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Fax
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e-mail : m.mperiou@ypes.gr

ΘΕΜΑ: "∆ιαγραφή εκλογέων λόγω ανάκλησης των αποφάσεων καθορισµού
της ιθαγένειάς τους".
Ενόψει του ∆ηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015, σας γνωρίζουµε τα εξής :
Το ∆ηµοψήφισµα θα διενεργηθεί µε βάση τους εκλογικούς καταλόγους της Β΄
αναθεώρησης 2015, οι οποίοι περιλαµβάνουν τις µεταβολές που έχουν συντελεστεί
έως την 30η Απριλίου 2015.
Στους καταλόγους αυτούς πιθανόν να συµπεριλαµβάνονται πολίτες, για τους
οποίους έχουν ανακληθεί µετά την 30η Απριλίου 2015 οι αποφάσεις καθορισµού
της ιθαγένειάς τους και συνεπώς πρέπει να διαγραφούν από τους εκλογικούς
καταλόγους. Εκείνοι για τους οποίους έχουν εκδοθεί ανακλητικές αποφάσεις πριν
από την ανωτέρω ηµεροµηνία πρέπει να έχουν ήδη διαγραφεί και να µην
περιλαµβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους.
Προκειµένου, λοιπόν, να µην ασκήσουν το εκλογικό δικαίωµα στο εν λόγω
∆ηµοψήφισµα εκείνοι, οι οποίοι αναφέρονται στις ανακλητικές αποφάσεις και
περιλαµβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους, παρακαλούµε όπως :
1.Οι κ.κ. Γενικοί Γραµµατείς Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων
α) να κοινοποιούν άµεσα στους οικείους δήµους τις αποφάσεις µε τις οποίες
ανακαλούνται οι διαπιστωτικές πράξεις καθορισµού ιθαγένειας, προκειµένου αυτοί να
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διαγράψουν τα άτοµα που αφορούν οι αποφάσεις αυτές από τα δηµοτολόγιά τους και
στη συνέχεια να αποστείλουν τις µεταβολές αυτές (διαγραφές) στο Υπουργείο
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µε την πρώτη µετά τη διενέργεια του
∆ηµοψηφίσµατος, δίµηνη αναθεώρηση.
β) τις ίδιες ανωτέρω αποφάσεις να κοινοποιούν άµεσα προς τις οικείες
περιφερειακές ενότητες έδρας νοµών.
2. Οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες της περιφερειακής ενότητας της έδρας
των νοµών οφείλουν :
α) να συµπεριλαµβάνουν στους εκλογικούς σάκους, µε τους οποίους
αποστέλλεται το εκλογικό υλικό σε κάθε εκλογικό τµήµα, και έγγραφό τους µε τα
ονόµατα εκείνων για τους οποίους ανακλήθηκαν οι αποφάσεις καθορισµού της
ιθαγένειάς τους και είναι γραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους του
συγκεκριµένου εκλογικού τµήµατος, καθώς επίσης τις σχετικές αποφάσεις, και
β) να εφοδιάσουν µε αντίγραφο του παρόντος όλα τα εκλογικά τµήµατα της
οικείας

εκλογικής

περιφέρειας

(νοµού),

προκειµένου

να

ενηµερωθούν

οι

αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και να µην τους επιτρέψουν να ψηφίσουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. κ.κ. Προέδρους Πρωτοδικών
(Μέσω οικείων Αντιπεριφερειαρχών)
2. κ. κ. Γενικούς Γραµµατείς Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων
3. κ.κ. Περιφερειάρχες
Έδρες τους

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

4. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες περιφερειακής
ενότητας έδρας νοµών
5. ∆ήµους της Χώρας

Εσωτερική ∆ιανοµή
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα
3. Γεν. ∆/ντή Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
και Εκλογών
4. ∆ιεύθυνση Εκλογών (2 αντίγραφα)
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