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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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540.08 Θεσσαλονίκη 

 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ 
    
 
     Θεσσαλονίκη 20-7-2010 
 
 
      Αριθµ. Πρωτ. 20667 

Πληροφορίες: Γ. Αναγνώστου 
Τηλ: 2313309195 
Fax: 2313309175 
 

ΠΡΟΣ: ∆ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης 

(προκειµένου να ενηµερωθούν οι 
υπεύθυνοι δηµοτολογίου) 

 
 
ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις οι οποίες θα χορηγηθούν σε εκλογείς που δεν θα µεταβούν στους 
τόπους εγγραφής τους στους εκλογικούς καταλόγους για να ασκήσουν το εκλογικό 
τους δικαίωµα στις επικείµενες δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές του Νοεµβρίου 
2010 
 
 
ΣΧΕΤ: Αριθµ. 39959/16-7-2010 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
 
 
 
 

Σας διαβιβάζουµε σε φωτοαντίγραφο το πιο πάνω σχετικό έγγραφο, 
αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος, για ενηµέρωσή σας και πιστή εφαρµογή. 

Παρακαλείστε επίσης όπως ορίσετε ένα υπεύθυνο υπάλληλο, ο οποίος 
ύστερα από την έγγραφη ειδοποίηση αποστολής των Έντυπων Βεβαιώσεων από το 
Υπουργείο, θα έλθει σε επικοινωνία µε την οικεία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, 
προκειµένου να εφοδιαστείτε µε ανάλογο αριθµό έντυπων βεβαιώσεων.  

 
 

 Με Εντολή Γενικού Γραµµατέα 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 

ΤΟΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  1 από 4 1

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αθήνα 16 Ιουλίου 2010 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                Αριθµ. Πρωτ.:  39959 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ/ΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ             

ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ      

   ΠΡΟΣ :  

Ταχ. ∆/νση     : Ευαγγελιστρίας  2               1. Τους κ.κ. ∆ηµάρχους  και  

Ταχ. Κωδ.       : 101 83 Αθήνα                  Προέδρους Κοινοτήτων της χώρας                                                                

Πληροφορίες : Θ.Βαλµάς      2. Υπεύθυνους ∆ηµοτολογίων δήµων                                    

Τηλέφωνο      : 2131361299 ή 210-3741299      και Κοινοτήτων  

Fax                 : 210-3741140                              ( µέσω Γ.Γ. Περιφερειών)     

e-mail             : ekloges@ypes.gr 

 
 
 
ΘΕΜΑ: ‘‘ Βεβαιώσεις, οι οποίες θα χορηγηθούν σε εκλογείς, που δεν θα µεταβούν 

στους τόπους εγγραφής τους στους εκλογικούς καταλόγους για να 

ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα στις επικείµενες δηµοτικές και 

περιφερειακές εκλογές του Νοεµβρίου 2010. ’’ 

 
Ενόψει των προσεχών αυτοδιοικητικών εκλογών της 7ης Νοεµβρίου 2010 και 

των Επαναληπτικών της  14ης Νοεµβρίου 2010, επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 11 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ. 

87Α)» σε συνδυασµό µε αυτές της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 96/2007 

«Κωδικοποίηση σ΄ ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή 

βουλευτών» η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος είναι υποχρεωτική.  

Η αδικαιολόγητη παράλειψη της άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος 

τιµωρείται (παρ.1 του άρθρου 117 του Π.∆. 96/2007).  

Ωστόσο, θα υπάρξουν περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιοι εκλογείς 

δικαιολογηµένα δεν θα µπορέσουν να  ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα και για 

τους οποίους δεν εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες από τις ανωτέρω διατάξεις ποινικές 

κυρώσεις. Πρόκειται για εκλογείς κατοίκους εξωτερικού, εκλογείς άνω των 
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εβδοµήντα (70) ετών ή εκλογείς που βρίσκονται την ηµέρα της ψηφοφορίας σε 

απόσταση µεγαλύτερη των διακοσίων (200) χιλιοµέτρων από το εκλογικό τµήµα,  

όπου ψηφίζουν (άρθρο 11 παρ. 2 του ν.3852/2010).  

Ειδικότερα, οι εκλογείς εκείνοι, που κατά την ηµέρα της ψηφοφορίας των 

εκλογών του Νοεµβρίου 2010 δεν θα µπορέσουν να µεταβούν στο τόπο εγγραφής 

τους για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα, εφόσον ο τόπος αυτός απέχει πάνω 

από διακόσια (200) χιλιόµετρα πρέπει να εφοδιάζονται µε σχετική βεβαίωση.  

Οι βεβαιώσεις αυτές θα χορηγούνται στο εξής από τους δήµους ή τις 

Κοινότητες.  

Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής το Υπουργείο µας, θα εκτυπώσει στο 

Εθνικό Τυπογραφείο έντυπες βεβαιώσεις, µε τις οποίες θα εφοδιάζονται οι εν λόγω 

εκλογείς από τους Ο.Τ.Α. του τόπου διαµονής τους.   

Σχετικά µε την αποστολή των βεβαιώσεων αυτών στις Νοµαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις και τα Νοµαρχιακά ∆ιαµερίσµατα της χώρας θα σας ενηµερώσουµε 

µε νεότερο έγγραφό µας.  

Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούµε, όπως ορίσετε ένα υπεύθυνο 

υπάλληλο, ο οποίος, ύστερα από την έγγραφη ειδοποίηση αποστολής από το 

Υπουργείο, θα έλθει σε επικοινωνία µε την οικεία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, 

προκειµένου να εφοδιαστείτε µε  ανάλογο αριθµό αντιτύπων έντυπων βεβαιώσεων.  

Οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νοµαρχιακά ∆ιαµερίσµατα, στις 

οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλούνται, αµέσως µετά την έγγραφη 

γνωστοποίηση από το Υπουργείο της αποστολής και την παραλαβή των ανωτέρω 

βεβαιώσεων µέσω ΕΛ.ΤΑ., να εφοδιάσουν  τους  Ο.Τ.Α της περιφερείας τους.  

 
                 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                       Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                         

1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
        Κατεχάκη 1  
        Τ.Κ. : 10177 Αθήνα      

2. κ.κ Προέδρους Πρωτοδικών                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 

       (µέσω Ν.Α.) 

3. κ.κ. Γεν. Γραµµατείς Περιφερειών 

4. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις &                           

       Νοµαρχιακά ∆ιαµερίσµατα 

       ( Έδρες τους)          
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ                                                            

1. Γραφείο κ. Υπουργού                                                          

2. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα         

3. Γεν. ∆/ντη Αναπτ. Προγραµµάτων                                                                   

4. ∆/νση Εκλογών   

5. ∆/νση Μηχ/σης & ΗΕΣ 

(για τη δηµοσίευση της παρούσας  

στον ιστότοπο του Υπουργείου)      

6. ∆/νση Οργάνωσης κ΄ Λειτουργίας Ο.Τ.Α 

                                                     


