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ΠΡΟΣ: 

Τούς κ.κ. ∆ηµάρχούς 

Υπεύθυνους ∆ηµοτολογίων 

∆ήµων 

ΘΕΜΑ: «Ετεροδηµότες νέοι εκλογείς (17 ετών)» 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 τον ν. 4406/2016 «Αναλογική  Εκπροσώπηση των πολιτικών 

κοµµάτων, διερεύνηση τον δικαιώµατος εκλέγεrv κατ άλλες διατάξεις περι εκλογής βουλευτών», το 
δικαίωµα του εκλέγειυ έχούν όλοι οι πολίτες έλληνες και ελληνίδες πού  συµπλήρωσαν το δέκατο 

έβδοµο (17°) έτος της ηλικίας τους. Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ.! της νοµοθεσίας για την 

εκλογή  βουλευτών (Π.∆.26/2012), οι νέοι εκλογείς που συµπληρώνούν το 17° έτος της ηλικίας τούς 

και συνεπώς αποκτούν το δικαίωµα τον εχλέγειυ (η 1'1 Ιανουαρίού  θεωρείται ως ηµεροµηνία 
γέννησης όλων όσοι γεννήθηκαν µέσα στο χρόνο), περιλαµβάνονται αυτεπάγγελτα σε καταστάσεις 

πού  συντάσσούν οι δήµοι, από  1ης µέχρι τέλους Φεβρουαρίού  κάθε έτους. 

Οι νέοι εκλογείς (17 ετών) µπορούν να ασκήσούν το εκλογικό  τούς δικαίωµα κατά  τις 

προσεχείς ευρωεκλογές τον Μαϊου 2019 στον τόπο διαµονής τούς µε την ιδιότητα του 

ετεροδηµότη εκλογέα. Επειδή  όµως, οι βασικοί  εκλογικοί  κατάλογοι της Α' αναθεώρησης (δίµηνο 

Ιανουαρίού  Φεβρουαρίου) πού  συµπεριλαµβάνουν τους νέους εκλογείς, Θα οριστικοποιηθούν στα 

µέσα Απριλίού  2019, οι εν λόγω εκλογείς δεν έχουν πρακτικά  τη δυνατότητα να υποβάλλουν 
αιτήσεις εγγραφής στούς ειδικούς καταλόγούς των ετεροδηµοτών µέχρι την 28η Φεβρουαρίού  
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2019, δεδοµένου ότι το όνοµά  τούς δεν είναι καταχωρηµένο ακόµη στους βασικούς εκλογικούς 

καταλόγους που είναι διαθέσιµοι µέσω τον διαδικτύον. 

Για την απρόσκοπτη συµµετοχή  των νέων ετεροδηµοτών εκλογέων στην εκλογική  

διαδικασία, το Υπουργείο Εσωτερικών καθιερώνει την παρακάτω ειδική  διαδικασία: 

Μέσω της ιστοσελίδας τον ΥΠ.ΕΣ. (www.ypes.gr) στο µενού  «Εκλογές» Θα αναρτηθεί  

εικονίδιο «ΕΤΕΡΟ∆ΗΜΟΤΕΣ 17 ετών». Από  εκεί  θα αναζητείται και Θα συµπληρώνεται η 

ειδική  αίτηση - δήλωση τον νέον εκλογέα µε τα ατοµικά  στοιχεία τον ενδιαφερόµενού. 

Αυτό  γίνεται µε την ενεργοποίηση τον ειδικού  συνδέσµού  «Συµπλήρωση Αίτησης 

Ετεροδηυότη - µόνο για Γεννηθέντες 2002». Εκεί  συµπληρώνονται υποχρεωτικά: 

τα στοιχεία εγγραφής στα δηµοτολόγια : Φύλο, Επώνυµο, Όνοµα, Όνοµα Πατέρα, Όνοµα 

Μητέρας, Ηµ/νία Γέννησης, Νοµός εγγραφής, ∆ήµος εγγραφής και Αρ. ∆ηµοτολογίου, τα 

στοιχεία διαµονής / κατοικίας : Νοµός, ∆ήµος και πλήρη δ/νση κατοικίας µε οδό, αριθµό  

και Τ.Κ.. Προαιρετικά  µπορεί  να συµπληρωθεί  το ∆ηµοτικό  ∆ιαµέρισµα και ο Συνοικισµός 

τον τόπου διαµονής / κατοικίας. 

Εκτός από  τα προηγούµενα υποχρεωτικά  στοιχεία, θεωρείται απαραίτητη και η 

συµπλήρωση τον αριθµού  τηλεφώνού  τον νέον εκλογέα ώστε να είναι δυνατή  η 

επικοινωνία µαζί  του, αν αυτό  απαιτηθεί. 

Εκτυπώνεται η αίτηση εις τριπλούν µέσω τον συστήµατος. 

Το ένα αντίγραφο δίδεται στον ενδιαφερόµενο, ενώ  τα λοιπά  δύο αντίγραφα τηρούνται από  

τον ∆ήµο (ή  αποστέλλονται στον ∆ήµο µέσω ΚΕΠ). Ο ∆ήµος θα πρέπει να συµπληρώσει 

στα δύο αντίγραφα τον κωδικό  και την ονοµασία του εκλογικού  διαµερίσµατος, στο 

οποίο εντάσσει τον εκλογέα, βάσει των στοιχείων διαµονής τον. Το ένα από  τα δύο αυτά  

αντίγραφα Θα πρέπει να αποσταλεί  ταχυδροµικά  ή  µε βαχ (2131361167) στη ∆ιεύθυνση 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείού  Εσωτερικών, το αργότερο µέχρι 28 

Φεβρουαρίου 2019. 

Επίσης, θα πρέπει να επισηµανθεί  στούς ενδιαφερόµενους νέούς εκλογείς — νέους 

ετεροδηµότες να φροντίσούν να ενηµερωθούν έγκαιρα για την εγγραφή  τους ή  µη στούς ειδικούς 

εκλογικούς καταλόγούς ετεροδηµοτών, µέσω τον «µάθε που ψηφίζεις», περίπού  στα µέσα 

Απριλίού. 

Προϋπόθεση για την ένταξη τον νέον εκλογέα στούς ειδικούς καταλόγους ετεροδηυοτών 

αποτελεί  η εγγραφή  τον µέyρι την 2811 Φεβρουαρίου 2019 (Α' Αναθεώρηση 2019) στούς βασικούς 

εκλογικούς καταλόγους τον ∆ήµου. στα δηµοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραµµένος.  
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Τέλος, η ∆ιεύθύνση ∆οµών, ∆ιαδικασιών και Αρχείων του Υπουργείού  ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης, παρακαλείται για την αυθηµερόν κοινοποίηση τον παρόντος στα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών της χώρας. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
Υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 

α) Γραφείο κας Υπουργού  
β) ∆ιεύθύνση ∆οµών, ∆ιαδικασιών και Αρχείων 
(Να σταλεί  και στο e-mail: dolkep(a~ydmed .R. r) 
γ) ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

(Να σταλεί  και στο e-mail: d.kontogiorgis(alvdmed.gov.gr) 

κ.κ. Γενικούς Γραµµατείς Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων 
κ.κ. Περιφερειέιρχες — Σδρες τούς 
κ.κ. Αντυιεριφερειάρχες Περιφερειακής 

Ενότητας Έδρας νοµών 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ 
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