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ΠΡΟΣ:

Όπως πίνακας αποδεκτών
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ΘΕΜΑ: «Εκλογείς π ο υ  δ εν  θα  μ π ο ρ έσ ο υ ν  ν α  ασκήσουν το  εκλογικό τους  

δικαίωμα στις π ρ ο σ εχ ε ίς  ε κ λο γ έ ς  για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου της 26ης Μ α ΐο υ  2019, τω ν  αυτοδιοικητικών αρχών τη ς  26ης Μαΐου 

2019 καθώς κ α ι τ ω ν  ε π α ν α λ η π τ ικ ώ ν  τους, της 2ας Ιουνίου 2019»

Ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών 

της 2ας Ιουνίου 2019, σας υπενθυμίζουμε ότι η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι 

υποχρεωτική, σύμφωνα με τ ις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 3852/2010 (Α ' 87) και 

του άρθρου 116 του ν. 3852/2010 όπως οντικαταστάθπκε από το  αρ. 48 του ν.4555/2018 

(Α ' 133), σ ε συνδυασμό με αυτές της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ 26/2012 «Κωδικοποίηση 

σ  ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» ( Α ' 57).

Τα ανωτέρω ιοχύουν και για τ ις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, σύμφωνα με τ ις  δ ιατάξεις τη ς  παρ. 5 του 

άρθρου 51 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 1 εδάφ ιο β ’ του  άρθρου 1 

του ν. 4255/2014 (Α 89) «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» 

και της παρ. 2 του άρθρου 6 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012 ΦΕΚ 5 7 Α ').
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Δεν υποχρεούνται να α σ κή σ ο υ ν  το εκλογικό τους δικαίωμα :

* όσοι θα βρίσκονται στο εξωτερικό και

© όσοι έχουν υπερβεί το 70° έτος της ηλικίας τους.

Ω ς εκ τούτου:

> οι εκλογείς που θα βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό, οφείλουν να

εφοδιαστούν με σχετικά δικαιολογητικά (εισιτήρια κ.λ.π.), από τα οποία νσ προκύπτει

ότι κατά την ημέρα της ψηφοφορίας βρίσκονταν στο εξωτερικό.

> οι εκλογείς άνω των 70 ετών αν δεν ψηφίσουν δεν υποχρεούνται να προβούν σε καμία 

ενέργεια.

Ειδικότερα, για τ ις αυτοδιοικητικές εκλογές, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 116 του 

ν.3852/2010, δεν είναι υποχρεωτική η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και σε όσους 

κατά την ημέρα της ψηφοφορίας θα βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των

διακοσίων (200) χιλιομέτρων από το εκλογικό τμήμα στο οποίο υποχρεούνται να

ψηφίσουν.

> | | ) | ^ ε ^ ι· ό τ ι ,  κ)ΐ εκλογείς που δεν θα μπορέσουν να μετάβούν στον τόπο της βασικής 

'.,τους εγγραφής προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μπορούν, εφόσον 'ό

,.,τό,ηος παστός απέχει πάνω από 200 χιλιόμετρα από τον τόπο δ ιαμονής τους, να 

παρουσιαστούν την ημέρα των εκλογών στο δήμο του τόπου .διαμονής τους και να , 

εφοδιαστούν με σχετική βεβαίωσή. Ο ι δηυοτικέε,σρχέο θα εφοδιαστούν με τ ις σχετικές^
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ενδιαφερομένους εκλογείς για τ ις  προσεχείς εκλογές,'< %
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Εκτος απο τ ις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις θα υπαρξουν και εκείνες, κατα τ ις

οποίες ορισμένοι εκλογείς δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν για άλλους σοβαρούς λόγους.

Οι εκλογείς αυτοί θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να έχουν στην κατοχή τους σχετικά

έγγραφα ή στοιχεία, με τα οποία να δικαιολογούν την παράλειψη άσκησης του εκλογικού

τους δικαιώματος. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται:

^  Δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι και στρατιωτικοί. Επισημαίνεται ότι για τους

στρατιωτικούς δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 της εκλογικής νομοθεσίας

(ψηφοφορία στον τόπο που υπηρετούν βάσει ειδ ικών εκλογικών καταλόγων) κατά τη

διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των αυτοδιοικητικών αρχών και για τους οποίους

σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα επιτρέψουν να απουσιάσουν από την υπηρεσία τους
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προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο της βασικής τους 

εγγραφής.

ν' Υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, 

οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας κ.λπ., στους οποίους, λόγω σοβαρών 

υπηρεσιακών αναγκών, δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας μετάβασης στον τόπο άσκησης 

του εκλογικού τους δικαιώματος.

ν  Εκλογείς που δεν θα μπορούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του  εκλογικού τους 

δικαιώματος για λόγους υγείας.

Οι κκ. Αντί περιφερειάρχες παρακαλοΰνται να κοινοποιήσουν την  εγκύκλιο αυτή 

στους Δήμους της περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητας τ ο υ ς  στα Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου και στους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας τη ς  περιφέρειας 

τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

1. Όλα τα Υπουργεία 

Δ/νσεις Διοικητικού

2. Τ ις Γενικές και Ε ιδ ικές Γραμματείες 

Δ/νσεις Διοικητικού

3 . Υπουργείο Εθν. Αμυνας - Γενικά Επιτελεία 

Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας 

Δ/νοεις Διοικητικού

4 . Αρχηγεία Ελληνικής Αστυνομίας

Λιμενικού Σώματος και Πυροσβεστικού Σώματος.

Δ/νσεις Διοικητικού

5 . Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

6. Περιφέρειες της χώρας -  έδρες τους

7 . κκ. Αντιπεριφερειάρχες περιφερειακής ενότητας έδρας νομών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:


