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Αριθ. Πρωτ.: 22039

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ταχ. ∆/νση: Ευαγγελιστρίας 2

ΠΡΟΣ:

Ταχ. Κώδικας: 101 83

1. Γενικό Επιτελείο Εθνικής
Άµυνας
2. Γενικά Επιτελεία Στρατού,
Ναυτικού και Αεροπορίας
∆/νσεις Προσωπικού
3. Αρχηγεία Ελληνικής Αστυνοµίας
Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής και Πυροσβεστικού
Σώµατος
∆/νσεις Προσωπικού

ΘΕΜΑ: Εγγραφή στρατιωτικών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάµεις ή στο Λιµενικό
Σώµα, προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος, σε
εκλογικούς καταλόγους ετεροδηµοτών.

Έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη εγγραφών εκλογέων του άρθρου 27 της εκλογικής
νοµοθεσίας (π.δ. 26/2012, Α΄ 57) σε καταλόγους ετεροδηµοτών, γεγονός το οποίο δεν
προβλέπεται από τις διατάξεις της εκλογικής νοµοθεσίας. Προκειµένου λοιπόν οι εκλογείς
αυτοί -οι οποίοι προφανώς δεν είναι εγγεγραµµένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους
του άρθρου 27 του διατάγµατος αυτού- να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα κατά το
δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου 2015, εφιστάται η προσοχή των αρµοδίων υπηρεσιών ως προς
τα εξής :
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.1 του ν.4023/2011 (Α’ 220) και τις
διατάξεις του άρθρου 27 του π.δ. 26/2012 (Α’57), οι στρατιωτικοί που υπηρετούν µε
οποιαδήποτε ιδιότητα στις

Ένοπλες ∆υνάµεις

ή στο Λιµενικό Σώµα καθώς και το

προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος, µπορούν να
ψηφίζουν είτε στον τόπο της βασικής τους εγγραφής, είτε στον τόπο που υπηρετούν µετά
από εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
Για τους ανωτέρω λόγους οι εκλογείς αυτοί δεν εγγράφονται σε ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους ετεροδηµοτών και συνεπώς οι δικαστικοί αντιπρόσωποι στα τµήµατα
ετεροδηµοτών δεν θα επιτρέψουν στους ανωτέρω εκλογείς που θα επιδείξουν υπηρεσιακή ή
στρατιωτική ταυτότητα, να ψηφίσουν.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και προκειµένου να µην στερηθούν οι εκλογείς αυτοί το
εκλογικό τους δικαίωµα, δεδοµένου ότι δεν µπορούν να ψηφίσουν και στο δήµο της
βασικής τους εγγραφής (διότι υπάρχει η ένδειξη Ε δίπλα στο όνοµά τους στον εκλογικό
κατάλογο, που δηλώνει την ιδιότητα του ετεροδηµότη), οφείλουν οι αρµόδιες υπηρεσίες ή
µονάδες να ζητήσουν από όσους υπηρετούν στα ανωτέρω σώµατα να δηλώσουν τυχόν
εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδηµοτών. Στην περίπτωση αυτή, θα
τους χορηγείται βεβαίωση περί µη εγγραφής τους στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του άρθρου 27 της εκλογικής νοµοθεσίας, όπως ισχύει και για τους λοιπούς
εκλογείς του ανωτέρω άρθρου 27 που επέλεξαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα
στο δήµο της βασικής τους εγγραφής.
Μετά τη διενέργεια του δηµοψηφίσµατος οι ανωτέρω υπηρεσίες οφείλουν να
ενηµερώσουν τους εκλογείς της ανωτέρω περίπτωσης, ότι θα πρέπει να προβούν άµεσα στη
διαγραφή τους, από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδηµοτών.
Για τη διευκόλυνση του έργου τους κάθε φορά, οι ανωτέρω αρµόδιες υπηρεσίες
µπορούν να συµβουλεύονται την εφαρµογή «Μάθε που ψηφίζεις» στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία εµφαίνονται οι εγγραφές των εκλογέων στους
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδηµοτών.
Τέλος, παρακαλούµε να κοινοποιήσετε το παρόν στις αρχές, υπηρεσίες και µονάδες της
αρµοδιότητάς σας, µαζί µε τις απαραίτητες οδηγίες για την εφαρµογή τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ν. ΒΟΥΤΣΗΣ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
Γραφείο κ. Υπουργού
2. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
Γραφείο κ. Υπουργού
3. Υπουργείο Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
∆ηµόσιας τάξης και
Προστασίας του πολίτη
4. Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας
και Τουρισµού
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας
5. Ελληνική Αστυνοµία
Κ.Α.Α/∆.Γ.Α- 1ο Τµήµα
6. Πρωτοδικεία της Χώρας
7. Περιφερειακές Ενότητες

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα
3. Γεν. ∆/ντή Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
και Εκλογών
4. ∆/νση Εκλογών (3 αντίγραφα)

3

