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ΘΕΜΑ: «Ετεροδηµότες νέοι εκλογείς (18 ετών)» 

 

Ύστερα από πολλά τηλεφωνικά αιτήµατα νέων εκλογέων (γεννηθέντες το 1996) 

που αφορούν τη συµµετοχή τους στις ευρωεκλογές µε την ιδιότητα του ετεροδηµότη 

εκλογέα, σας γνωρίζουµε τα εξής: 

Οι νέοι εκλογείς (18 ετών) µπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα 

κατά τις προσεχείς ευρωεκλογές του Μαΐου 2014 στον τόπο διαµονής τους µε την 

ιδιότητα του ετεροδηµότη εκλογέα. Επειδή όµως, οι βασικοί εκλογικοί κατάλογοι της Α! 

αναθεώρησης (δίµηνο Ιανουαρίου Φεβρουαρίου) που συµπεριλαµβάνουν τους νέους 

εκλογείς, θα οριστικοποιηθούν στα µέσα Απριλίου 2014, οι εν λόγω εκλογείς δεν έχουν 

πρακτικά τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής στους ειδικούς καταλόγους των 

ετεροδηµοτών µέχρι την προθεσµία της 14ης Μαρτίου 2014, δεδοµένου ότι το όνοµά τους 

δεν είναι καταχωρηµένο ακόµη στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους που είναι 

διαθέσιµοι µέσω του διαδικτύου.  



Για την απρόσκοπτη συµµετοχή των νέων ετεροδηµοτών εκλογέων στην εκλογική 

διαδικασία, το Υπουργείο Εσωτερικών καθιερώνει την παρακάτω ειδική διαδικασία: 

 

1. Μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.ΕΣ. (www.ypes.gr) στο µενού «Εκλογές» θα 

αναρτηθεί εικονίδιο «ΕΤΕΡΟ∆ΗΜΟΤΕΣ 18 ετών». Από εκεί θα αναζητείται και θα 

συµπληρώνεται η ειδική αίτηση - δήλωση του νέου εκλογέα µε τα ατοµικά στοιχεία 

του ενδιαφερόµενου. Αυτό γίνεται µε την ενεργοποίηση του ειδικού συνδέσµου 

«Συµπλήρωση Αίτησης Ετεροδηµότη - µόνο για Γεννηθέντες 1996». Εκεί 

καταχωρούνται 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 πλήρης δ/νση 

κατοικίας µε οδό, αριθµό και Τ.Κ.. Προαιρετικά µπορεί να συµπληρωθεί το 

∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα και ο Συνοικισµός του τόπου διαµονής / κατοικίας. 

Εκτός από τα προηγούµενα υποχρεωτικά στοιχεία, θεωρείται απαραίτητη και η 

συµπλήρωση του αριθµού τηλεφώνου του νέου εκλογέα ώστε να είναι δυνατή η 

επικοινωνία µαζί του, αν αυτό απαιτηθεί. 

2. Εκτυπώνεται η αίτηση εις τριπλούν µέσω του συστήµατος. 

3. 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 του. Το ένα από τα δύο αυτά αντίγραφα θα πρέπει να αποσταλεί 

ταχυδροµικά ή µε fax (2131361167) στη ∆ιεύθυνση Μηχανοργάνωσης του 

Υπουργείου Εσωτερικών, το αργότερο µέχρι 24 Μαρτίου 2014.  

Επίσης, θα πρέπει να επισηµανθεί στους ενδιαφερόµενους νέους εκλογείς – νέους 

ετεροδηµότες να φροντίσουν να ενηµερωθούν έγκαιρα για την εγγραφή τους ή µη στους 

ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδηµοτών, µέσω του «µάθε που ψηφίζεις»,  περίπου 

στα µέσα Απριλίου.   



Προϋπόθεση για την ένταξη του νέου εκλογέα στους ειδικούς καταλόγους 

ετεροδηµοτών αποτελεί η εγγραφή του µέχρι την 14η Μαρτίου 2014 (Α’ Αναθεώρηση 

2014) στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους του ∆ήµου, στα δηµοτολόγια του οποίου 

είναι εγγεγραµµένος. 

 

� Τέλος, η ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ του Υπουργείου 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, παρακαλείται για 

την αυθηµερόν κοινοποίηση του παρόντος στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της 

χώρας. 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:    

1. Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης              Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                

& Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

α) Γραφείο κ. Υπουργού 

β) ∆ιεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας των ΚΕΠ                   ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ                                 

(Να σταλεί και στο e-mail: dolkep@ydmed.gov.gr)                    

2. κ.κ. Γενικούς Γραµµατείς Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων      

3. κ.κ. Περιφερειάρχες – Έδρες τους  

4. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες  Περιφερειακής  

 Ενότητας Έδρας νοµών  

        

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:                                                   

1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 

3. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 

4. Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτ. Πρ/των 

5. ∆/νση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ. 

(µε την παράκληση να αναρτηθεί το παρόν 

στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.) 

6. ∆/νση Εκλογών (3 αντίγραφα) 



 

 

 

 


