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ΘΕΜΑ: «Εκλογικοί κατάλογοι, βάσει των οποίων θα γίνει το δηµοψήφισµα της 

5ης Ιουλίου  2015». 

       

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 της εκλογικής νοµοθεσίας (π.δ. 

26/2012), «οι µεταβολές  που συντελούνται στο δηµοτολόγιο ένα (1) µήνα πριν από 

την προκήρυξη των εκλογών καταχωρίζονται στους εκλογικούς καταλόγους µετά την 

διενέργεια των εκλογών». 

Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο του 42 ως άνω π.δ. η προεκλογική περίοδος 

για το δηµοψήφισµα αρχίζει µε τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος 

προκήρυξης.   

Συνεπώς, το δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου 2015 θα διενεργηθεί µε τους 

εκλογικούς καταλόγους της Β΄ αναθεώρησης (Μαρτίου – Απριλίου 2015), η οποία 

περιλαµβάνει τις µεταβολές (µεταδηµοτεύσεις, ετεροδηµότες κ.λπ.) που 

συντελέστηκαν έως τις  30.04.2015. 

2. Η ίδια προθεσµία (30.04.2015) ισχύει και για την εγγραφή στους ειδικούς 

εκλογικούς καταλόγους των ετεροδηµοτών, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για να 

ψηφίσουν στον τόπο διαµονής τους. Οι εκλογείς αυτοί θα ψηφίσουν ως ετεροδηµότες 

στον τόπο διαµονής τους. 

3. Η ανωτέρω προθεσµία (30.04.2015) ισχύει και για τη διαγραφή από τους 

ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδηµοτών. Όσοι υπέβαλαν αιτήσεις 

διαγραφής έως την ηµεροµηνία αυτή δεν θα ψηφίσουν στο δηµοψήφισµα της 5ης 

Ιουλίου  2015 ως ετεροδηµότες. Αντίθετα, όσοι υπέβαλαν αιτήσεις διαγραφής µετά 



την 30η.04.2015 θα ψηφίσουν στο δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου 2015 ως 

ετεροδηµότες. 

                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 

 
     ΚΩΝ/ΙΝΟΣ  ΠΟΥΛΑΚΗΣ 

              

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ              
1. Εφετεία & Πρωτοδικεία της Χώρας                                      
2. Περιφέρεια Αττικής 
α. Την κα Περιφερειάρχη 
β. ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού 
    (µέσω φαξ: 213 2065101 ή 
    e-mail:prosna@patt.gov.gr) 
3. Περιφέρειες της Χώρας – Έδρες τους 
4. Περιφερειακές ενότητες έδρας νοµών     
5. ∆ήµους της Χώρας  
    (Μέσω περιφερειακών ενοτήτων έδρας νοµών) 
                                                                                 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
3. Γενική ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Εκλογών  
4. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
5. ∆/νση Εκλογών(2 αντίγραφα) 


