
ΔΙΚΑΙΩΜΑ του ΕΚΛΕΓΕΙΝ στις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ του ΕΚΛΕΓΕΙΝ έχουν:   

 Όλοι οι δημότες που σωρευτικά:

 Έχουν  συμπληρώσει  το  17ο έτος  της  ηλικίας  τους,  δηλαδή
έχουν γεννηθεί μέχρι 31-12-2002

 Είναι  εγγεγραμμένοι  στον  εκλογικό  κατάλογο  του  δήμου  της
οικείας περιφέρειας.

 Δεν έχουν στερηθεί το εκλογικό τους δικαίωμα 

 Οι πολίτες των λοιπών κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι
οποίοι δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια αλλά σωρευτικά: 

 Κατοικούν στην Ελλάδα.

 Έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν
γεννηθεί μέχρι 31-12-2002.  

 Είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του
δήμου όπου κατοικούν, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019.

  Δεν έχουν στερηθεί το εκλογικό τους δικαίωμα. 

      

ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΨΗΦΙΖΟΥΝ:

 για Δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους: όλοι οι δημότες εκλογείς,
οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου
και  οι  πολίτες  των  λοιπών  27  κρατών-μελών  της  Ευρωπαϊκής
Ένωσης,  που  είναι  εγγεγραμμένοι  στους  ειδικούς  εκλογικούς
καταλόγους του Δήμου όπου κατοικούν. 

 για  Συμβούλους  Κοινοτήτων με  μόνιμο  πληθυσμό  άνω  των
τριακοσίων  (300)  κατοίκων:  μόνο  οι  δημότες  εκλογείς  που  είναι
εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της οικείας κοινότητας και
οι  πολίτες  των λοιπών 27 κρατών-μελών της  Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που  είναι  εγγεγραμμένοι  στους  ειδικούς  εκλογικούς  καταλόγους  της
δημοτικής  κοινότητας  της  οικίας  κοινότητας  του   Δήμου  όπου
κατοικούν.

 για  Προέδρους  των  Κοινοτήτων με  μόνιμο  πληθυσμό  έως
τριακοσίων  (300)  κατοίκων:  μόνο  οι  δημότες  εκλογείς  που  είναι
εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της οικείας  κοινότητας,
και οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που  είναι  εγγεγραμμένοι  στους  ειδικούς  εκλογικούς  καταλόγους  της
οικείας κοινότητας του Δήμου όπου κατοικούν.



ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, ΨΗΦΙΖΟΥΝ:  

 για Περιφερειάρχη: οι δημότες εκλογείς, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι
στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου της οικείας Περιφέρειας και οι
πολίτες των λοιπών 27 κρατών-μελών  της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που  είναι  εγγεγραμμένοι  στους  ειδικούς  εκλογικούς  καταλόγους  του
Δήμου όπου κατοικούν.

 
 για Περιφερειακούς Συμβούλους: οι δημότες εκλογείς, οι οποίοι είναι

εγγεγραμμένοι  στους  εκλογικούς  καταλόγους  του  Δήμου  της  οικείας
περιφέρειας και  οι  πολίτες  των  λοιπών  27  κρατών-μελών  της
Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  που  είναι  εγγεγραμμένοι  στους  ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους του Δήμου όπου κατοικούν.

Για τις Δημοτικές, Κοινοτικές και Περιφερειακές εκλογές δεν συντάσσονται
ειδικοί  εκλογικοί  κατάλογοι  ετεροδημοτών.  Οι  ετεροδημότες  ασκούν,  το
εκλογικό  τους  δικαίωμα  αποκλειστικά  και μόνο  στο Δήμο  όπου  είναι
δημότες, και όχι στον τόπο διαμονής τους. 

ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΨΗΦΙΖΟΥΝ στα κοινά εκλογικά τμήματα:

 Οι  δημότες  εκλογείς,  οι  οποίοι  είναι  εγγεγραμμένοι  στους  βασικούς
εκλογικούς καταλόγους του Δήμου της οικείας περιφέρειας.

 Οι ετεροδημότες στον τόπο διαμονής τους σε κοινά εκλογικά τμήματα
με λοιπούς εκλογείς, εφόσον υπέβαλαν σχετική αίτηση μέχρι 28/2/2019
και  είναι  εγγεγραμμένοι  στους  ειδικούς  εκλογικούς  καταλόγους
ετεροδημοτών.   

 Οι  ένστολοι  του  άρθρου  27  του  ΠΔ.26/2012 με  ειδικούς  εκλογικούς
καταλόγους.

 Οι ναυτικοί και κρατούμενοι.

 Οι πολίτες των λοιπών κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου
όπου κατοικούν, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :

Οι  ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ εκλογείς  που  θα  μεταβούν  στον  τόπο  της  βασικής  τους

εγγραφής  (δηλαδή  όπου  είναι  δημότες)  για  να  ψηφίσουν  για  την  ανάδειξη  των

δημοτικών, κοινοτικών και περιφερειακών αρχών, δεν μπορούν να ψηφίσουν στον

τόπο αυτόν για τις Ευρωεκλογές. 


