθετώντας τον προβλεπόμενο ΑΠΕ εισέρχεται στο δωμάτιο 

όπου νοσηλεύεται ο ψηφοφόρος 

o προσεγγίζει τον ψηφοφόρο και προχωρεί σε  ταυτοποίηση του 

o ακολούθως δίνεται στον  ψηφοφόρο ένα στυλό και ένα έντυπο 

βεβαίωσης ψηφοφορίας 

o ο ψηφοφόρος καλείται συμπληρώσει το έντυπο βεβαίωσης 

ψηφοφορίας 

o τοποθετήσει το συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης ψηφοφορίας 

στο κιτίο λήψης βεβαιώσεων  

o ακολούθως δίνεται στον  ψηφοφόρο ένα ψηφοδέλτιο  

o ο ψηφοφόρος καλείται να ψηφίσει και γίνονται οι κατάλληλες 

διευθετήσεις για να  του παρασχεθεί μυστικότητα 
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o ο ψηφοφόρος καλείται να τοποθετήσει το ψηφοδέλτιο του στην 

κάλπη και να κρατήσει στο στυλό  

o το συνεργείο χρησιμοποιώντας χαρτί εμποτισμένο με αλκοόλ 

σκουπίζει τις επιφάνειες της κάλπης, και του κιτίου βεβαιώσεων 

o αφαιρείται με την προβλεπόμενη διαδικασία ο ΑΠΕ και εξέρχεται 

του δωματίου 

 

- Αφού το συνεργείο επαναλάβει την ίδιο πιο πάνω διαδικασία για κάθε 

διαφορετικό ψηφοφόρο, κατευθύνεται στην έξοδο του νοσηλευτηρίου 

όπου παραδίδει την κάλπη και το κιτίο βεβαιώσεων στο συνεργείο το 

εφόρου εκλογής,  αφού απολυμάνει όλες τις εξωτερικές επιφάνειές τους 

με σκουπίζοντάς τις με  χαρτί εμποτισμένο με αλκοόλ.  

 

- το συνεργείο του έφορου εκλογής παραλαμβάνει την κάλπη και το κιτίο 

βεβαιώσεων και χρησιμοποιώντας χαρτί εμποτισμένο με αλκοόλ 

σκουπίζει τις επιφάνειες της κάλπης, και του κιτίου βεβαιώσεων. Στη 

συνέχεια τα μεταφέρει στο όχημα.  

 

 

5. Καθαρισμός και απολύμανση  

- Το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να εκπαιδευτεί στην κατάλληλη 

διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης αναφορικά με τον κορωνοϊό 

COVID-19. Χρησιμοποιούνται προς το σκοπό αυτό τα κατάλληλα 

έγγραφα που είναι αναρτημένα στην ενότητα «Οδηγίες για αντιμετώπιση 

των επιπτώσεων του κορωνοϊού σε εργασιακούς χώρους» στην 

ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών –  

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/categories/info 

 

- Επιμελής και συχνός καθαρισμός και απολύμανση των αντικειμένων 

κοινής χρήσης. Με αλκοολούχο αντισηπτικό (αιθανόλη 70%).  

 

 

 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/categories/info
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6. Αναλώσιμα  

Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να υπάρχει αδιαλείπτως άμεσα 

προσβάσιμο στα εκλογικά κέντρα επαρκές αναλώσιμο υλικό για την πρόληψη 

των λοιμώξεων: 

• αλκοολούχο διάλυμα καθαρισμού χεριών (70% αιθανόλη)  

• χαρτομάντιλα 

• προστατευτικές μάσκες προσώπου  

• σακούλες απορριμμάτων 

• υγρά απορρυπαντικά καθαρισμού επιφανειών 

• 30 στυλό τουλάχιστον 

• γάντια ιατρικής εξέτασης(για σκοπούς της καταμέτρησης των ψήφων) 

• 2 μάσκες τύπου Ν95/FFP2  για σκοπούς καταμέτρησης  

7. Καταμέτρηση ψήφων 

- Η  καταμέτρηση , θα πρέπει να γίνει σε εξωτερικό   χώρο ή διαμπερές 

χώρο όπου  να υπάρχουν  ανοικτές   δύο  πλευρές  για σκοπούς καλού 

αερισμού. 

 

- Το συνεργείο να φέρει μάσκα τύπου Ν95/FFP2  και η επεξεργασία των 

ψηφοδελτίων των κρουσμάτων να γίνεται φορώντας γάντια και 

εφαρμογή υγιεινής γαντιών και συχνές αλλαγές 

 

- Να μην γίνεται ανάλωση τροφίμων/ροφημάτων εντός της αίθουσας (κάτι 

τέτοιο προϋποθέτει την αφαίρεση της μάσκας).  

 
- Μετά το πέρας της καταμέτρησης, γίνεται απολύμανση των επιφανειών 

με απολυμαντικό. Ο χώρος δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για 

τουλάχιστο 72 ώρες μετά το πέρας της απολύμανσης. Εάν θα 

χρησιμοποιηθεί προηγουμένως θα πρέπει να γίνει απολύμανση από 

ειδικό συνεργείο.   


