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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. 24216 

Πληροφορίες: Γ. Αναγνώστου 
Τηλ: 2313309195 
Fax: 2313309175 
 

ΠΡΟΣ: ∆ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης 

(προκειµένου να ενηµερωθούν οι 
υπεύθυνοι δηµοτολογίου – 
εκλογικών καταλόγων) 

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

Νοµών Π.Κ.Μ. 

(για ενηµέρωση των ∆ήµων του 
νοµού τους) 

 
ΘΕΜΑ: Εκπνοή προθεσµίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς 
καταλόγους των οµογενών και των νοµίµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών για 
την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης 
 
 
ΣΧΕΤ: Αριθµ. 48178/24-8-2010 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. 

 
 

 Με Εντολή Γενικού Γραµµατέα 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 

ΤΟΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αθήνα  24 Αυγούστου 2010 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                         Αριθµ. Πρωτ. :  48178 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ/ΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ             

ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ     

  ΠΡΟΣ :   

  1. Τους κ.κ. ∆ηµάρχους  και  

                                                                               Προέδρους Κοινοτήτων της χώρας 

Ταχ. ∆/νση     : Ευαγγελιστρίας  2    2. Υπεύθυνους ∆ηµοτολογίων ∆ήµων     

Ταχ. Κωδ.       : 101 83  Αθήνα         και Κοινοτήτων   

Πληροφορίες : Θ.Βαλµάς                                 (µέσω Γ.Γ. Περιφερειών)     

Τηλέφωνο      : 2131361299 ή 210-3741299 

Fax                 : 210-3741140 

e-mail             : ekloges@ypes.gr 

 

 
ΘΕΜΑ :‘‘ ∆ικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των οµογενών και νοµίµως 

διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών στην  Ελλάδα. Εκπνοή προθεσµίας 

υποβολής αιτήσεων εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους.’’. 

 
Σας υπενθυµίζουµε ότι, ενόψει των προσεχών δηµοτικών και περιφερειακών 

εκλογών του Νοεµβρίου 2010 η προθεσµία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς 

καταλόγους των οµογενών και νοµίµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών στην 

Ελλάδα λήγει στις  31  Αυγούστου 2010.  

Για το λόγο αυτό παρακαλούµε να προβείτε στην άµεση και κατεπείγουσα 

αναζήτηση του ποινικού µητρώου από τις αρµόδιες υπηρεσίες, όσων από τους 

ανωτέρω υποβάλλουν αίτηµα εγγραφής τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.  

 Αµέσως µετά την παραλαβή του ποινικού µητρώου να ολοκληρώνεται άµεσα 

η διαδικασία « οριστικοποίησης » ούτως ώστε να συµπεριληφθούν οι ανωτέρω 

αναφερόµενοι  στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.    

Επισηµαίνεται ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης για 

την έκδοση ποινικών µητρώων, έχουν  ενισχυθεί ειδικά µε πρόσθετα απασχολούµενο 

προσωπικό, προκειµένου να αντιµετωπισθεί ο φόρτος των τελευταίων ηµερών της 
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προθεσµίας και να καταστεί δυνατή η απάντηση, ει δυνατόν, όλων των αιτηµάτων 

αυτεπάγγελτης αναζήτησης που θα τους περιέλθουν εµπροθέσµως.  

Παρακαλούνται, συνεπώς οι κ.κ. ∆ήµαρχοι και οι αρµόδιες υπηρεσίες για την 

παραλαβή και επεξεργασία αιτηµάτων αλλοδαπών και την εγγραφή σε ειδικούς 

εκλογικούς καταλόγους  να λάβουν άµεσα τα µέτρα που είναι αναγκαία για τη 

διεκπεραίωση των εκκρεµών αιτηµάτων, ιδίως για την έγκαιρη αναζήτηση του 

ποινικού µητρώου και την οριστικοποίηση των εγγραφών των προσώπων, το ποινικό 

µητρώο των οποίων θα τους περιέλθει την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας. Για τον 

σκοπό αυτό συνίσταται ιδίως η ολιγοήµερη ενίσχυση των εν λόγω υπηρεσιών µε 

πρόσθετο προσωπικό, που θα χρειαστεί ενδεχοµένως να απασχοληθεί ακόµη και 

πέραν του συνήθους ωραρίου.  

Τέλος, υπενθυµίζεται ότι, δεν απόκειται σε υπαλλήλους των δήµων να 

αποθαρρύνουν την κατάθεση αιτηµάτων εγγραφής µε δικαιολογία την λήξη της 

προθεσµίας. Άλλωστε την 31η Αυγούστου 2010 λήγει η προθεσµία εγγραφής όσων 

πρόκειται να συµµετάσχουν στις επικείµενες εκλογές του Νοεµβρίου 2010, ενώ οι 

εγγραφές θα συνεχιστούν κανονικά µε την πάγια διαδικασία του νόµου για τις 

επόµενες εκλογικές αναµετρήσεις.  

 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

� κ.κ Γεν. Γραµµατείς Περιφερειών         ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ                                                  

1. Γραφείο κου. Υπουργού                       ΑΝ∆ΡΕΑΣ   ΤΑΚΗΣ                           

2. Γραφείο κου. Γεν. Γραµµατέα   

3. Γραφείο κου. Γεν. Γραµµατέα   

Μεταναστευτικής Πολιτικής  

4. Γεν. ∆/ντη. Αναπτ/κων  Προγραµµάτων                         

5. ∆/νση Εκλογών  

6. ∆/νση Μηχ/σης & ΗΕΣ 

(για τη δηµοσίευση του παρόντος   

στον ιστότοπο του Υπουργείου)      


