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ΘΕΜΑ: Εκλογικοί κατάλογοι, καθορισµός εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων 

ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  των περιφερειακών, δηµοτικών και κοινοτικών εκλογών 

της 26ης Μαΐου καθώς και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019. 

 
Όπως είναι γνωστό, οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, οι περιφερειακές, δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές θα διεξαχθούν την 26η 

Μαΐου 2019 (Α΄ Κυριακή), ενώ τυχόν επαναληπτικές περιφερειακές ή δηµοτικές εκλογές θα 

διεξαχθούν την 2α Ιουνίου 2019 (Β΄ Κυριακή). Σύµφωνα µε την περ. α της παρ. 6 του άρθρου 

114 του ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 

118 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, οι ανωτέρω 

εκλογικές διαδικασίες µπορεί να διεξάγονται στα ίδια εκλογικά τµήµατα, µε τις ίδιες 

εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, καθώς και τους 

ίδιους εφόρους αντιπροσώπων. Η ψηφοφορία διενεργείται σε διαφορετικές κάλπες.   

Η παρούσα αποσκοπεί στην πληρέστερη ενηµέρωση των αρµοδίων αρχών 

αναφορικά µε τους εκλογικούς καταλόγους και τον καθορισµό των εκλογικών τµηµάτων και 

καταστηµάτων ψηφοφορίας, λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα που προκύπτουν από την 

εφαρµογή της µε αριθµ. 29745/18.04.2019 (Β΄1366) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 

που εκδόθηκε βάσει των ως άνω διατάξεων.  

Στις ενότητες που ακολουθούν παρέχονται πληροφορίες και διευκρινίσεις για τους 

εκλογικούς καταλόγους, την ψηφοφορία των ετεροδηµοτών, των κοινοτικών εκλογέων και 
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των εκλογέων του άρθρου 27 του π.δ/τος 26/2012, τη σύσταση εκλογικών τµηµάτων και 

καταστηµάτων ψηφοφορίας. 

 

Α. ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 

Οι εκλογές θα διενεργηθούν µε τους βασικούς και ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της 

Α΄ αναθεώρησης (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου), στην οποία περιλαµβάνονται οι µεταβολές 

(νέοι εκλογείς, µεταδηµοτεύσεις, ετεροδηµότες, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που έχουν 

συντελεστεί µέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019. 

 

1. Νέοι εκλογείς  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 και της παρ.1 του άρθρου 10 του π.δ/τος 

26/2012 «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή 

βουλευτών» (Α΄57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι νέοι εκλογείς που συµπληρώνουν 

το 17ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή οι γεννηθέντες το 2002 αποκτούν το δικαίωµα του 

εκλέγειν, και συνεπώς περιλαµβάνονται αυτεπάγγελτα στις καταστάσεις που συντάχθηκαν 

από τους δήµους, το χρονικό διάστηµα από 1ης 
µέχρι τέλους Φεβρουαρίου. Για τους εκλογείς 

αυτούς, η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ηµεροµηνία γέννησης όλων όσοι γεννήθηκαν µέσα στο 

χρόνο. 

 

 2. Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι ετεροδηµοτών 

 Στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδηµοτών περιλαµβάνονται όλες οι 

µεταβολές (αιτήσεις εγγραφής/διαγραφής) που συντελέστηκαν µέχρι και την 28η 

Φεβρουαρίου 2019. 

 

 3. Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 Στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

περιλαµβάνονται οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών µελών, εφόσον διαµένουν στη χώρα µας 

και υπέβαλαν σχετική αίτηση εγγραφής στον οικείο δήµο, προκειµένου να ασκήσουν το 

εκλογικό τους δικαίωµα κατά τις δηµοτικές, κοινοτικές και περιφερειακές εκλογές ή/και 

εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019. Στους 

καταλόγους των πολιτών της Ένωσης περιλαµβάνονται όλες οι µεταβολές (αιτήσεις 

εγγραφής/διαγραφής)  που συντελέστηκαν µέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019. 

 

 

 

 



3 

Β. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΤΕΡΟ∆ΗΜΟΤΩΝ 

 Αναφορικά µε τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών 

στις εκλογές της 26ης 
Μαΐου/2ας Ιουνίου 2019, υπογραµµίζεται ότι οι εκλογείς που είναι 

γραµµένοι στους καταλόγους ετεροδηµοτών: 

• Στις αυτοδιοικητικές εκλογές (Α΄ και Β΄ Κυριακή), ασκούν το εκλογικό τους 

δικαίωµα αποκλειστικά και µόνο στην περιφέρεια του δήµου που είναι δηµότες, 

δηλαδή στο δήµο της βασικής εγγραφής τους. Στον εκλογικό κατάλογο της βασικής 

εγγραφής τους θα υπάρχει η ένδειξη «Ε» (ετεροδηµότης). 

• Στις εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα αποκλειστικά και µόνο στον τόπο διαµονής 

Υπενθυµίζεται: στις ευρωεκλογές οι ετεροδηµότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα σε 

εκλογικό τµήµα του δήµου διαµονής τους, χωρίς την προϋπόθεση της συγκέντρωσης των 40 

εκλογέων από την ίδια βασική εκλογική περιφέρεια σε επίπεδο εφετειακής περιφέρειας, 

όπως ισχύει κατά τις βουλευτικές εκλογές. 

Εφιστάται η προσοχή: εφόσον στο βασικό κατάλογο υπάρχει δίπλα στο όνοµα του 

εκλογέα η ένδειξη «Ε» (ετεροδηµότης), σε καµία περίπτωση να µην επιτραπεί να ψηφίσει σε 

εκλογικό τµήµα του δήµου εγγραφής για τις Ευρωεκλογές.  

 Επισηµαίνεται τέλος, ότι η εγγραφή εκλογέα στους καταλόγους ετεροδηµοτών είναι 

πάγια και διαρκής, δηλαδή δεν αφορά συγκεκριµένη εκλογική διαδικασία, αίρεται δε µόνο µε 

την υποβολή από τον ενδιαφερόµενο αίτησης διαγραφής. 

 

 

Γ. ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 

1. Σύσταση εκλογικών τµηµάτων  

Τα περί εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια 

εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δηµοτικών, 

κοινοτικών και περιφερειακών εκλογών, ρυθµίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 51, 52 και 

55 του π.δ/τος 26/2012, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις  του άρθρου 114 του ν. 3852/2010 

«Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως ισχύει. 

Η διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών στα εκλογικά τµήµατα κατά τις εκλογές της 

26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019 ρυθµίζεται µε την µε αριθµ. 29745/18.04.2019 (Β΄1366) 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.  

Βάσει αυτής:  

      α. Η αρίθµηση των εκλογικών τµηµάτων είναι συνεχής, ξεκινώντας από τον αριθµό 

«1».  

     β. Για αριθµό εγγεγραµµένων άνω των τριακοσίων (300), συστήνονται ζεύγη 
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εκλογικών τµηµάτων, διακριτά σε Α και Β. Η αρίθµηση κάθε ζεύγους είναι κοινή, πχ «25Α» 

και «25Β».  

    γ. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις 

περιφερειακές εκλογές, θα διεξαχθεί στα εκλογικά τµήµατα µε τη διάκριση «Α».  

    δ. Η ψηφοφορία για τις δηµοτικές εκλογές και την ανάδειξη συµβούλων ή προέδρων 

κοινότητας,  θα διεξαχθεί στα εκλογικά τµήµατα µε τη διάκριση «Β». 

   ε. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε τα ανωτέρω «Α» 

και «Β» εκλογικά τµήµατα να στεγάζονται στο ίδιο εκλογικό κατάστηµα και σε 

συνεχόµενες αίθουσες που θα βρίσκονται στον ίδιο όροφο, ώστε να προκύπτει και 

χωροταξικά η αλληλουχία τους. 

   στ. Σε κάθε τµήµα που αποτελεί µέρος του ίδιου ζεύγους χορηγείται από ένα αντίγραφο 

του ίδιου εκλογικού καταλόγου. Στα τµήµατα µε τη διάκριση «Β» δεν θα χορηγηθεί ειδικός 

κατάλογος ετεροδηµοτών.  

 

 Εξαίρεση σύστασης ζεύγους εκλογικών τµηµάτων αποτελούν οι κάτωθι περιπτώσεις: 

� Εφόσον ο αριθµός των εγγεγραµµένων στον εκλογικό κατάλογο δεν υπερβαίνει τους 

τριακόσιους (300), οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, οι περιφερειακές και οι δηµοτικές εκλογές, καθώς και οι εκλογές για 

την ανάδειξη συµβούλων ή προέδρων κοινότητας, θα διεξαχθούν σε ενιαίο εκλογικό 

τµήµα, δηλαδή χωρίς να υφίσταται η διάκριση ζεύγους, µε τις ίδιες εφορευτικές 

επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, καθώς και τους ίδιους 

εφόρους αντιπροσώπων. 

 

� Στους δήµους που δεν αναδεικνύονται συµβούλια ή πρόεδροι κοινότητας και υπό την 

προϋπόθεση ότι ο αριθµός των εγγεγραµµένων στον εκλογικό κατάλογο δεν 

υπερβαίνει τους τετρακόσιους ογδόντα (480), οι εκλογές για την ανάδειξη των 

µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι περιφερειακές και οι δηµοτικές εκλογές, θα 

διεξαχθούν σε ενιαίο εκλογικό τµήµα, δηλαδή χωρίς τη διάκριση ζεύγους, µε τις ίδιες 

εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, καθώς και 

τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.  

 

 

2. Αποφάσεις καθορισµού εκλογικών τµηµάτων 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 του π.δ/τος 26/2012, όπως 

αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.4239/2014 (Α΄43), ως προς τον 

προσδιορισµό των εκλογικών τµηµάτων ψηφοφορίας, ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων 
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του Αντιπεριφερειάρχη για τον ορισµό των εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων 

ψηφοφορίας ορίζεται σε δέκα (10) ηµέρες το αργότερο µετά την έναρξη της προεκλογικής 

περιόδου. 

Επειδή ο διορισµός των δικαστικών αντιπροσώπων, η κλήρωση των µελών των 

εφορευτικών επιτροπών κ.λπ., γίνονται βάσει της απόφασης καθορισµού εκλογικών 

τµηµάτων, η προθεσµία των δέκα (10) ηµερών δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να 

εξαντληθεί. Για το λόγο αυτό θα πρέπει άµεσα να γίνουν όλες οι απαραίτητες 

προπαρασκευαστικές ενέργειες, ώστε µετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου να 

εκδοθούν το συντοµότερο οι αποφάσεις καθορισµού των εκλογικών τµηµάτων και 

καταστηµάτων ψηφοφορίας και να ενηµερωθεί η ∆ιεύθυνση Εκλογών στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου e.atmatzidou@ypes.gr.  

 

Στην απόφαση καθορισµού των εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας 

θα µνηµονεύονται απαραίτητα 

� η ονοµασία κάθε εκλογικού τµήµατος  

� η έδρα κάθε εκλογικού τµήµατος  

� το κατάστηµα ψηφοφορίας 

� τα αλφαβητικά στοιχεία των εκλογέων (βασικών, ετεροδηµοτών και πολιτών 

κρατών µελών της Ε.Ε.) που θα υπαχθούν στο εκλογικό τµήµα για να 

ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα. 

 

Η κατάταξη των εκλογικών τµηµάτων θα γίνει σύµφωνα µε την διοικητική διαίρεση της 

χώρας, σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 

154 του ν. 4600/2019, και του άρθρου 3 του ίδιου νόµου.  

Η αρίθµηση πρέπει να είναι συνεχής από το πρώτο µέχρι και το τελευταίο εκλογικό 

τµήµα της περιφέρειας (νοµού). Αυτό σηµαίνει ότι αν πχ σε κάποιο νοµό συσταθούν 

συνολικά για όλους τους δήµους του, διακόσια (200) εκλογικά τµήµατα, ο αύξων αριθµός θα 

αρχίζει από το ένα (1) και θα καταλήγει στο διακόσια (200).  

Η κατανοµή των εκλογέων στα εκλογικά τµήµατα θα γίνεται ανά εκλογικό διαµέρισµα. 

Στην απόφαση καθορισµού των εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας, 

θα συµπεριληφθούν και τα εκλογικά τµήµατα των φυλακών - όπου αυτά έχουν συσταθεί- 

καταχωρίζοντάς τα στο τέλος της απόφασης, µε συνεχόµενη και τη µεταξύ τους αρίθµηση. 

 

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 55 του π.δ/τος 

26/2012, αν διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή, εξ αιτίας ανωτέρας βίας, η χρησιµοποίηση 

καταστήµατος που έχει οριστεί για την ψηφοφορία, µπορεί να οριστεί, µε απόφαση του 

οικείου Αντιπεριφερειάρχη, άλλο κατάστηµα, µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα της 
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ψηφοφορίας, δηλαδή και την 25η 
Μαΐου 2019, µε άµεση ενηµέρωση των αρµόδιων 

∆ιευθύνσεων Εκλογών και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

 Η απόφαση καθορισµού εκλογικών τµηµάτων πρέπει να σταλεί άµεσα: 

• στη ∆ιεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, σε τρία αντίγραφα και σε 

ηλεκτρονική µορφή (CD), αλλά και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

e.atmatzidou@ypes.gr, µε αναφορά του συνολικού αριθµού των εκλογικών τµηµάτων 

που συστάθηκαν 

•  στους κκ. Προέδρους και Εισαγγελείς των αρµοδίων Πρωτοδικείων (ένα αντίγραφο) 

στην περιφέρεια των οποίων υπάγονται οι δήµοι, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί 

έγκαιρα η κλήρωση των µελών των Εφορευτικών Επιτροπών  

και να γνωστοποιηθεί  µε προκήρυξη των οικείων Αντιπεριφερειαρχών στους δήµους της 

περιφέρειας του νοµού αρµοδιότητάς τους, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την 

ηµέρα της ψηφοφορίας. 

 

3. Ειδικότερα θέµατα καθορισµού εκλογικών τµηµάτων  

Ως προς τον καθορισµό των εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας, 

επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

α) Σε κάθε «Α» και «Β» τµήµα θα ενταχθούν µέχρι πεντακόσιοι σαράντα (540) 

Συγκεκριµένα: 

Στον αριθµό των πεντακοσίων σαράντα (540), περιλαµβάνονται οι εγγεγραµµένοι 

στο βασικό εκλογικό κατάλογο.  

 Οι ετεροδηµότες, οι κοινοτικοί εκλογείς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του π.δ/τος 

26/2012 (στρατιωτικοί κλπ.), θα προστεθούν πέραν του αριθµού των πεντακοσίων σαράντα 

(540). Για τις ανωτέρω κατηγορίες εκλογέων θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για τη  συµµετρική 

κατανοµή τους ανά εκλογικό τµήµα του δήµου. 

 

β) Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής, στον αριθµό των πεντακοσίων σαράντα (540) 

εκλογέων περιλαµβάνονται: 

I. οι εγγεγραµµένοι στο βασικό εκλογικό κατάλογο και 

II. οι ετεροδηµότες.  

Οι κοινοτικοί εκλογείς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του π.δ/τος 26/2012 

(στρατιωτικοί κλπ.), θα προστεθούν πέραν του αριθµού των πεντακοσίων σαράντα (540). Η 

µέριµνα περί συµµετρικής κατανοµής τους ανά εκλογικό τµήµα του δήµου, θα πρέπει να 

εφαρµοστεί και σε αυτή την περίπτωση.  

 

γ) Στα εκλογικά τµήµατα που δεν θα φέρουν τη διάκριση «Α» και «Β», ήτοι  
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� στα τµήµατα µε αριθµό εγγεγραµµένων στο βασικό εκλογικό κατάλογο µέχρι 

τριακόσιους (300) εκλογείς, καθώς και  

� στα τµήµατα των δήµων που δεν αναδεικνύονται συµβούλια ή πρόεδροι κοινότητας 

(µέχρι 480 εκλογείς)  

 

στον αριθµό των τριακοσίων ή των τετρακοσίων ογδόντα αντίστοιχα, εγγεγραµµένων στο 

βασικό εκλογικό κατάλογο προστίθενται επιπλέον οι ετεροδηµότες, οι εκλογείς των κρατών 

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκλογείς του άρθρου 27 της νοµοθεσίας για την εκλογή 

βουλευτών (στρατιωτικοί κ.λπ.), οι οποίοι επίσης θα πρέπει να κατανεµηθούν συµµετρικά 

ανά εκλογικό τµήµα του δήµου. 

 

Σε όλα τα εκλογικά τµήµατα µε τη διάκριση «Β», δηλαδή στα τµήµατα που θα διεξαχθεί η 

ψηφοφορία για τις δηµοτικές εκλογές και τις εκλογές για τα συµβούλια ή προέδρους 

κοινότητας, στον εκλογικό κατάλογο δεν θα συµπεριληφθούν οι ετεροδηµότες εκλογείς. 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 της εκλογικής νοµοθεσίας καθώς και των 

άρθρων τέταρτου παρ. 7 και δέκατου παρ. 1 του Ν. 2196/1994, οι εκλογείς του άρθρου 27 

της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (στρατιωτικοί κ.λπ.), οι ετεροδηµότες και οι 

πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψηφίζουν, όπως ήδη προαναφέρθηκε, µαζί µε τους 

υπόλοιπους εκλογείς, στα ίδια εκλογικά τµήµατα, µη επιτρεπόµενης της σύστασης 

ξεχωριστών για αυτούς εκλογικών τµηµάτων.  

Με τις αποφάσεις καθορισµού των εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων 

ψηφοφορίας πρέπει απαραιτήτως να καθορίζονται σαφώς και συγκεκριµένα οι υπηρεσίες ή 

µονάδες στις οποίες υπηρετούν οι στρατιωτικοί κ.λπ. οι οποίοι θα περιληφθούν στους 

ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και τα αντίστοιχα εκλογικά τµήµατα όπου αυτοί θα ασκήσουν 

το εκλογικό τους δικαίωµα. 

     Σε όσους δήµους εδρεύουν κέντρα µεγάλων στρατιωτικών µονάδων, στα οποία υπηρετεί 

µεγάλος αριθµός στρατιωτικών, να καταβληθεί προσπάθεια ώστε στα εκλογικά τµήµατα 

αυτών, πέραν των εκλογέων του άρθρου 27 να ψηφίζει και ανάλογος αριθµός πολιτών – 

εκλογέων. 

Αναφορικά µε τους εκλογείς, κατοίκους οικισµών, σας υπενθυµίζουµε ότι αυτοί 

ψηφίζουν στον οικισµό µόνον εφόσον έχει καταρτιστεί  ξεχωριστός εκλογικός κατάλογος. 

Περαιτέρω, υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 69 του 

π.δ/τος 26/2012, συστήνονται ειδικά εκλογικά τµήµατα σε κάθε φυλακή για την ψηφοφορία 

κρατουµένων οι οποίοι συµµετέχουν µόνο στην ψηφοφορία για ανάδειξη των µελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  
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Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος 

κρατουµένων. Επισηµαίνεται ότι η σύσταση εκλογικών τµηµάτων σε φυλακές θα γίνει µε την 

ίδια απόφαση καθορισµού των εκλογικών τµηµάτων της περιφέρειας. Τα εν λόγω τµήµατα 

θα καταχωρηθούν στο τέλος της απόφασης, µε συνεχόµενη (και τη µεταξύ τους) αρίθµηση. 

 

δ) Ο περιφερειάρχης Αττικής καταρτίζει ξεχωριστές αποφάσεις για κάθε µία  από τις οκτώ (8) 

εκλογικές περιφέρειες του νοµού Αττικής µε συνεχόµενη αρίθµηση (Α΄ Αθηνών, Β1΄ 

Βόρειου Τοµέα Αθηνών, Β2΄ ∆υτικού Τοµέα Αθηνών, Β3΄ Νότιου Τοµέα Αθηνών, Α΄ 

Ανατολικής Αττικής,  Β΄ ∆υτικής Αττικής και Α΄, Β΄ Πειραιά) στο σύνολο του νοµού και ο 

Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης οµοίως ξεχωριστή απόφαση για κάθε µία  από τις δύο (2) 

εκλογικές περιφέρειες του νοµού Θεσσαλονίκης (Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης) µε συνεχόµενη 

αρίθµηση στο νοµό. 

 

4. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, πρέπει να µεριµνήσει, σύµφωνα µε την παρ.2 

του άρθρου 53 του π.δ/τος 26/2012, για την κατανοµή στα εκλογικά τµήµατα που θα 

συσταθούν µε απόφασή του και των εκλογέων του άρθρου 27 της εκλογικής νοµοθεσίας 

(π.δ. 26/2012), που υπηρετούν στην περιοχή του Αγίου Όρους. 

 

5. Προκειµένου να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης της παραπάνω απόφασης, το 

Υπουργείο Εσωτερικών (∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής  ∆ιακυβέρνησης) θα αποστείλει στους 

οικείους Αντιπεριφερειάρχες  την πρότασή της για τον καθορισµό των εκλογικών τµηµάτων 

της περιοχής ευθύνης τους. Λαµβάνονται δε υπόψη οι µεταβολές του εκλογικού σώµατος 

µετά την Α΄ Αναθεώρηση τρέχοντος έτους των εκλογικών καταλόγων (Ιανουάριος – 

Φεβρουάριος 2019), καθώς και ο αριθµός των ετεροδηµοτών και των πολιτών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Επιπλέον, θα 

αποστείλει ψηφιακό αρχείο των παραπάνω καταλόγων, σε περιβάλλον που επιτρέπει την 

αναπαραγωγή (εκτύπωση) του. Θα ακολουθήσουν δύο (2) σειρές εκτυπώσεων ανά εκλογικό 

τµήµα. Η αντιστοιχία των εκλογικών καταλόγων ανά εκλογικό τµήµα θα βασισθεί στην 

αρίθµηση που θα καθοριστεί  στην σχετική απόφαση των οικείων Αντιπεριφερειαρχών. 

 

 

 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ    
        
1. Πρωτοδικεία και Εισαγγελίες 
Πρωτοδικείων     
(µέσω Περιφερειακών Ενοτήτων) 
2. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις                                  
3. α) κα Περιφερειάρχη Αττικής 
    β) ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού   
4. κκ. Περιφερειάρχες                                                                         
5. κκ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακής 
Ενότητας έδρας νοµών                                                                                    
6. Περιφερειακές Ενότητες έδρας νοµών  
7. κκ. ∆ηµάρχους 
8. ∆ήµους της χώρας 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ   
    
1. Γραφείο κ. Υπουργού   
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 
3. Γεν. ∆/νση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης  
4. ∆ιεύθυνση Αστικής και ∆ηµοτικής 

Κατάστασης 
5. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
6. ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

(για την ανάρτηση της παρούσας στην 
ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ.) 

7. ∆ιεύθυνση Εκλογών 
8. Γραφείο Τύπου 

 


