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εκλογικούς

καταλόγους των στρατιωτικών .
1. Στη συνέχεια της αριθ. 25/31774/24-4-2019 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 τις προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη
των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 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 Δυνάμεων, δηλαδή το ίδιο μέτρο που εφαρμόστηκε σε όλες τις προηγούμενες
Ευρωεκλογές.
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.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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1. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
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