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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ 
    
 
     Θεσσαλονίκη 7-9-2010 
 
 
      Αριθµ. Πρωτ. 25121 

 
Πληροφορίες: Γ. Αναγνώστου 
Τηλ: 2313309195 
Fax: 2313309175 
 

ΠΡΟΣ: 1. ∆ήµους Ν. Θεσσαλονίκης 

2. Συνδέσµους Ο.Τ.Α. Ν. Θεσσαλονίκης 

3. Ν.Π.∆.∆. Νοµού Θεσσαλονίκης 

(εποπτείας Π.Κ.Μ.) 
 
ΘΕΜΑ: ∆ικαιολογητικά εκλογέων που δεν θα ασκήσουν δικαιολογηµένα το εκλογικό 
τους δικαίωµα στις προσεχείς διπλές εκλογές της 7ης Νοεµβρίου 2010 για την 
ανάδειξη των δηµοτικών και περιφερειακών αρχών καθώς και στις επαναληπτικές 
της 14ης Νοεµβρίου 2010 
 

ΣΧΕΤ: Αριθµ. 50055/3-9-2010 (Α.Ε. 22) εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

 

 

 
Σας διαβιβάζουµε σε φωτοαντίγραφο την πιο πάνω σχετική εγκύκλιο, 

αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος, για ενηµέρωση των υπαλλήλων σας. 
   
 
 

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 

Υπάλληλοι ∆/νσης & ΤΥ∆Κ 

Με Εντολή Γενικού Γραµµατέα 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  -  ΕΚΛΟΓΙΚΟ 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Αθήνα 3 Σεπτεµβρίου 2010  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ    Αριθ. πρωτ: 50055 
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ                                                        Προς 
Ταχ. ∆/νση   :  Ευαγγελιστρίας 2                Όπως ο πινακας διανοµής      
Ταχ.Κώδικας:  101 83                                          
Πληροφορίες:  Β. Μυλωνά                                   
Τηλέφωνο     :  2131361134 
FAX                :  2131361140                                                

         
 
 
 
Αριθ. Εγκυκλίου: 22 
 
ΘΕΜΑ: ∆ικαιολογητικά εκλογέων που δεν θα ασκήσουν δικαιολογηµένα το 
εκλογικό τους δικαίωµα στις προσεχείς διπλές εκλογές της 7ης Νοεµβρίου 2010 
για την ανάδειξη των δηµοτικών και περιφερειακών αρχών και τις 
επαναληπτικές της 14ης Νοεµβρίου 2010.   
 
 
 

 Ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 7ης Νοεµβρίου 2010 σας 

υπενθυµίζουµε ότι η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος είναι υποχρεωτική, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων  11 παρ. 2  και 116 παρ 1 του Ν 3852/2010 

(ΦΕΚ 87 Α΄), σε συνδυασµό µε αυτές της παρ. 2 του άρθρου 6 της Νοµοθεσίας για 

την Εκλογή Βουλευτών  (Π.∆/γµα 96/2007 ΦΕΚ 116 Α΄).   

Συνεπώς όλοι οι εκλογείς υποχρεούνται την 7η Νοεµβρίου 2010 να 

προσέλθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις 

επαναληπτικές εκλογές της 14ης Νοεµβρίου 2010, όπου διενεργηθούν.  

 Η αδικαιολόγητη παράλειψη της άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος 

τιµωρείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 117 της Νοµοθεσίας για 

την Εκλογή Βουλευτών  (Π.∆/γµα 96/2007 ΦΕΚ 116 Α΄).  

Ωστόσο, θα υπάρξουν περιπτώσεις κατά τις οποίες δικαιολογηµένα ορισµένοι 

εκλογείς δεν θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα, για τους οποίους βέβαια δεν 

εφαρµόζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του  άρθρου 11 του 

προαναφερόµενου  νόµου οι προβλεπόµενες από το ανωτέρω διάταγµα ποινικές 

κυρώσεις. Πρόκειται α) για τους κατοίκους εξωτερικού, β) για όσους έχουν υπερβεί 



το 70 έτος της ηλικίας τους και γ) για όσους  θα  βρίσκονται κατά την ηµέρα της 

ψηφοφορίας σε απόσταση µεγαλύτερη των διακοσίων (200) χιλιοµέτρων από το 

εκλογικό τµήµα στο οποίο υποχρεούνται να ψηφίσουν.  

Κατά συνέπεια : 

α) οι εκλογείς ηλικίας ανω των 70 ετών αν δεν ψηφίσουν δεν υποχρεούνται να 

προβούν σε καµία ενέργεια. 

β) οι εκλογείς που ενδεχοµένως δεν θα µπορέσουν να µεταβούν στον τόπο 

εγγραφής τους προκειµένου να ασκήσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα, 

εφόσον ο τόπος αυτός απέχει πάνω από 200 χιλιόµετρα από τον τόπο διαµονής 

τους, οφείλουν να παρουσιαστούν την ηµέρα των εκλογών στο δήµο ή την κοινότητα  

του τόπου διαµονής τους και να εφοδιαστούν µε σχετική βεβαίωση. Με τέτοιες 

βεβαιώσεις θα εφοδιαστούν οι δηµοτικές αρχές από το Υπουργείο µας. 

γ)  οι εκλογείς που θα βρίσκονται την ηµέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό, 

οφείλουν να εφοδιαστούν µε σχετικά δικαιολογητικά  (εισιτήρια κ.λ.π.), από τα οποία 

να προκύπτει ότι κατά την ηµέρα της ψηφοφορίας βρίσκονταν στο εξωτερικό.  

  

 Εκτός από τις παραπάνω θα υπάρξουν και εξαιρετικές περιπτώσεις εκλογέων 

που δεν θα µπορέσουν να ψηφίσουν για άλλους σοβαρούς  λόγους. Οι εκλογείς 

αυτοί οφείλουν να εφοδιαστούν µε σχετικά έγγραφα ή στοιχεία, µε τα οποία θα 

δικαιολογείται η παράλειψη άσκησης του εκλογικού τους δικαιώµατος. 

 

Ενδεικτικά σηµειώνουµε ότι στις περιπτώσεις αυτές περιλαµβάνονται: 

 α) ∆ηµόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι αλλά και στρατιωτικοί, για τους οποίους 

(στρατιωτικούς) στις προσεχείς  εκλογές για την ανάδειξη των δηµοτικών και 

περιφερειακών αρχών  δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 της εκλογικής 

νοµοθεσίας (ψηφοφορία στον τόπο που υπηρετούν βάσει ειδικών εκλογικών 

καταλόγων) και για τους οποίους σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα επιτρέψουν 

να απουσιάσουν από την υπηρεσία τους προκειµένου να ασκήσουν το εκλογικό τους 

δικαίωµα στον τόπο εγγραφής τους. 

 β) Υπάλληλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, νοσηλευτικών 

ιδρυµάτων, οργανισµών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας κ.λ.π. στους οποίους 

επίσης λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών δεν θα υπάρξει δυνατότητα 

χορήγησης άδειας µετάβασης στον τόπο άσκησης του εκλογικού  τους δικαιώµατος. 

 γ) Εκλογείς  που δεν θα µπορούν να µεταβούν  στον τόπο άσκησης του 

εκλογικού τους δικαιώµατος για λόγους υγείας.  

  

 Οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την 

εγκύκλιο αυτή στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 



στα νοµικά πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και στους οργανισµούς και επιχειρήσεις 

κοινής ωφέλειας της περιφέρειάς τους και να µεριµνήσουν επί πλέον για την  ευρεία 

γνωστοποίηση των παρεχοµένων οδηγιών   µε κάθε πρόσφορο µέσο. 

 Η παρούσα εγκύκλιος δηµοσιεύεται και στον διαδικτυακό τόπο του 

Υπουργείου (www. Ypes.gr) 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ: 
 
Α) ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ                              Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
1.  Όλα τα Υπουργεία 
     ∆/νσεις  ∆ιοικητικού 
2. Τις Γενικές και  Ειδικές Γραµµατείες                  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 
     ∆/νσεις ∆ιοικητικού   
3.  Γενικά Επιτελεία Εθν. Αµυνας  
     Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. 
     ∆/νσεις Προσωπικού 
4.  Αρχηγία Ελληνικής Αστυνοµίας,  
    Λιµενικού Σώµατος  και Πυροσβεστικού  
    Σώµατος. 
     ∆/νσεις Προσωπικού. 
5. Περιφέρειες της Χώρας 
6. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και 
    Νοµαρχιακά  ∆ιαµερίσµατα 
7.  Επαρχεία της χώρας 
 
Β΄ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 
1.  Προεδρία της ∆ηµοκρατίας 
     Γραφείο ∆ιοικητικών Υποθέσεων 
2.  Πολιτικό Γραφείο κ. Πρωθυπουργού 
3.  Άρειο Πάγο 
4.  Εισαγγελία Αρείου Πάγου 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:  
      
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα 
3. Γεν. ∆/ντή Αναπτ. Προγραµµάτων 
4. ∆/νση Εκλογών 
    (πέντε αντίγραφα) 
5. ∆/νση Μηχ/σης κ΄ Η.Ε.Σ 
   (για  τη δηµοσίευση της παρούσας στον  
   ιστότοπο του Υπουργείου)                 


