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ΘΕΜΑ: «Εκλογικοί κατάλογοι ∆ηµοτικών και Περιφερειακών εκλογών 2010» 

 
  
 Ενόψει των προσεχών ∆ηµοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 7ης  

Νοεµβρίου 2010 καθώς και των επαναληπτικών της 14ης Νοεµβρίου 2010 και 

αναφορικά µε τους εκλογικούς καταλόγους µε τους οποίους θα διενεργηθούν οι 

εκλογές αυτές, σας γνωρίζουµε τα εξής: 

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 

42 της εκλογικής νοµοθεσίας (Π.∆. 96/2007) «οι µεταβολές που συντελούνται στο 

δηµοτολόγιο ένα (1) µήνα πριν από την προκήρυξη των εκλογών καταχωρίζονται 

στους εκλογικούς καταλόγους µετά την διενέργεια των εκλογών». 

 Συνεπώς οι προσεχείς ∆ηµοτικές και Περιφερειακές εκλογές θα διενεργηθούν 

µε τους εκλογικούς καταλόγους της ∆΄ αναθεώρησης (Ιούλιος – Αύγουστος 2010 ), η 

οποία θα περιλαµβάνει τις µεταβολές (µεταδηµοτεύσεις κ.λ.π.) που θα συντελεστούν 

µέχρι 31.08.2010 . 

 Η ίδια ανωτέρω προθεσµία (31.08.2010) ισχύει και για την εγγραφή στους 

ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των Ευρωπαίων πολιτών που προέρχονται από τα 26 

λοιπά κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατοικούν στη χώρα µας και οι 



οποίοι προτίθενται να ασκήσουν το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις  

προσεχείς ∆ηµοτικές εκλογές του Νοεµβρίου 2010. 

 Τέλος, σας υπενθυµίζουµε ότι, οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών 

οργάνων της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης θα διεξαχθούν για πρώτη φορά µε 

τη συµµετοχή των οµογενών και των νοµίµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών 

µε εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και όπως προβλέπουν οι 

διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3838/2010(ΦΕΚ49 Α΄). Η εγγραφή των παραπάνω 

στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους παρατάθηκε µε την 29982/01.06.2010 

(ΦΕΚ754 Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και λήγει στις 31.08.2010. 

   

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

1. Πρωτοδικεία &                                   
    Εισαγγελίες Πρωτοδικών  
    (Μέσω Ν.Α.)                                                                ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
2. Περιφέρειες Κράτους – Έδρες τους 
3. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις – Έδρες τους 
4. ∆ιευθύνσεις Τοπικής 
    Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης Νοµών – Έδρες τους 
5. ∆ήµους και Κοινότητες 
    (Μέσω Περιφερειών) 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ                                    
1. Γραφείο κ. Υπουργού          
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 
4. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα Μεταναστευτικής Πολιτικής 
5. Γεν. ∆/ντή Αναπτ. Προγραµµάτων 
6. ∆/νση  Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης 
7. ∆/νση Οργ.& Λειτ. Ο.Τ.Α. 
8. ∆/νση Μηχ/σης & Η.Ε.Σ. 
9. ∆/νση Εκλογών (3 αντίγραφα) 
10. Γραφείο Τύπου 
 
 


