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ΕΚΛΟΓΙΚΟ- ΕΠΕΙΓΟΝ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ                  Καβάλα  20 Απριλίου 2012  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ         Αριθ. Πρωτ. 03/ οικ1775 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
 
Ταχ. ∆/ νση : Εθν. Αντίστασης 20 
Ταχ. Κωδ.  : 651 10 
Αρµόδιοι  : Γ. Βαµβατήρα – Α. Λιόλιος 
Τηλέφωνο  : 2513503233 - 2513503234 
e-mail    : lioliosath@pamth.gov.gr 
 
ΘΕΜΑ:" Καθορισµός εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας για τη 

διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 6 ης Μαΐου 2012". 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
  Εχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
  α. Του των άρθρων 51, 52 και 55 του Π. ∆/ τος 26/2012 ( ΦΕΚ 57 Α') 

" Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την 
εκλογή βουλευτών". 

  β. Του Π. ∆. 40/11-4-2012 ( ΦΕΚ 90/2012 Α΄)" ∆ιάλυση της Βουλής, προκήρυξη 
εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής".  

  γ. Του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α') " Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης". 

  δ. Του Π. ∆/ τος 144/2010/ ( ΦΕΚ 237 Α΄) « Οργανισµός Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».                                                               

  ε." Την αριθµ. οικ.39/14-1-2011 ( ΦΕΚ 122/8-2-2011) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Α. Μ. Θ. σχετικά µε « µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους άµεσα 
εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες»".   

2. Το αριθ. 14462/11-04-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί 
καθορισµού εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας για τη 
διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 6 ης Μαΐου 2012. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
    Καθορίζουµε κατά ∆ήµους τα εκλογικά τµήµατα και καταστήµατα 
ψηφοφορίας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, στα οποία θα ασκήσουν το 
εκλογικό τους δικαίωµα στις γενικές Βουλευτικές εκλογές της 6 ης Μαΐου 
2012 , οι εκλογείς ( άνδρες και γυναίκες), που είναι γραµµένοι στους 
οικείους εκλογικούς καταλόγους και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους 
στρατιωτικών κλπ του άρθρου 27 του Π. ∆. 26/2012, και κατανέµουµε αυτούς 
( εκλογείς) για ψηφοφορία όπως κατωτέρω: 
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Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ 

 
∆ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ( Εδρα Θάσος)  

  
 
1ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Θάσου/ Λιµένα. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Θάσου 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο Γυµνάσιο- Λύκειο Λιµένα Θάσου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι και  " Θ".  
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 568.  

 
 
2ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Θάσου/ Λιµένα. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Θάσου 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο Γυµνάσιο- Λύκειο Λιµένα Θάσου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Ι" µέχρι " Λ" ( ΛΑΓΟΥΜΤΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 528. 

 
 
3ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Θάσου/ Λιµένα. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Θάσου 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο Γυµνάσιο- Λύκειο Λιµένα Θάσου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Λ" ( ΛΑ∆ΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) µέχρι και " Μ". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 513. 

   
   Στο τµήµα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραµµένο στις ειδικές    
   καταστάσεις του άρθρου 27 , προσωπικό του Αστυνοµικού Τµήµατος Θάσου   
   και του Α΄ Λιµενικού Τµήµατος Θάσου.    
 
 
4ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Θάσου/ Λιµένα. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Θάσου 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο Γυµνάσιο- Λύκειο Λιµένα Θάσου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Ν" µέχρι " Σ" ( ΣΟΦΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 544. 

 
 
5ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Θάσου/ Λιµένα. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Θάσου 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο Γυµνάσιο- Λύκειο Λιµένα Θάσου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Σ" ( ΣΤΑΛΙΟΓΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 555. 
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6ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Θεολόγου.  

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Θεολόγου 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θεολόγου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Κ" ( ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 542. 

 
 
7ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Θεολόγου.  

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Θεολόγου 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θεολόγου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ) µέχρι και " Ν". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 544. 

 
 
8ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Θεολόγου.  

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Θεολόγου 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θεολόγου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Ξ" µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 558. 

 
 
9ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Θεολόγου - Συνοικισµός ΠΟΤΟΥ.  

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Θεολόγου 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ποτού. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι,  οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του 
Συνοικισµού ΠΟΤΟΥ του Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος. 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 628. 

 
 
10ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Καλλιράχης.    

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καλλιράχης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καλλιράχης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Κ" ( ΚΖΟΥΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 426. 
 
  

11ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Καλλιράχης.    
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καλλιράχης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καλλιράχης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ) µέχρι και 
" Ν". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 432. 
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12ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Καλλιράχης.    

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καλλιράχης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: Το ∆ηµοτικό Σχολείο Καλλιράχης. 
Σ΄αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του  Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Ξ" µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. 1 µέχρι και 429. 

 
 
13ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Λιµεναρίων.  

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Λιµεναρίων. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Λιµεναρίων. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Κ" ( ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 572. 

 
 
14ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Λιµεναρίων.  

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Λιµεναρίων. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Λιµεναρίων. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΑΡΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ) µέχρι " Μ" 
( ΜΑΚΕ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 577. 

 
 

15ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Λιµεναρίων.  
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Λιµεναρίων. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Λιµεναρίων. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΑΛΙΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) µέχρι και " Π". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 590.  

 
16ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Λιµεναρίων.  

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Λιµεναρίων. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Λιµεναρίων. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Ρ" µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 559. 

    
   Στο τµήµα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραµµένο στις ειδικές    
   καταστάσεις του άρθρου 27 , προσωπικό του Αστυνοµικού Σταθµού   
   Λιµεναρίου.    

 
 

17ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Μαριών.  
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Μαριών 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μαριών. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του 
Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος, εκλογείς.  
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 340. 
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18ο Εκλογικό Τµήµα:Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Μαριών - Συνοικισµός ΣΚΑΛΑΣ ΜΑΡΙΩΝ. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Μαριών 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Σκάλας Μαριών . 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του 
Συνοικισµού ΣΚΑΛΑΣ ΜΑΡΙΩΝ του Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος, 
εκλογείς.  
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 444. 

 
 
19ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Παναγίας. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Παναγίας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Παναγίας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Μ" ( ΜΕΡΕΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 471. 
 
 

20ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Παναγίας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Παναγίας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Παναγίας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΙΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 471. 

 
 
21ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ποταµιάς. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Ποταµιάς. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ποταµιάς. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Μ" ( ΜΕΡΕΣΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 601. 

 
 
22ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ποταµιάς. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Ποταµιάς. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ποταµιάς. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΕΤΑΞΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 599. 

  
 
23ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Πρίνου.   

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Πρίνου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο ∆ηµοτικό- Γυµνάσιο Πρίνου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Κ" ( ΚΑΨΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 449. 
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24ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Πρίνου.   

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Πρίνου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο ∆ηµοτικό- Γυµνάσιο Πρίνου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΕΛΑΙ∆Η ΕΛΕΝΗ) µέχρι " Π" 
( ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 422. 
 

 
25ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Πρίνου. 
   Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Πρίνου. 

Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο ∆ηµοτικό- Γυµνάσιο Πρίνου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Π" ( ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ) µέχρι και 
" Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 433. 

 
   Στο τµήµα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραµµένο στις ειδικές    
   καταστάσεις του άρθρου 27 , προσωπικό του Λιµενικού Σταθµού Πρίνου   
   καθώς και της 7734 Στρατιωτικής Μονάδας.    

 
 

26ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ραχωνίου. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Ραχωνίου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ραχωνίου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Κ" ( ΚΙΟΣΣΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 398. 
 
 

27ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ραχωνίου. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Ραχωνίου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ραχωνίου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΛΑ∆Η ΠΛΟΥΜΙΣΤΗ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 403. 
 

 
 

28ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Σωτήρος. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Σωτήρος. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Σωτήρος. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του 
Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος, εκλογείς. 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 460. 
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Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ( Εδρα Καβάλας)  

 
1. ∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ( Εδρα Καβάλα)  

 
Α. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
 
29ο Εκλογικό Τµήµα: Α΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: T ο 7 ο ∆ηµ. Σχολείο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Γ" ( ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 522. 
 
 

30ο Εκλογικό Τµήµα: Α΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: T ο 7 ο ∆ηµ. Σχολείο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Γ" ( ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΕΡΙΦΥΛΗ) µέχρι και " Θ". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 502. 

 
   Στο τµήµα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραµµένο στις ειδικές    
   καταστάσεις του άρθρου 27 , προσωπικό του Αστυνοµικού Τµήµατος Καβάλας    
   και των κρατουµένων σε αυτό, του Τµήµατος Ασφάλειας Καβάλας, του   
   Τµήµατος Τροχαίας Καβάλας.    

 
 

31ο Εκλογικό Τµήµα: Α΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: T ο 7 ο ∆ηµ. Σχολείο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Ι" µέχρι " Κ" ( ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΘΩΜΑΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 536. 
 
 

32ο Εκλογικό Τµήµα: Α΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: T ο 7 ο ∆ηµ. Σχολείο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) µέχρι " Μ" ( ΜΑΜΜΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 513. 

 
   Στο τµήµα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραµµένο στις ειδικές    
   καταστάσεις του άρθρου 27 , προσωπικό του Επιτελείου της Αστυνοµικής    
   ∆/ νσης Καβάλας καθώς και του Κεντρικού Λιµεναρχείου Καβάλας.    
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33ο Εκλογικό Τµήµα: Α΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: T ο 7 ο ∆ηµ. Σχολείο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΑΝΑΖΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ) µέχρι " Μ" ( ΜΩΥΣΙ∆ΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 529. 
 
 

34ο Εκλογικό Τµήµα: Α΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: T ο 5 ο Γυµνάσιο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Ν" µέχρι " Π" ( ΠΑΤΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 508. 
 
 

35ο Εκλογικό Τµήµα: Α΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: T ο 5 ο Γυµνάσιο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Π" ( ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ) µέχρι " Σ" 
( ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 479. 
 
 

36ο Εκλογικό Τµήµα: Α΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: T ο 5 ο Γυµνάσιο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Σ" ( ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΝΝΑ) µέχρι " Τ" 
( ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 491. 
 
 

37ο Εκλογικό Τµήµα: Α΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: T ο 5 ο Γυµνάσιο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Τ" ( ΤΣΟΜΑΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 511. 
 
 

38ο Εκλογικό Τµήµα: Β΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: T ο 4 ο Γυµνάσιο Καβάλας ( Ζουµπουλάκειο). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι και " Β". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 540. 
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39ο Εκλογικό Τµήµα: Β΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: T ο 4 ο Γυµνάσιο Καβάλας ( Ζουµπουλάκειο). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Γ" µέχρι και " ∆". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 554. 
 
 

40ο Εκλογικό Τµήµα: Β΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: T ο 4 ο Γυµνάσιο Καβάλας ( Ζουµπουλάκειο). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Ε" µέχρι " Κ" ( ΚΑΜΤΣΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 551. 
 
 

41ο Εκλογικό Τµήµα: Β΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: T ο 4 ο Γυµνάσιο Καβάλας ( Ζουµπουλάκειο). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) µέχρι " Κ" 
( ΚΟΤΕΛΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 545. 
 
 

42ο Εκλογικό Τµήµα: Β΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας . 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: T ο 4 ο Γυµνάσιο Καβάλας ( Ζουµπουλάκειο). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΟΤΖΑΒΟΥΓΙΚ ΑΘΑΝΑΣΙΑ) µέχρι " Μ" 
( ΜΑΡΚΟΥΤΣΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 558. 
 
 

43ο Εκλογικό Τµήµα: Β΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: T ο 4 ο Γυµνάσιο Καβάλας ( Ζουµπουλάκειο). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΑΡΟΥΚΗ ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ) µέχρι " Μ" 
( ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 550. 
 
 

44ο Εκλογικό Τµήµα: Β΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: T ο 4 ο Γυµνάσιο Καβάλας ( Ζουµπουλάκειο). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΥΣΤΕΡΟΥ∆Η ΕΥΠΡΑΞΙΑ) µέχρι " Π" 
( ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 548. 
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45ο Εκλογικό Τµήµα: Β΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: T ο 4 ο Γυµνάσιο Καβάλας ( Ζουµπουλάκειο). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Π" ( ΠΑΠΛΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ) µέχρι " Σ" ( ΣΙΓΟΥΡΕΤΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 556. 
 

46ο Εκλογικό Τµήµα: Β΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: T ο 4 ο Γυµνάσιο Καβάλας ( Ζουµπουλάκειο). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Σ" ( ΣΙ∆ΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) µέχρι " Τ" 
( ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 547. 
 

47ο Εκλογικό Τµήµα: Β΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: T ο 4 ο Γυµνάσιο Καβάλας ( Ζουµπουλάκειο). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Τ" ( ΤΣΙΑΛΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 555. 
 

 
48ο Εκλογικό Τµήµα: Γ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο 
( Τ. Ε. Ε.) Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι και " Β". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 561. 
 
 

49ο Εκλογικό Τµήµα: Γ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο 
( Τ. Ε. Ε.) Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Γ" µέχρι και " Ε". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 561. 
 
 

50ο Εκλογικό Τµήµα: Γ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο 
( Τ. Ε. Ε.) Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Ζ" µέχρι " Κ" ( ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 570. 
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51ο Εκλογικό Τµήµα: Γ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο 
( Τ. Ε. Ε.) Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΑΡΑΜΑΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ) µέχρι " Κ" 
( ΚΥΤΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 566. 
 

52ο Εκλογικό Τµήµα: Γ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο 
( Τ. Ε. Ε.) Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ) µέχρι " Μ" 
( ΜΟΣΧΟΥΛΙΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 555. 
 
 

53ο Εκλογικό Τµήµα: Γ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο 
( Τ. Ε. Ε.) Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΟΤΣΑΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ) µέχρι " Π" 
( ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 548. 

 
   Στο τµήµα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραµµένο στις ειδικές    
   καταστάσεις του άρθρου 27 , προσωπικό των 7731, 7732, 7734, 7739     
   Στρατιωτικών Μονάδων.    

 
54ο Εκλογικό Τµήµα: Γ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο 
( Τ. Ε. Ε.) Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Π" ( ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) µέχρι " Σ" 
( ΣΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 556. 
 
 

55ο Εκλογικό Τµήµα: Γ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο 
( Τ. Ε. Ε.) Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Σ" ( ΣΑΛΑΜΠΑΣΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) µέχρι " Τ" 
( ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 568. 
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56ο Εκλογικό Τµήµα: Γ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο 
( Τ. Ε. Ε.) Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Τ" ( ΤΣΑΠΑΝΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 563. 

 
 
57ο Εκλογικό Τµήµα: ∆΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο 1 ο Γυµνάσιο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Β" ( ΒΙΤΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ.1 µέχρι και 594. 
 

 
58ο Εκλογικό Τµήµα: ∆΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο 1 ο Γυµνάσιο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Β" ( ΒΛΑΜΗ ΕΛΕΝΗ) µέχρι " ∆" ( ∆ΕΣΠΟΙΝΙΑ∆ΟΥ 
ΒΑΡΒΑΡΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 593. 
 
 

59ο Εκλογικό Τµήµα: ∆΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο 1 ο Γυµνάσιο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " ∆" ( ∆ΗΜΑ ΑΝΙΕΖΑ) µέχρι " Ι" ( ΙΣΜΑΗΛ ΧΑΚΗ 
ΟΓΛΟΥ ΝΤΕΝΙΖ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 586. 
 

60ο Εκλογικό Τµήµα: ∆΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο 1 ο Γυµνάσιο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Ι" ( ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) µέχρι και " Κ" 
( ΚΑΤΣΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 619. 
 
 

61ο Εκλογικό Τµήµα: ∆΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο 1 ο Γυµνάσιο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΑΦΑ ΑΝΘΟΥΛΑ) µέχρι " Κ" ( ΚΩΤΣΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 603. 
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62ο Εκλογικό Τµήµα: ∆΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο 1 ο Γυµνάσιο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Λ" µέχρι " Μ" ( ΜΗΤΣΙΝΙΑΡΟΥ ΖΩΗ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 586. 
 
 

63ο Εκλογικό Τµήµα: ∆΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο 1 ο Γυµνάσιο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΙΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) µέχρι και " Ξ". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 618. 
 
 

 
64ο Εκλογικό Τµήµα: ∆΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο 1 ο Γυµνάσιο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Ο" µέχρι " Π" ( ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΑΝΝΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 595. 

 
 
65ο Εκλογικό Τµήµα: ∆΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο 1 ο Γυµνάσιο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Π" ( ΠΕΤΡΟΒΑ ΠΕΠΑ) µέχρι " Σ" ( ΣΤΑΥΡΟΥ∆ΗΣ 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 595. 
 
 

66ο Εκλογικό Τµήµα: ∆΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο 1 ο Γυµνάσιο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Σ" ( ΣΤΕΛΙΟΥ ΕΥ∆ΟΞΙΑ) µέχρι " Τ" ( ΤΣΙΟΚΑΣ 
ΦΩΤΙΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 584.  
 
 

67ο Εκλογικό Τµήµα: ∆΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο 1 ο Γυµνάσιο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Τ" ( ΤΣΙΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 558. 
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68ο Εκλογικό Τµήµα: Ε΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 12 ο ∆ηµοτ. Σχολείο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Β" ( ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 594. 
 
 

69ο Εκλογικό Τµήµα: Ε΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 12 ο ∆ηµοτ. Σχολείο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Β" ( ΒΛΗΣΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) µέχρι " ∆" 
( ∆ΗΜΑΡΙ∆ΟΥ ΦΑΝΗ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 566. 
 

70ο Εκλογικό Τµήµα: Ε΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 12 ο ∆ηµοτ. Σχολείο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " ∆" ( ∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ) µέχρι " Κ" 
( ΚΑΛΤΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 591. 
 

71ο Εκλογικό Τµήµα: Ε΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 12 ο ∆ηµοτ. Σχολείο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΑΛΥΒΑ ΑΣΠΑΣΙΑ) µέχρι " Κ" ( ΚΟΜΗΤΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 578. 
 
 

72ο Εκλογικό Τµήµα: Ε΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 12 ο ∆ηµοτ. Σχολείο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) µέχρι " Λ" 
( ΛΕΟΝΤΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 573. 
 
 

73ο Εκλογικό Τµήµα: Ε΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 12 ο ∆ηµοτ. Σχολείο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Λ" ( ΛΕΣΣΜΑΝΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ) µέχρι " Μ" 
( ΜΟΥΣΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 595. 
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74ο Εκλογικό Τµήµα: Ε΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 12 ο ∆ηµοτ. Σχολείο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΟΥΤΑ ΠΑΡΕΣΑ) µέχρι " Π" 
( ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 593. 

 
75ο Εκλογικό Τµήµα: Ε΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 12 ο ∆ηµοτ. Σχολείο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Π" ( ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ) µέχρι " Π" ( ΠΟΥΣΝΕΡΗ 
ΚΥΡΑΝΘΗ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 592. 
 

76ο Εκλογικό Τµήµα: Ε΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 12 ο ∆ηµοτ. Σχολείο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Π" ( ΠΡΑΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) µέχρι " Σ" ( ΣΦΥΝΙΑ∆ΑΚΗ 
ΜΑΡΙΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 591. 
 

77ο Εκλογικό Τµήµα: Ε΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 12 ο ∆ηµοτ. Σχολείο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Σ" ( ΣΧΟΙΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ) µέχρι " Τ" 
( ΤΣΟΜΙ∆ΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 569. 
 

78ο Εκλογικό Τµήµα: Ε΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου  Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 12 ο ∆ηµοτ. Σχολείο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Τ" ( ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) µέχρι και 
" Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 588. 
 

79ο Εκλογικό Τµήµα: ΣΤ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 6 ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας ( πρώην 
Πολυκλαδικό). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" ( ΑΒ∆ΙΜΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) µέχρι " Α" 
( ΑΡΜΑΓΟΥ ΕΛΕΝΗ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 540. 
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80ο Εκλογικό Τµήµα: ΣΤ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 6 ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας ( πρώην 
Πολυκλαδικό). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" ( ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ) µέχρι " Β" 
( ΒΡΟΥΤΟΥ ΑΝΝΑ) 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ.  µέχρι και 544. 
 
 

81ο Εκλογικό Τµήµα: ΣΤ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 6 ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας ( πρώην 
Πολυκλαδικό). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Β" ( ΒΡΟΧΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) µέχρι " Γ" ( ΓΚΟΛΝΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 541. 

 
 
82ο Εκλογικό Τµήµα: ΣΤ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 6 ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας ( πρώην 
Πολυκλαδικό). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Γ" ( ΓΚΟΝΖΑΛΒΕΣ ΙΣΑΜΠΕΛ) µέχρι " ∆" ( ∆ΟΥΚΑ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 544. 

 
 
83ο Εκλογικό Τµήµα: ΣΤ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 6 ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας ( πρώην 
Πολυκλαδικό). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " ∆" ( ∆ΟΥΚΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) µέχρι " Θ" 
( ΘΕΟ∆ΩΡΕΚΟΥ ΑΓΛΑΙΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 542. 
 
 

84ο Εκλογικό Τµήµα: ΣΤ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 6 ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας ( πρώην 
Πολυκλαδικό). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Θ" ( ΘΕΟ∆ΩΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ) µέχρι " Κ" 
( ΚΑΜΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 546. 
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85ο Εκλογικό Τµήµα: ΣΤ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 6 ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας ( πρώην 
Πολυκλαδικό). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΑΜΕΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ) µέχρι " Κ" 
( ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ.  µέχρι και 554. 
 
 

86ο Εκλογικό Τµήµα: ΣΤ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 6 ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας ( πρώην 
Πολυκλαδικό). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) µέχρι " Κ" 
( ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 534. 

 
 
87ο Εκλογικό Τµήµα: ΣΤ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 6 ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας ( πρώην 
Πολυκλαδικό). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) µέχρι " Κ" 
( ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 536. 
 
 

88ο Εκλογικό Τµήµα: ΣΤ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 6 ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας ( πρώην 
Πολυκλαδικό). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ) µέχρι " Μ" 
( ΜΑΜΜΟΥ ΧΙΟΥΤΟΠΟΥΛΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 548. 
 
 

89ο Εκλογικό Τµήµα: ΣΤ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 6 ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας ( πρώην 
Πολυκλαδικό). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΑΜΠΕΓΙΑΤΖΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ) µέχρι " Μ" 
( ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 539. 
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90ο Εκλογικό Τµήµα: ΣΤ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 6 ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας ( πρώην 
Πολυκλαδικό). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ) µέχρι " Μ" 
( ΜΠΟΥΡΛΙΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 543. 
 
 

91ο Εκλογικό Τµήµα: ΣΤ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 6 ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας ( πρώην 
Πολυκλαδικό). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ) µέχρι " Π" 
( ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 540. 
 
 

 
92ο Εκλογικό Τµήµα: ΣΤ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 6 ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας ( πρώην 
Πολυκλαδικό). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Π" ( ΠΑΝΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) µέχρι  " Π" 
( ΠΑΣΤΡΑΦΙ∆ΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 531. 
 
 

93ο Εκλογικό Τµήµα: ΣΤ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 6 ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας ( πρώην 
Πολυκλαδικό). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Π" ( ΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΝΗ) µέχρι " Ρ" ( ΡΑΝΤΗΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 545. 
 
 

94ο Εκλογικό Τµήµα: ΣΤ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 6 ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας ( πρώην 
Πολυκλαδικό). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Ρ" ( ΡΑΠΤΗ ΑΝΘΗ) µέχρι " Σ" ( ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 546. 
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95ο Εκλογικό Τµήµα: ΣΤ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 6 ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας ( πρώην 
Πολυκλαδικό). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Σ" ( ΣΚΙΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) µέχρι " Τ" 
( ΤΑΥΛΑΡΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 539. 
 
 

96ο Εκλογικό Τµήµα: ΣΤ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 6 ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας ( πρώην 
Πολυκλαδικό). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Τ" ( ΤΑΧΜΑΖΙ∆ΟΥ ΠΕΝΕΛΟΠΗ) µέχρι " Τ" 
( ΤΣΕΝΕΚΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 541. 
 
 

97ο Εκλογικό Τµήµα: ΣΤ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 6 ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας ( πρώην 
Πολυκλαδικό). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Τ" ( ΤΣΕΝΤΕΜΕΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ) µέχρι " Χ" 
( ΧΑΡΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 537. 

 
 
98ο Εκλογικό Τµήµα: ΣΤ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 6 ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας ( πρώην 
Πολυκλαδικό). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Χ" ( ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 549. 
 
 

99ο Εκλογικό Τµήµα: Ζ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 7 ο Γυµνάσιο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" ( ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) µέχρι " Α" 
( ΑΣΛΑΝΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 582. 

 
   Στο τµήµα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραµµένο στις ειδικές    
   καταστάσεις του άρθρου 27 , προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας   
   Καβάλας.    
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100 ο Εκλογικό Τµήµα: Ζ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 7 ο Γυµνάσιο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" ( ΑΣΛΑΝΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) µέχρι " Γ" 
( ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 591. 

 
101 ο Εκλογικό Τµήµα: Ζ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 7 ο Γυµνάσιο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Γ" ( ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ) µέχρι " ∆" 
( ∆ΗΜΟΥ∆Η ΧΡΗΣΤΙΝΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 588. 
 

102 ο Εκλογικό Τµήµα: Ζ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 7 ο Γυµνάσιο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " ∆" ( ∆ΙΑΒΑΤΟΥ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) µέχρι και " Θ" 
( ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 573. 
 

103 ο Εκλογικό Τµήµα: Ζ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 7 ο Γυµνάσιο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Θ" ( ΘΕΟΧΑΡΙ∆ΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ) µέχρι " Κ" ( ΚΑΠΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 591. 
 
 

104 ο Εκλογικό Τµήµα: Ζ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 7 ο Γυµνάσιο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) µέχρι " Κ" 
( ΚΕΡΚΙ∆ΟΥ ΑΓΑΠΗ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 603. 
 
 

105 ο Εκλογικό Τµήµα: Ζ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 7 ο Γυµνάσιο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΕΣΑΠΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) µέχρι " Κ" 
( ΚΡΕΜΙΩΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 582. 
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106 ο Εκλογικό Τµήµα: Ζ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 7 ο Γυµνάσιο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΡΙΘΑΡΕΛΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ) µέχρι " Μ" 
( ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΗ ΑΝ∆ΡΟΥΛΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 580. 
 

107 ο Εκλογικό Τµήµα: Ζ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 21 ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΑΛΑΜΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) µέχρι " Μ" 
( ΜΟΥΜΤΖΗ ΑΝΝΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 587. 
 
 

108 ο Εκλογικό Τµήµα: Ζ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 21 ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΟΥΡΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ) µέχρι και " Ν" 
( ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 598. 
 
 

109 ο Εκλογικό Τµήµα: Ζ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 21 ο ∆ηµοτ. Σχολείο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Ν" ( ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΗΝΑ) µέχρι " Π" 
( ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 576. 
 
 

110 ο Εκλογικό Τµήµα: Ζ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 21 ο ∆ηµοτ. Σχολείο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Π" ( ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) µέχρι " Π" 
( ΠΟΥΛΟΥΚΤΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 596. 
 

 
111 ο Εκλογικό Τµήµα: Ζ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 21 ο ∆ηµοτ. Σχολείο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Π" ( ΠΟΥΠΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ) µέχρι και " Σ" ( ΣΟΥΓΛΗ 
ΣΤΥΛΙΑΝΗ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 587. 
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112 ο Εκλογικό Τµήµα: Ζ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 21 ο ∆ηµοτ. Σχολείο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Σ" ( ΣΟΥΖΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) µέχρι " Τ" 
( ΤΙΜΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 589. 

 
 
 
113 ο Εκλογικό Τµήµα: Ζ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 21 ο ∆ηµοτ. Σχολείο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Τ" ( ΤΙΤΟΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ) µέχρι " Φ" ( ΦΚΙΑΡΑΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ) 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 581. 
 
 
 

114 ο Εκλογικό Τµήµα: Ζ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 21 ο ∆ηµοτ. Σχολείο Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Φ" ( ΦΛΑΜΠΟΥΡΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 594. 
 
 
 

115 ο Εκλογικό Τµήµα: Ζ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας- 
Συνοικισµός ΠΑΛΗΟΥ 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο ∆ηµοτ. Σχολείο Παληού. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του 
Συνοικισµού ΠΑΛΗΟΥ του Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των 
οποίων τα αρχικά γράµµατα των επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι 
" Μ" ( ΜΑΝΩΛΑΚΟΓΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 578. 
 
 
 

116 ο  Εκλογικό Τµήµα: Ζ΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Καβάλας- 
Συνοικισµός ΠΑΛΗΟΥ 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο ∆ηµοτ. Σχολείο Παληού. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του 
Συνοικισµού ΠΑΛΗΟΥ  του Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των 
οποίων τα αρχικά γράµµατα των επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" 
( ΜΑΡΑΝΤΙ∆Η ΜΑΡΙΝΑ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 576. 
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117 ο Εκλογικό Τµήµα: Η’ Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Νέας Καρβάλης.   

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Νέας Καρβάλης.  
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Καρβάλης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι και " Ι" ( ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 566. 

 
   Στο τµήµα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραµµένο στις ειδικές    
   καταστάσεις του άρθρου 27 , προσωπικό στο Τµήµα ∆ίωξης   
   Λαθροµετανάστευσης Καβάλας.    

 
 

118 ο Εκλογικό Τµήµα: Η’ Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Νέας Καρβάλης.   
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Νέας Καρβάλης.  
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Καρβάλης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο  του 
Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα 
των επωνύµων τους αρχίζουν από " Ι" ( ΙΩΣΗΦΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ) µέχρι " Μ" 
( ΜΑΝΟΥΣΑΡΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 587. 
 
 

119 ο Εκλογικό Τµήµα: Η΄Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Νέας Καρβάλης.  
   Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Νέας Καρβάλης.  

Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Καρβάλης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο  του 
Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα 
των επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) µέχρι και 
" Ρ". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 595. 
 
 

120 ο Εκλογικό Τµήµα: Η’ Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Νέας Καρβάλης.   
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Νέας Καρβάλης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Καρβάλης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο  του 
Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα 
των επωνύµων τους αρχίζουν από " Σ" µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 565. 

 
 

121 ο Εκλογικό Τµήµα: Θ’ Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Χαλκερού. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Χαλκερού. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : Το ∆ηµοτικό Σχολείο Χαλκερού. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του 
Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος, εκλογείς. 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 439. 
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Β. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 
 

 
122 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Κρηνίδων. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος: ∆ηµ. Κοινότητα Κρηνίδων. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο Γυµνάσιο Κρηνίδων. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Γ" ( ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 573.  
 
 

123 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Κρηνίδων. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος: ∆ηµ. Κοινότητα Κρηνίδων. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο Γυµνάσιο Κρηνίδων. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Γ" ( ΓΙΑΝΝΑΡΙ∆ΗΣ ΘΩΜΑΣ) µέχρι και " Ι". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 548.  

  
   Στο τµήµα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραµµένο στις ειδικές    
   καταστάσεις του άρθρου 27 , προσωπικό του Αστυνοµικού Σταθµού   
   Κρηνίδων.    
 
 
124 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Κρηνίδων. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος: ∆ηµ. Κοινότητα Κρηνίδων. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο Γυµνάσιο Κρηνίδων. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΑΓΚΑΙ∆ΗΣ ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ) µέχρι " Κ" 
( ΚΕΝΤΙΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 588.  

 
 
125 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Κρηνίδων. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος: ∆ηµ. Κοινότητα Κρηνίδων. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο Γυµνάσιο Κρηνίδων. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΕΡΑΣΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) µέχρι " Λ" 
( ΛΕΟΝΤΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 560.  

 
 
126 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Κρηνίδων. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος: ∆ηµ. Κοινότητα Κρηνίδων. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο Γυµνάσιο Κρηνίδων. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Λ" ( ΛΕΠΙ∆Α ΜΑΡΙΑΝΝΑ) µέχρι " Π" 
( ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 568.  
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127ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Κρηνίδων. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος: ∆ηµ. Κοινότητα Κρηνίδων. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο Γυµνάσιο Κρηνίδων. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Π" ( ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) µέχρι και " Ρ". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 572.  
 
 

128 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Κρηνίδων. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος: ∆ηµ. Κοινότητα Κρηνίδων. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο 2 ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κρηνίδων. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Σ" µέχρι " Τ" ( ΤΣΑΓΚΑΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 566. 

 
 
129 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Κρηνίδων. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος: ∆ηµ. Κοινότητα Κρηνίδων. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο 2 ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κρηνίδων. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Τ" ( ΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 569.  

 
 
130 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Αµυγδαλεώνα. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Αµυγδαλεώνα. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αµυγδαλεώνα. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Ι" ( ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 507. 
 
 

131 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Αµυγδαλεώνα. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Αµυγδαλεώνα. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αµυγδαλεώνα. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Ι" ( ΙΓΝΑΤΙΑ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) µέχρι " Μ" 
( ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 507.  
 
 

132 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Αµυγδαλεώνα. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Αµυγδαλεώνα. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αµυγδαλεώνα. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΕΛΕΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ) µέχρι " Σ" ( ΣΤΑΦΙ∆ΟΥ 
ΤΑΤΙΑΝΗ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 513.  
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133 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Αµυγδαλεώνα. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Αµυγδαλεώνα. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αµυγδαλεώνα. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Σ" ( ΣΤΕΓΚΜΑΙΕΡ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 513. 

 
 
134 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ζυγού. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Ζυγού. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ζυγού. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι και " ∆". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 572.  
 
 

135 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ζυγού. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Ζυγού. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ζυγού. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Ε" µέχρι " Κ" ( ΚΟΤΣΑΒΟΥΓΙΟΥΚ ΕΥΓΕΝΙΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 537.  
 
 

136 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ζυγού. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Ζυγού. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ζυγού. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΟΤΣΑΚΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) µέχρι και " Μ". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 540.  
 
 

137 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ζυγού. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Ζυγού. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ζυγού. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Ν" µέχρι και " Σ". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 553.  
 
 

138 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ζυγού. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Ζυγού. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ζυγού. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Τ" µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 559. 
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139 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Κορυφών. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Κορυφών. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: Το πρώην Κοινοτικό Κατάστηµα Κορυφών. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του 
Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς. 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 146.  
 

140 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Κρυονερίου. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Κρυονερίου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο  Γυµνάσιο Κρυονερίου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Μ" ( ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 476. 
 
 

141 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Κρυονερίου. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Κρυονερίου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο  Γυµνάσιο Κρυονερίου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 484. 

 
 
142 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Λιµνιών. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Λιµνιών. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: Το πρώην Κοινοτικό Κατάστηµα Λιµνιών. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του 
Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς. 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 503. 

 
 
143 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Λυδίας. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Λυδίας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Λυδίας . 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Μ" ( ΜΑΥΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 539. 
 
 

144 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Λυδίας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Λυδίας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Λυδίας . 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 549. 
 

145 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Π. Καβάλας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Π. Καβάλας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : Το πρώην Κοινοτικό Κατάστηµα Π. Καβάλας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του 
Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς. 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 250.  
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146 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Πολύστυλου. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος: Τοπ. Κοινότητα Πολύστυλου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Πολύστυλου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του 
Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς. 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 562. 

 
 
147 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Πολύστυλου – Συνοικισµός ∆ΑΤΟΥ.  

Εδρα Εκλογικού τµήµατος: Τοπ. Κοινότητα Πολύστυλου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : Το ∆ηµοτικό Σχολείο  ∆άτου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του 
Συνοικισµού ∆ΑΤΟΥ, του Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς. 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 477.  
 
 

148 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Πολύνερου. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Πολύνερου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: Το πρώην Κοινοτικό Κατάστηµα Πολύνερου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του 
Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς. 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 177.  

 
 
149 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Φιλίππων. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος: Τοπ. Κοινότητα Φιλίππων. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Φιλίππων. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Κ" ( ΚΟΥΤΑΣ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 514. 

 
150 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Φιλίππων. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος: Τοπ. Κοινότητα Φιλίππων. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Φιλίππων. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΟΥΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) µέχρι " Π" 
( ΠΑΠΑΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 537. 

 
 
151 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Φιλίππων. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος: Τοπ. Κοινότητα Φιλίππων. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Φιλίππων. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Π" ( ΠΑΡΑΠΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ.  µέχρι και 519. 
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   2. ∆ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ( Εδρα Χρυσούπολη)  
 

Α. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 
 
 
152 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Αγιάσµατος. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα  Αγιάσµατος. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Αγιάσµατος. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Λ" ( ΛΕΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ.1  µέχρι και 582. 

 
   Στο τµήµα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραµµένο στις ειδικές    
   καταστάσεις του άρθρου 27 , προσωπικό του Αστυνοµικού Τµήµατος   
   Αερολιµένα Καβάλας καθώς και η 17720 Στρατιωτική Μονάδα.    

 
 

153 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Αγιάσµατος. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Αγιάσµατος. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Αγιάσµατος. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Λ" ( ΛΕΠΙ∆Α ΑΓΑΘΗ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 608. 

 
 

154 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ν. Καρυάς. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Ν. Καρυάς. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : Το ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. Καρυάς. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Κ" ( ΚΑΤΣΙΛΙ∆ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 609. 

 
 

155 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ν. Καρυάς. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Ν. Καρυάς. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : Το ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. Καρυάς. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΑΦΑΛΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ) µέχρι " Π" ( ΠΑΝΤΣΑΡΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ.  µέχρι και 602. 

 
 

156ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ν. Καρυάς. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Ν. Καρυάς. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : Το ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. Καρυάς. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Π" ( ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ) µέχρι και 
" Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 618. 
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157 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Κεραµωτής.  
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Κεραµωτής. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κεραµωτής. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι και " ∆". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 569. 
 
 

158 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Κεραµωτής.  
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Κεραµωτής . 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κεραµωτής. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Ε" µέχρι και " Λ". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 554. 

 
   Στο τµήµα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραµµένο στις ειδικές    
   καταστάσεις του άρθρου 27 , προσωπικό του Λιµενικού Σταθµού Κεραµωτής    
   καθώς και η 7710 Στρατιωτική Μονάδα.    

 
 

159 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Κεραµωτής.  
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Κεραµωτής. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κεραµωτής. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" µέχρι και " Π". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 561. 
 
 

160 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Κεραµωτής.  
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Κεραµωτής. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κεραµωτής. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Ρ" µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 551. 

 
 
161 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Πηγών. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Πηγών. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο Νηπιαγωγείο Πηγών. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Λ" ( ΛΕΠΙ∆ΑΣ ΠΕΤΡΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 509. 

 
 
162 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Πηγών. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Πηγών. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο Νηπιαγωγείο Πηγών. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Λ" ( ΛΙΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 493. 
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Β. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΟΥ 
 
 
163 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Λεκάνης. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Λεκάνης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Λεκάνης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Κ" ( ΚΑΣΚΑΡΙ∆ΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ) 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 455. 
 

 
164 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Λεκάνης. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Λεκάνης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο Γυµνάσιο Λεκάνης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΑΣΤΑΝΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ) µέχρι " Π" 
( ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 454. 

 
 

165 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Λεκάνης. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Λεκάνης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο Γυµνάσιο Λεκάνης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Π" ( ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 450. 

 
 

166 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Αγίου Κοσµά. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος: Τοπ. Κοινότητα Αγίου Κοσµά . 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: Το ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Κοσµά. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του 
Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος, εκλογείς. 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 185. 

 
 

167 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ιποτάµου. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα ∆ιποτάµου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : Το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιποτάµου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του 
Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος, εκλογείς. 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 343. 
 
 

168 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ύσβατου. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα ∆υσβάτου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: Το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆υσβάτου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του 
Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος, εκλογείς. 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 164. 
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169 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ελαφοχωρίου. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Ελαφοχωρίου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: Το Πρώην Κοινοτικό Κατάστηµα Ελαφοχωρίου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του 
Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος, εκλογείς. 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 220. 

 
 

170 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Κεχροκάµπου. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Κεχροκάµπου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Κεχροκάµπου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι και " Λ". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 399. 
 
 

171 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Κεχροκάµπου. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Κεχροκάµπου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Κεχροκάµπου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 405. 

 
 

172 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Μακρυχωρίου. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος: Τοπ. Κοινότητα Μακρυχωρίου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο πρώην Κοινοτικό Κατάστηµα Μακρυχωρίου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του 
Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος, εκλογείς. 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 508. 

 
 

173 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Πλαταµώνα. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Πλαταµώνα. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : Το ∆ηµοτικό Σχολείο Πλαταµώνα . 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του 
Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος, εκλογείς. 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 287. 
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Γ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 
 
 
174 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Χρυσούπολης. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Χρυσούπολης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο 2 ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χρυσούπολης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Β" ( ΒΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 552. 
 

 
175 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Χρυσούπολης. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Χρυσούπολης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο 2 ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χρυσούπολης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Β" ( ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) µέχρι και " Γ". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 540. 

 
 
176 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Χρυσούπολης. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Χρυσούπολης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 2 ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χρυσούπολης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " ∆" µέχρι και " Θ". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 577. 

 
 
177 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Χρυσούπολης. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Χρυσούπολης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 3 ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χρυσούπολης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Ι" µέχρι " Κ" ( ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 524. 

 
   Στο τµήµα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραµµένο στις ειδικές    
   καταστάσεις του άρθρου 27 , προσωπικό του Αστυνοµικού Τµήµατος   
   Χρυσούπολης.    
 
 
178 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Χρυσούπολης. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Χρυσούπολης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο 3 ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χρυσούπολης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΑΡΑ∆ΕΜΙΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) µέχρι " Κ" 
( ΚΟΤΝΙΚ ΧΡΥΣΗ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 550. 
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179 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Χρυσούπολης. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Χρυσούπολης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο 3 ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χρυσούπολης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΙ∆ΟΥ ΝΙΚΗ) µέχρι και " Λ". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 555. 
 

 
180 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Χρυσούπολης. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Χρυσούπολης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο 3 ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χρυσούπολης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΑΓΑΡΙΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) µέχρι " Μ" 
( ΜΟΥΡΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 554. 
 

 
181 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Χρυσούπολης. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Χρυσούπολης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο 3 ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χρυσούπολης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΟΥΡΟΥΖΙ∆ΗΣ ΛΑΧΑΡΟΣ) µέχρι " Ν" 
( ΝΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 551. 
 

 
182 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Χρυσούπολης. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Χρυσούπολης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 4 ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χρυσούπολης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Ν" ( ΝΤΑΓΚΑΛΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) µέχρι " Π" 
( ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΝΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 556. 

 
 
183 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Χρυσούπολης. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Χρυσούπολης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 4 ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χρυσούπολης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Π" ( ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) µέχρι  " Σ" 
( ΣΑΡΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 546. 

 
 
184 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Χρυσούπολης. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Χρυσούπολης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο 4 ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χρυσούπολης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Σ" ( ΣΑΤΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) µέχρι " Τ" 
( ΤΕΠΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 546. 
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185 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Χρυσούπολης. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Χρυσούπολης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο Τ. Ε. Ε. Χρυσούπολης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Τ" ( ΤΕΡΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ) µέχρι και " Τ" 
( ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 559. 

 
 
186 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Χρυσούπολης. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Χρυσούπολης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο Τ. Ε. Ε. Χρυσούπολης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Τ" ( ΤΣΟΜΠΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 538. 

 
 
187 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Αβραµηλιάς. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Αβραµηλιάς. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : Το ∆ηµοτικό Σχολείο Αβραµηλιάς. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του 
Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς. 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 199. 
 

 
188 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Γέροντα. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Γέροντα . 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Γέροντα . 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι και " Κ". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 365. 

 
 

189 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Γέροντα. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Γέροντα. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Γέροντα. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Λ"  µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 389. 

 
 

190 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Γραβούνας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Γραβούνας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Γραβούνας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι και " Λ". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 455. 
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191 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Γραβούνας. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Γραβούνας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Γραβούνας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 438. 
 

192 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ιαλεκτού. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα ∆ιαλεκτού. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : Το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιαλεκτού. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του 
Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς. 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 416. 

 
193 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ερατεινού. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Ερατεινού. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Ερατεινού. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι και " Κ". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 383. 

 
194 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ερατεινού. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Ερατεινού . 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Ερατεινού . 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Λ" µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 428. 

 
195 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ζαρκαδιάς. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Ζαρκαδιάς. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Ζαρκαδιάς. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Μ" ( ΜΕΤΑΛΛΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 488. 

 
196 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ζαρκαδιάς. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Ζαρκαδιάς. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Ζαρκαδιάς. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΗΚΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 464. 

 
 
197 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ν. Ξεριά. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Ν. Ξεριά. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. Ξεριά. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Μ" ( ΜΕΤΑΞΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 374. 
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198 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ν. Ξεριά. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Ν. Ξεριά. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. Ξεριά. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΙΓΓΟΣ ∆ΗΜΟΣ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 383. 

 
 
199 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Παραδείσου. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Παραδείσου . 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Παραδείσου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του 
Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς. 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 394. 

 
 
200 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Πέρνης. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Πέρνης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πέρνης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Κ" ( ΚΑΣΑΜΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 405. 

 
 

201 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Πέρνης. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Πέρνης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πέρνης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΕΛΕΜΠΕΣΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ) µέχρι " Π" 
( ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 411. 

 
 
 

202 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Πέρνης. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Πέρνης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πέρνης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Π" ( ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΘΗΝΑ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 402. 

 
 

 
203 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Πετροπηγής. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Πετροπηγής. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο  πρώην Κοινοτικό κατάστηµα Πετροπηγής. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι και " Λ". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 371. 
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204ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Πετροπηγής. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Πετροπηγής. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο  πρώην Κοινοτικό κατάστηµα Πετροπηγής. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 403. 

  
 

205 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ποντολίβαδου. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος: Τοπ. Κοινότητα Ποντολίβαδου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ποντολίβαδου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι και " Κ". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 351. 

 
 

206ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ποντολίβαδου. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος: Τοπ. Κοινότητα Ποντολίβαδου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ποντολίβαδου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Λ" µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 349. 

 
 
207 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Χρυσοχωρίου. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Χρυσοχωρίου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χρυσοχωρίου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Κ" ( ΚΑΛΠΑΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 602. 
 
 

208ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Χρυσοχωρίου. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Χρυσοχωρίου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χρυσοχωρίου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΑΜΕΝΙ∆ΟΥ ΑΓΑΘΟΚΛΕΙΑ) µέχρι " Μ" 
( ΜΠΙΤΖΑ ΣΟΦΙΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 592. 

 
 
209 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Χρυσοχωρίου. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Χρυσοχωρίου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χρυσοχωρίου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΠΟΛΙΟΥ∆Η ΜΑΡΙΚΑ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 591. 
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4. ∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ( Εδρα Ελευθερούπολη)  
 
 

Α. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 

 
210 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ελευθερούπολης.   

Εδρα Εκλογικού τµήµατος: ∆ηµ. Κοινότητα Ελευθερούπολης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο Γυµνάσιο Ελευθερούπολης ( Τέρµα Μαυροµιχάλη). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Β" ( ΒΟΙΚΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 594.  
 
 

211 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ελευθερούπολης.   
Εδρα Εκλογικού τµήµατος: ∆ηµ. Κοινότητα Ελευθερούπολης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο Γυµνάσιο Ελευθερούπολης ( Τέρµα Μαυροµιχάλη). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από  " Β" ( ΒΟΛΝΕΒ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ) µέχρι " Ε" 
( ΕΜΙΝΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 582.  

 
 
212 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ελευθερούπολης.   

Εδρα Εκλογικού τµήµατος: ∆ηµ. Κοινότητα Ελευθερούπολης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: T ο Γυµνάσιο Ελευθερούπολης ( Τέρµα Μαυροµιχάλη). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Ε" ( ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) µέχρι " Κ" 
( ΚΑΡΑΚΩΣΤΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 594.  

 
213 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ελευθερούπολης.   

Εδρα Εκλογικού τµήµατος: ∆ηµ. Κοινότητα Ελευθερούπολης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: T ο Γυµνάσιο Ελευθερούπολης ( Τέρµα Μαυροµιχάλη). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΑΡΑΛΕΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) µέχρι " Κ" 
( ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 581.  

 
 
214 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ελευθερούπολης.   

Εδρα Εκλογικού τµήµατος: ∆ηµ. Κοινότητα Ελευθερούπολης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: T ο Γυµνάσιο Ελευθερούπολης ( Τέρµα Μαυροµιχάλη). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΟΤΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ) µέχρι " Μ" 
( ΜΑΜΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 584.  
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215 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ελευθερούπολης.   
Εδρα Εκλογικού τµήµατος: ∆ηµ. Κοινότητα Ελευθερούπολης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: T ο Γυµνάσιο Ελευθερούπολης ( Τέρµα Μαυροµιχάλη). 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΑΝΑΚΟΥ∆Α ΜΑΡΙΑ) µέχρι " Μ" 
( ΜΠΟΥΛΤΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 586.  

 
216 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ελευθερούπολης.   

Εδρα Εκλογικού τµήµατος: ∆ηµ. Κοινότητα Ελευθερούπολης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο 1 ο ∆ηµ. Σχολείο Ελευθερούπολης ( Αγ. Νικολάου 
5)- Παλαιό κτίριο. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΠΟΥΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) µέχρι " Π" 
( ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΡΕΝΙΚΗ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 582.  

 
 
217 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ελευθερούπολης.   

Εδρα Εκλογικού τµήµατος: ∆ηµ. Κοινότητα Ελευθερούπολης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο 1 ο ∆ηµ. Σχολείο Ελευθερούπολης ( Αγ. Νικολάου 
5)- Παλαιό κτίριο. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Π" ( ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ) µέχρι " Σ" 
( ΣΙΩΜΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 584.  

 
 
218 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ελευθερούπολης.   

Εδρα Εκλογικού τµήµατος: ∆ηµ. Κοινότητα Ελευθερούπολης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο 1 ο ∆ηµ. Σχολείο Ελευθερούπολης ( Αγ. Νικολάου 
5)- Νέο κτίριο. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Σ" ( ΣΚΑΚΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ) µέχρι " Τ" 
( ΤΣΙΑΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 596.  
 
 

219 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ελευθερούπολης.   
Εδρα Εκλογικού τµήµατος: ∆ηµ. Κοινότητα Ελευθερούπολης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο 1 ο ∆ηµ. Σχολείο Ελευθερούπολης ( Αγ. Νικολάου 
5)- Νέο κτίριο. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Τ" ( ΤΣΙΚΑΡΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 578. 

 
   Στο τµήµα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραµµένο στις ειδικές    
   καταστάσεις του άρθρου 27 , προσωπικό του Αστυνοµικού Τµήµατος   
   Ελευθερούπολης, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελευθερούπολης  καθώς και   
   οι 6204 και 7038 Στρατιωτικές Μονάδες.    
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220 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Αµισιανών.  

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Αµισιανών. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αµισιανών . 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Μ" ( ΜΙΧΑΛΟΥ∆Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 579. 
 
 

221 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Αµισιανών.  
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Αµισιανών. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αµισιανών . 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 580.  

 
 
222 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Αντιφιλίππων. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Αντιφιλίππων  
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αντιφιλίππων. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Λ" ( ΛΑΡΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 597.  

 
 
223ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Αντιφιλίππων. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Αντιφιλίππων  
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αντιφιλίππων. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Λ" ( ΛΑΥΡΕΝΤΙ∆ΗΣ ΡΟΛΑΝ∆ΟΣ) µέχρι και " Ω".  
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 591.  

 
 
224 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Κηπιών. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Κηπιών. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κηπιών. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του 
Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς. 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 620.  
 

 
            
225 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Κοκκινοχώµατος. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Κοκκινοχώµατος.  
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κοκκινοχώµατος. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Κ" ( ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 487.  
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226 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Κοκκινοχώµατος. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Κοκκινοχώµατος.  
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κοκκινοχώµατος. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) µέχρι και  " Μ" 
( ΜΠΑΙΟΥ ΑΣΗΜΩ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 496. 
 

 
227 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Κοκκινοχώµατος. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Κοκκινοχώµατος.  
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κοκκινοχώµατος. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΣΩΤΗΡΙΑ) µέχρι " Σ" 
( ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 475. 

 
 
228 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Κοκκινοχώµατος. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Κοκκινοχώµατος.  
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κοκκινοχώµατος. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Σ" ( ΣΚΑΜΝΟΥ ΕΛΕΝΗ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 468. 

 
 
229 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Χρυσοκάστρου. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Χρυσοκάστρου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: Το ∆ηµοτικό Σχολείο Χρυσοκάστρου.  
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του 
Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς. 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 548. 
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Β. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  

 
230 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Νέας Περάµου. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Νέας Περάµου.  
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Περάµου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι και " Θ". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 566. 

 
231 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Νέας Περάµου. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Νέας Περάµου.  
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Περάµου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Ι" µέχρι " Μ" ( ΜΕΤΑΞΕΝΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 550. 

 
   Στο τµήµα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραµµένο στις ειδικές    
   καταστάσεις του άρθρου 27 , προσωπικό του Λιµενικού Σταθµού Ελευθερών    
   καθώς και η 7736 Στρατιωτική Μονάδα.    
 
232 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Νέας Περάµου. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Νέας Περάµου.  
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Περάµου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΗΛΙΑ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ) µέχρι " Σ" 
( ΣΙΜΙΤΛΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 559. 

 
233 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Νέας Περάµου. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Νέας Περάµου.  
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Περάµου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Σ" ( ΣΚΑΚΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 564. 

 
234 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Αγίου Ανδρέα. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Αγίου Ανδρέα. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : Το Πρώην Κοινοτικό Κατάστηµα Αγ. Ανδρέα. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του 
Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος, εκλογείς. 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 479. 

 
 
235 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ελαιοχωρίου.   

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Ελαιοχωρίου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ελαιοχωρίου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Λ" ( ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ).  
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 632. 
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236 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ελαιοχωρίου. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Ελαιοχωρίου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ελαιοχωρίου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Λ" ( ΛΥΜΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ) µέχρι και " Ω".  
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 644. 

 
 
237 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ελευθερών.  

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Ελευθερών. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ελευθερών. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Κ" ( ΚΑΛΦΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 477. 

 
 
238 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ελευθερών.  

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Ελευθερών. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ελευθερών. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΑΜΙΝΑΚΗ ΑΝΝΑ) µέχρι " Μ" 
( ΜΠΟΥΣΤΙΝΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 477. 

 
 
239 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ελευθερών.  

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Ελευθερών. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ελευθερών. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΥΛΟΘΡΙ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 482. 

 
 
240 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα  Μυρτοφύτου. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Μυρτοφύτου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : Το ∆ηµοτικό Σχολείο Μυρτοφύτου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του 
Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος, εκλογείς.  
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 505. 

 
 

241 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Νέας Ηρακλείτσας.  
Εδρα Εκλογικού τµήµατος: Τοπ. Κοινότητα Νέας Ηρακλείτσας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : Το Νηπιαγωγείο Ν. Ηρακλείτσας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Μ" ( ΜΑΚΡΙ∆ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 478. 
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242 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Νέας Ηρακλείτσας.  
Εδρα Εκλογικού τµήµατος: Τοπ. Κοινότητα Νέας Ηρακλείτσας. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : Το Νηπιαγωγείο Ν. Ηρακλείτσας. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΑΛΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 467. 

 
 

243 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Φωλεάς.  
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Φωλεάς. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: Το ∆ηµοτικό Σχολείο Φωλεάς. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του 
Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς. 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 605. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 46 - 

.  / . 

 
Γ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΑΝΟΥ  

 
244 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ακροποτάµου. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος: Τοπ. Κοινότητα Ακροποτάµου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ακροποτάµου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι και " Κ". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 463. 

 
 

245 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ακροποτάµου. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος: Τοπ. Κοινότητα Ακροποτάµου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ακροποτάµου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Λ" µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 430. 
 
 

246 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Γαληψού.  
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Γαληψού. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : Το ∆ηµοτικό Σχολείο Γαληψού. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του 
Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς. 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 540. 

 
 

247 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Κάριανης. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Κάριανης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κάριανης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Κ" ( ΚΟΥΤΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 415. 

  
 
248 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Κάριανης. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Κάριανης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κάριανης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 453. 

 
 
249 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ορφανίου. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Ορφανίου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ορφανίου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Μ" ( ΜΟΥΡΣΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ).  
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 478. 
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250 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ορφανίου. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Ορφανίου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ορφανίου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΠΑΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 487. 
 

 
251 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Οφρυνίου.  

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Οφρυνίου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Οφρυνίου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Κ". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 625. 

 
 
252 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Οφρυνίου.  

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Οφρυνίου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Οφρυνίου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Λ" µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 630. 

 
 
 

253 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ποδοχωρίου. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Ποδοχωρίου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ποδοχωρίου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι και " Λ". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 425. 

 
 
254 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ποδοχωρίου. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Ποδοχωρίου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ποδοχωρίου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 427. 
 
 
 

255 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Ποδοχωρίου –  
Συνοικισµός ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΟΥ.  

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Ποδοχωρίου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο του Οικισµού. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του 
Συνοικισµού ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΟΥ του Εκλογικού αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς. 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 380. 
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∆. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ  

 
256 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Νικήσιανης. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Νικήσιανης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµ. Σχολείο Νικήσιανης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι και " ∆" ( ∆ΕΤΣΙΚΑ ΕΛΕΝΗ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 511. 
 

257 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Νικήσιανης. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Νικήσιανης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµ. Σχολείο Νικήσιανης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " ∆" ( ∆ΗΜΑ∆Η ΚΥΡΙΑΚΙΤΣΑ µέχρι " Κ" 
( ΚΑΤΙΦΟΥ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 490. 
 

258 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Νικήσιανης. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Νικήσιανης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµ. Σχολείο Νικήσιανης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΑΤΣΑΚΑ ΧΡΥΣΗ) µέχρι " Μ" ( ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ 
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 515. 

 
259 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Νικήσιανης. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Νικήσιανης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµ. Σχολείο Νικήσιανης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΑΛΑΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) µέχρι " Ν" 
( ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 511. 
 

260 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Νικήσιανης. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Νικήσιανης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο Γυµνάσιο Νικήσιανης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Ν" ( ΝΟΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ) µέχρι " Σ" 
( ΣΑΡΑΝΤΟΥ∆ΗΣ ΧΡΥΣΟΣΟΤΟΜΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 507. 

 
261 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Νικήσιανης. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : ∆ηµ. Κοινότητα Νικήσιανης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο Γυµνάσιο Νικήσιανης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Σ" ( ΣΑΡΑΦΟΥ∆Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 501. 
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262 ο Εκλογικό  Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Γεωργιανής. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Γεωργιανής. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Γεωργιανής. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Μ" ( ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 618. 

 
 
263 ο Εκλογικό  Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Γεωργιανής. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Γεωργιανής. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Γεωργιανής. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΥΛΩΘΡΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 637.  

 
 

264 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Παλαιοχωρίου. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος: Τοπ. Κοινότητα Παλαιοχωρίου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι και " Κ" ( ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 527.  

 
 
265 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Παλαιοχωρίου. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος: Τοπ. Κοινότητα Παλαιοχωρίου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΑΛΠΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ) µέχρι " Μ" ( ΜΑΜΜΗ 
ΕΥΘΥΜΙΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 539.  

 
 
266 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Παλαιοχωρίου. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος: Τοπ. Κοινότητα Παλαιοχωρίου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΑΝ∆ΑΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ) µέχρι και " Ρ". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 538.  

 
 
267 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Παλαιοχωρίου. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος: Τοπ. Κοινότητα Παλαιοχωρίου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Σ" µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 537.  

 
 
 



- 50 - 

.  / . 

 

Ε. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΕΩΝ  

 
 
268 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Μουσθένης. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Μουσθένης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο Πρώην ∆ηµοτικό Σχολείο Μουσθένης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι και " Κ" ( ΚΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 558.  

 
 
269 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Μουσθένης. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Μουσθένης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο Πρώην ∆ηµοτικό Σχολείο Μουσθένης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Κ" ( ΚΛΟΥΦΑ ΑΜΑΛΙΑ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 566.  

 
 
270 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Αυλής. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Αυλής. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : Το Πρώην Κοινοτικό Κατάστηµα Αυλής. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 508. 

 
 
271 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ωµατίων. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα ∆ωµατίων. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο Πρώην ∆ηµοτικό Σχολείο  ∆ωµατίων. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι και " ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ ΖΑΧΑΡΩ". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 434.  

 
272 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα ∆ωµατίων. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα ∆ωµατίων. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο Πρώην ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ωµατίων. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΑΥΡΕΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 426.  

 
 
273 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Μελισσοκοµείου. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος: Τοπ. Κοινότητα Μελισσοκοµείου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : Το Πρώην ∆ηµοτικό Σχολείο Μελισσοκοµείου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι και " Μ". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 338. 
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274 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Μελισσοκοµείου. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος: Τοπ. Κοινότητα Μελισσοκοµείου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : Το Πρώην ∆ηµοτικό Σχολείο Μελισσοκοµείου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Ν" µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 344.  

 
 
 
275 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Μεσιάς. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Μεσιάς. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας : Το Πρώην Κοινοτικό Κατάστηµα Μεσιάς.  
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 516. 

 
 
 
276 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Μεσορόπης. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Μεσορόπης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μεσορόπης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι " Μ" ( ΜΙΧΑΛΟΥ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 423.  
 
 

277 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Μεσορόπης. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος : Τοπ. Κοινότητα Μεσορόπης. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας :T ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μεσορόπης. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΟΣΧΟΒΟΥ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 423.  
 
 
 

278 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Πλατανοτόπου. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος: Τοπ. Κοινότητα Πλατανοτόπου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο Νηπιαγωγείο Πλατανοτόπου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι και " Μ" ( ΜΗΛΙΑ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ). 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1  µέχρι και 374.  
 
 

279 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Πλατανοτόπου. 
Εδρα Εκλογικού τµήµατος: Τοπ. Κοινότητα Πλατανοτόπου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο Νηπιαγωγείο Πλατανοτόπου. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" ( ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 382.  
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280 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Σιδηροχωρίου. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος: Τοπ. Κοινότητα Σιδηροχωρίου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο Νηπιαγωγείο Καραβαγγέλη. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Α" µέχρι και " Λ". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 385.  

 
 
281 ο Εκλογικό Τµήµα: Εκλογικό ∆ιαµέρισµα Σιδηροχωρίου. 

Εδρα Εκλογικού τµήµατος: Τοπ. Κοινότητα Σιδηροχωρίου. 
Κατάστηµα ψηφοφορίας:T ο Νηπιαγωγείο Καραβαγγέλη. 
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού 
αυτού ∆ιαµερίσµατος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράµµατα των 
επωνύµων τους αρχίζουν από " Μ" µέχρι και " Ω". 
Ητοι εκλογικός κατάλογος από αύξ. αριθ. 1 µέχρι και 400.  
 
 

          Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 
 
 
           ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΓΡΑΝΑΣ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ                       
 1. Υπουργείο Εσωτερικών 
    ∆/ νση Εκλογών- Τµήµα Εκλογών 
             ΑΘΗΝΑ 
    ( σε τρία αντίγραφα) 
 2. κ. Πρόεδρο Εφετών Θράκης 
             ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
 3. κ. Εισαγγελέα Εφετών Θράκης 
             ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
 4. κ. Πρόεδρο Πρωτοδικών Καβάλας- Ενταύθα 
 5. κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας- Ενταύθα 
 6. κ. Πρόεδρο ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας 
             Ενταύθα    
 7. Αστυνοµική ∆/ νση Καβάλας (2 αντίγραφα) 
 8. Αστυνοµικά τµήµατα Π. Ε. Καβάλας 
 9. κ. κ. ∆ηµάρχους Π. Ε. Καβάλας  
10. κ. κ. Προέδρους Εφορευτικών Επιτροπών 
       Εκλογικών Τµηµάτων Π. Ε. Καβάλας 
11. Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης 
             ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
12. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Καβάλας 
13. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση  
    ∆ιοικητικού Οικονοµικού 
            Ενταύθα 



ΕΚΛΟΓΙΚΟ-ΕΠΕΙΓΟΝ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.ΜΑΚ.ΘΡΑΚΗΣ               Καβάλα 20  Απριλίου 2012  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ      Αριθ. Πρωτ. 03/ οικ1776 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
 
Ταχ. ∆/ νση : Εθν. Αντίστασης 20 
Ταχ. Κωδ.  : 651 10 
Αρµόδιοι  : Γ. Βαµβατήρα – Α. Λιόλιος 
Τηλέφωνο  : 2513503233 - 2513503234 
e-mail    : lioliosath@pamth.gov.gr  
 
 
ΘΕΜΑ:"Καθορισµός ειδικών εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων 

ψηφοφορίας ετεροδηµοτών για τη διενέργεια των γενικών 
βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012". 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
 
  Εχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
  α. Του των άρθρων 95, 96 και 97 του Π. ∆/ τος 26/2012 ( ΦΕΚ 57 Α') 

" Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας 
για την εκλογή βουλευτών".   

  β. Του Π. ∆. 40/11-4-2012 ( ΦΕΚ 90/2012 Α΄)" ∆ιάλυση της Βουλής, 
προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής".  

  γ. Του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α') " Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης". 

  δ. Του Π. ∆/ τος 144/2010/ ( ΦΕΚ 237 Α΄) « Οργανισµός Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».                                                              

  ε." Την αριθµ. οικ.39/14-1-2011 ( ΦΕΚ 122/8-2-2011) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Α. Μ. Θ. σχετικά µε « µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους 
άµεσα εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες»".   

2. Το αριθ. 14462/11-04-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
περί καθορισµού εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας 
για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 6 ης 
Μαΐου 2012. 

3.  Το αριθµ. 14472/11-4-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
περί ψηφοφορίας ετεροδηµοτών.  

 



 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
 
    Καθορίζουµε τα ειδικά εκλογικά τµήµατα ( µικτά) και καταστήµατα 
ψηφοφορίας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, στα οποία θα 
ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα στις γενικές Βουλευτικές 
εκλογές της 6ης Μαΐου 2012, οι ετεροδηµότες εκλογείς ( άνδρες και 
γυναίκες), που είναι γραµµένοι στους ειδικούς εκλογικούς 
καταλόγους ετεροδηµοτών και κατανέµουµε αυτούς ( εκλογείς) για 
ψηφοφορία όπως κατωτέρω: 
 

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟ∆ΗΜΟΤΩΝ 
 

 Εκλογικό Τµήµα : Ε1 
Έδρα εκλογικού τµήµατος: ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Καβάλας 
Κατάστηµα ψηφοφορίας: Το 12ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καβάλας (Αγ. 
Ιωάννη).  
Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι γραµµένοι στον Ε1 Ειδικό εκλογικό κατάλογο 
Ετεροδηµοτών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. 
Ήτοι εκλογικός κατάλογος ετεροδηµοτών: 
 
Βασική Εκλογική Περιφέρεια                  Πλήθος Εκλογέων 
    05- Α΄ ΑΘΗΝΩΝ                                 16 
    06- Β΄ ΑΘΗΝΩΝ                                 19 
    15- ΕΒΡΟΥ                                     17 
    21- ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                  9 
    23- Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                           28 
    24- Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                            7 
    49- ΣΕΡΡΩΝ                                    13         
 
                              ΣΥΝΟΛΟ            109 

 
 
 

 
 

          Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 
 
 
           ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΓΡΑΝΑΣ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ                       
 1. Υπουργείο Εσωτερικών 
    ∆/ νση Εκλογών- Τµήµα Εκλογών 
             ΑΘΗΝΑ 
    ( σε τρία αντίγραφα) 
 2. κ. Πρόεδρο Εφετών Θράκης 
             ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
 3. κ. Εισαγγελέα Εφετών Θράκης 
             ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
 4. κ. Πρόεδρο Πρωτοδικών Καβάλας- Ενταύθα 
 5. κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας- Ενταύθα 
 6. κ. Πρόεδρο ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας 
             Ενταύθα    
 7. Αστυνοµική ∆/ νση Καβάλας (2 αντίγραφα) 
 8. Αστυνοµικά τµήµατα Π. Ε. Καβάλας 
 9. κ. κ. ∆ηµάρχους Π. Ε. Καβάλας  
10. κ. Προέδρο Εφορευτικής Επιτροπής 
       Εκλογικού Τµήµατος Π. Ε. Καβάλας  
11. Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης 
             ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
12. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Καβάλας 
13. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση  
    ∆ιοικητικού Οικονοµικού 
            Ενταύθα 
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