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ΘΕΜΑ : Παραλειφθέντες εκλογείς

Ενόψει των επερχόµενων βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, σας
επισηµαίνουµε τα εξής:
Με τις διατάξεις των παρ. 4 έως 9 του άρθρου 8 της νοµοθεσίας για την εκλογή
βουλευτών (π.δ.26/2012), ρυθµίζεται το θέµα των εκλογέων που δεν θα είναι
εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Ειδικότερα:
1. Εκλογείς, οι οποίοι δεν έχουν αποστερηθεί του εκλογικού δικαιώµατος
και δεν περιλαµβάνονται, για οποιαδήποτε άλλη αιτία, στους εκλογικούς
καταλόγους, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα µέχρι το τέλος της ψηφοφορίας σε
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οποιοδήποτε εκλογικό τµήµα του δήµου, στα δηµοτολόγια ή µητρώα αρρένων του
οποίου είναι γραµµένοι.
Συνεπώς, όσοι Έλληνες πολίτες είναι εγγεγραµµένοι σε δηµοτολόγια δήµου της
χώρας, αλλά όχι στους εκλογικούς καταλόγους του, έχουν τη δυνατότητα µέχρι και το
πέρας της διεξαγωγής της ψηφοφορίας της 25ης Ιανουαρίου 2015, να απευθυνθούν στο
δήµο, στα δηµοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραµµένοι, και να ζητήσουν πιστοποιητικό
εγγραφής του στα δηµοτολόγια, προκειµένου να µπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό
τους δικαίωµα.
Όσοι από τους πολίτες είναι εγγεγραµµένοι µόνο στα µητρώα αρρένων και όχι στα
δηµοτολόγια δήµου της χώρας, µπορούν να εφοδιαστούν µε πιστοποιητικό, που να
βεβαιώνει την εγγραφή τους στα µητρώα αρρένων.
Οι κ.κ. ∆ήµαρχοι, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, οφείλουν να
εκδίδουν, εις διπλούν, πιστοποιητικά εγγραφής των ενδιαφεροµένων στα
δηµοτολόγια ή στα µητρώα αρρένων και να χορηγούν σε αυτούς το ένα από τα
δύο αντίγραφα.
Στα εκδιδόµενα (εις διπλούν) πιστοποιητικά πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη ότι
«ΕΚ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ της 25ης Ιανουαρίου 2015».
2. Για να χορηγηθεί το ανωτέρω πιστοποιητικό από το ∆ήµαρχο ή το
εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο στον αιτούντα, πρέπει να διαπιστωθεί από
αυτούς ότι ο αιτών δεν βρίσκεται εγγεγραµµένος στους εκλογικούς καταλόγους
άλλου ∆ήµου της χώρας.
Για τον τρόπο διαπίστωσης ότι ο αιτών δεν είναι εγγεγραµµένος στους εκλογικούς
καταλόγους, καθώς επίσης και για τον τρόπο συνδροµής του Υπουργείου Εσωτερικών,
σε περίπτωση τεχνικής αδυναµίας, όπως προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, σας
παρέχονται οδηγίες µε σχετική εγκύκλιο της ∆/νσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του
Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Eάν ο αιτών το πιστοποιητικό εκλογέας δεν είναι εγγεγραµµένος στα
δηµοτολόγια ή στα µητρώα αρρένων του συγκεκριµένου ∆ήµου όπου ζητά την έκδοση
πιστοποιητικού ή εάν είναι εγγεγραµµένος σε εκλογικό κατάλογο άλλου ∆ήµου της χώρας
και χορηγηθεί το πιστοποιητικό, τότε ο ∆ήµαρχος ή το εξουσιοδοτηµένο από
αυτόν όργανο ευθύνεται για παράβαση καθήκοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 259 του
Ποινικού Κώδικα (άρθρο 8 παρ. 8 του π.δ. 26/2012).
4. Επισηµαίνεται ότι δεν θα χορηγούνται πιστοποιητικά εγγραφής στα
δηµοτολόγια ή στα µητρώα αρένων α) στους γεννηθέντες το έτος 1997, οι οποίοι
και δεν είναι γραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους και β) στους εγγραφέντες σε
αυτά µετά την 31η Οκτωβρίου 2014, ούτε στους µετά την ηµεροµηνία αυτή
εγγραφέντες λόγω της απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας.

ΑΔΑ: ΩΖ1ΡΝ-0ΡΠ

5. Οι αντιπρόσωποι της ∆ικαστικής Αρχής υποχρεούνται να κάνουν δεκτούς
για να ψηφίσουν τους εκλογείς του ίδιου δήµου, που προσκοµίζουν τα ανωτέρω
πιστοποιητικά.
6. Οι ∆ήµαρχοι που θα εκδώσουν πιστοποιητικά σε παραλειφθέντες εκλογείς,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, υποχρεούνται να συµπεριλάβουν τους εκλογείς αυτούς στην
πρώτη µετά τις εκλογές αναθεώρηση, την οποία θα αποστείλουν στο Υπουργείο
Εσωτερικών, προκειµένου να γίνει η οριστική καταχώρισή τους στους εκλογικούς
καταλόγους και να τους αποδοθεί ο Ειδικός Εκλογικός Αριθµός.
Τα δεύτερα αντίγραφα από τα εις διπλούν εκδιδόµενα πιστοποιητικά εγγραφής
στα µητρώα αρρένων ή στα δηµοτολόγια, παρακαλούµε να αποσταλούν αµέσως µετά τις
εκλογές στη ∆ιεύθυνση Εκλογών (Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 101 83, 3ος όροφος),
συνοδευόµενα από συγκεντρωτική κατάσταση όλων των εκλογέων για τους οποίους
εκδόθηκαν πιστοποιητικά.
Περαιτέρω οδηγίες για τον τρόπο ψηφοφορίας των παραλειφθέντων εκλογέων
παρέχονται µε τη σχετική βιβλιοδετηµένη εγκύκλιό µας, η οποία κοινοποιείται προς τους
αποδέκτες του πίνακα και προς τους δικαστικούς αντιπροσώπους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Εφετεία της χώρας
(µέσω οικείων Αντιπεριφερειαρχών)
2. Πρωτοδικεία της χώρας
(µέσω οικείων Αντιπεριφερειαρχών)

ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙ∆ΗΣ

3. κ.κ. Γενικούς Γραµµατείς Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων
4. κ.κ. Περιφερειάρχες
5. Περιφέρεια Αττικής
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού (µέσω φαξ:213 2065101ή e-mail:prosna@patt.gov.gr)
6. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες περιφερειακής ενότητας έδρας νοµών
7. ∆ήµους της χώρας
Τµήµα ∆ηµοτολογίων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Υφυπουργού
4. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
5. Γεν. ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Εκλογών
6. ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
7. ∆ιεύθυνση Εκλογών (3 αντίγραφα)

