
     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Τ. Οικονοµίδη & Καθ.Ρουσίδου 11 
540.08 Θεσσαλονίκη 

 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ 

    
 
     Θεσσαλονίκη 26-8-2010 
 
 
      Αριθµ. Πρωτ. 24100 

Πληροφορίες: Γ. Αναγνώστου 
Τηλ: 2313309195 
Fax: 2313309175 
 

ΠΡΟΣ: ∆ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης 

(προκειµένου να ενηµερωθούν οι 
υπεύθυνοι δηµοτολογίου) 

 
 ΚΟΙΝ: ∆/νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ∆ιοίκησης 

Νοµών Π.Κ.Μ. 

(για ενηµέρωση των ∆ήµων του 
νοµού τους) 

 
ΘΕΜΑ: Νοµοθετική ρύθµιση του δικαιώµατος εκλέγειν και εκλέγεσθαι υπηκόων της 
Ισλανδίας, του Λιχνενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας, κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 
Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) 
 
 
ΣΧΕΤ: α) Αριθµ. 20280/20-7-2010 έγγραφό µας  
β) Αριθµ. 39049/13-7-2010 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
γ) Αριθµ. 47166/18-8-2010 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
 
 
 

 
Σε συνέχεια του (α) πιο πάνω σχετικού εγγράφου µε το οποίο σας διαβιβάσαµε 

φωτοαντίγραφο του (β) σχετικού, σας στέλνουµε σε φωτοαντίγραφο το αριθµ. 47166/18-8-
2010 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 
αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος, για ενηµέρωσή σας και πιστή εφαρµογή. 

 

 
ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 
Γραφείο Γενικής Γραµµατέως 

Με Εντολή Γενικού Γραµµατέα 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 

ΤΟΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

 

 

 

 



  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αθήνα  18 Αυγούστου 2010 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ         Αριθ. Πρωτ.: 47166 

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 

                                                                                     ΠΡΟΣ: 

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

Ταχ. Κώδικας: 101 83                                 Προέδρους Κοινοτήτων  

Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη                        2. Υπεύθυνους ∆ηµοτολογίων 

Τηλέφωνο: 210 3741132                                δήµων και κοινοτήτων 

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

e-mail: te.ekloges@ypes.gr       

                 

ΘΕΜΑ: «Νοµοθετική ρύθµιση του δικαιώµατος εκλέγειν και εκλέγεσθαι υπηκόων της 

Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας, κρατών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ)» 

 

Σε συνέχεια του αριθ.39049/13.7.2010 εγγράφου µας αναφορικά µε το δικαίωµα του 

εκλέγειν και εκλέγεσθαι υπηκόων της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της 

Ελβετίας, κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, σας γνωρίζουµε 

ότι ψηφίστηκε ο Ν.3870/2010 (ΦΕΚ τ. Α΄΄138/9-8-2010) µε τον οποίο ρυθµίζεται η 

δυνατότητα αυτής της κατηγορίας αλλοδαπών να συµµετέχει στις δηµοτικές εκλογές. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.7 περ. θ’ του νόµου αυτού, 

εντάσσονται στις κατηγορίες των νοµίµως διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών του άρθρου 14 

παρ.3 του Ν.3838/2010 που πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις για το δικαίωµα ψήφου και οι 

«Πολίτες χωρών ΕΖΕΣ που είναι κάτοχοι τίτλου διαµονής εκδιδόµενου από τις αρµόδιες 

αστυνοµικές αρχές και συµπληρώνουν πενταετή συνεχή και νόµιµη διαµονή στη Χώρα». 

Συνεπώς, για την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, οι 

ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στην υπηρεσία δηµοτολογίων του δήµο µόνιµης 

διαµονής τους, προκειµένου να διαπιστώσουν την εγγραφή τους στο οικείο πληροφοριακό 

σύστηµα, η οποία γίνεται αυτοµατοποιηµένα.  



Εφόσον διαπιστωθεί εγγραφή, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν στην εν 

λόγω υπηρεσία::  

α) αίτηση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη,  

β) επικυρωµένο αντίγραφο τίτλου νόµιµης διαµονής σε ισχύ, η οποία στην περίπτωση των 

πολιτών ΕΖΕΣ που λαµβάνουν τον σχετικό τίτλο από την Ελληνική Αστυνοµία έχει τη 

µορφή βεβαίωσης εγγραφής πολίτη κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,   

γ) επικυρωµένο αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου και  

δ) βεβαίωση Μόνιµης Κατοικίας του οικείου ∆ήµου. 

Σηµειώνεται ότι το πιστοποιητικό ποινικού µητρώου, ακριβώς όπως και στις λοιπές 

κατηγορίες νοµίµως διαµενόντων αλλοδαπών που ζητούν την εγγραφή στους ειδικούς 

εκλογικούς καταλόγους, αναζητείται αυτεπαγγέλτως από τον ∆ήµο, µε την ίδια φόρµα 

αναζήτησης.   

Στην περίπτωση που δεν διαπιστωθεί εγγραφή, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να 

απευθυνθούν στην αστυνοµική αρχή που τους χορήγησε τον τίτλο νόµιµης διαµονής τους.  

Τέλος, υπενθυµίζεται ότι, η προθεσµία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς 

καταλόγους και αυτής της κατηγορίας εκλογέων είναι η 31η Αυγούστου 2010.  

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη             ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

- Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 

- ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών                

2. Πρωτοδικεία και Εισαγγελίες Πρωτοδικών   ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΑΚΗΣ 

(µέσω Ν.Α.)           

3. κ.κ. Γενικούς Γραµµατείς Περιφερειών  

4. ∆/νσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ∆/σης Περιφερειών (µέσω Γ.Γ.Π) 

5. ∆/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Περιφερειών (µέσω Γ.Γ.Π) 

6. κ.κ. Προέδρους Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 

7. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείο κ.κ. Υφυπουργών 

3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. ∆. Στεφάνου 

4. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Α. Τάκη 

5. Γεν. ∆/ντή Αναπτυξιακών Προγραµµάτων 

6. Γεν. ∆/ντρια Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης 

7. Γεν. ∆/ντη Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

8. ∆/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής 

9. ∆/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. 

10. ∆/νση Ιθαγένειας 

11. ∆/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. 

(Για την ανάρτηση του παρόντος στον ιστότοπο του Υπουργείου) 

12. ∆/νση Εκλογών 

13. ∆ΑΕΜ  

14. Γραφείο Τύπου 

 

     


