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ΠΡΟΣ:
Περιφερειακές Ενότητες
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ΘΕΜΑ: Αναγραφή κωδικών (συµβατικών) αριθµών στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους των στρατιωτικών .

1. Στη συνέχεια της αριθ. 18 / 28-6-2015 εγκυκλίου µας, που αφορά στη σύνταξη των
ειδικών εκλογικών καταλόγων του άρθρου 27 της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών
(π.δ. 26/2012), σας γνωρίζουµε ότι θα εφαρµοστεί κατά το δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου
2015 το µέτρο της αναγραφής στις καταστάσεις (Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους) που θα
συντάξουν οι στρατιωτικές µονάδες και θα αποστείλουν στα Πρωτοδικεία για επικύρωση,
αντί του τίτλου της µονάδας, κωδικού αριθµού (συµβατικού) που θα καθοριστεί µε
διαταγές των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων, δηλαδή το ίδιο
µέτρο που εφαρµόστηκε σε όλες τις προηγούµενες εκλογές αναµετρήσεις.

2. Για την εφαρµογή του ανωτέρω µέτρου παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες:
α) Όπως ορίζεται και στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιό µας, οι καταστάσεις θα συνταχθούν,
από τις στρατιωτικές µονάδες, σε πέντε (5) αντίτυπα. Ένα αντίγραφο θα σταλεί αµέσως
στην περιφερειακή ενότητα της έδρας του οικείου νοµού, προκειµένου να εκτιµήσει τις
αντίστοιχες ανάγκες κατά τον καθορισµό των εκλογικών τµηµάτων και την κατανοµή των
εκλογέων στα τµήµατα αυτά, ενώ τα τέσσερα (4) αντίγραφα θα σταλούν στο Πρωτοδικείο
για επικύρωση.
β) Στα δύο από τα τέσσερα αντίτυπα των καταστάσεων θα αναγράφονται ο τίτλος της
µονάδας, ο κωδικός (συµβατικός) αριθµός, ο δήµος στην περιφέρεια των οποίων εδρεύει η
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µονάδα ή η στρατιωτική υπηρεσία, ενώ θα τίθεται και η σφραγίδα αυτής. Στα υπόλοιπα
δύο αντίτυπα θα αναγράφεται µόνον ο κωδικός αριθµός.
γ) Μετά την επικύρωσή τους από το Πρωτοδικείο, τα δύο αντίτυπα των
καταστάσεων, στα οποία θα αναγράφεται µόνον ο κωδικός (συµβατικός) αριθµός, θα
παραδοθούν στην περιφερειακή ενότητα της έδρας του νοµού για την αποστολή τους
στα εκλογικά τµήµατα, µαζί µε ένα ακόµη αντίτυπο που θα αναγράφει και τον τίτλο της
υπηρεσίας ή µονάδας και το οποίο θα παραµείνει στο αρχείο της περιφερειακής ενότητας.
δ) Σε περίπτωση που τα δύο αντίτυπα των καταστάσεων (µόνο µε τον κωδικό αριθµό) δεν
επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της ψηφοφορίας των στρατιωτικών που
περιλαµβάνονται σε αυτές, να φροντίσετε για την αναπαραγωγή νέων αντιγράφων των
καταστάσεων αυτών σε ανάλογο αριθµό, τα οποία και θα θεωρήσετε.
ε) Στις αποφάσεις σας για την κατανοµή των στρατιωτικών εκλογέων σε εκλογικά τµήµατα,
στις προκηρύξεις, τα προγράµµατα ψηφοφορίας κ.λπ., θα αναγράφεται, αντί του
πραγµατικού τίτλου της µονάδας, µόνον ο κωδικός αριθµός που θα φέρει η ειδική εκλογική
κατάσταση.
Αρµόδιος για τη θεώρηση των αντιτύπων των κυρωµένων καταστάσεων, που
αποστέλλονται στα εκλογικά τµήµατα κατά το άρθρο 28 του π.δ.26/2012, είναι ο
Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του νοµού, ο οποίος έχει την
µέριµνα της εκτύπωσης περισσοτέρων αντιγράφων, ενώ για την Αττική σύµφωνα µε το
άρθρο 132 του π.δ. 26/2012 αρµόδιος είναι ο Περιφερειάρχης Αττικής.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
Γεν. Επιτελείο Εθν. Άµυνας
∆/νση ∆ιοικητικής Υποστήριξης

Ν. ΒΟΥΤΣΗΣ

∆Ι∆ΥΠ/ΤΜ/∆ – ∆Μ/∆2Α1
2. κ.κ. Πρόεδρο και Εισαγγελέα
Αρείου Πάγου
3. κ.κ. Προέδρους Πρωτοδικών
(Μέσω οικείων Αντιπεριφερειαρχών)
4. Περιφέρειες της Χώρας – ‘Εδρες τους
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα
3. Γεν. ∆/ντή Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
και Εκλογών
4. ∆/νση Εκλογών (3 αντίγραφα)
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