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Τετρασέλιδος Οδηγός: 
 

Τι πρέπει να γνωρίζουµε για την εκλογική διαδικασία 
 

Συνάδελφοι, 
 

Οι εκλογές πλησιάζουν και θεωρήσαµε σκόπιµο να σας υπενθυµίσουµε την 
ισχύουσα εκλογική νοµοθεσία, όπως αυτή έχει κωδικοποιηθεί πρόσφατα, ώστε ο 
καθένας από εµάς να φτάσει στην κάλπη µε µοναδικό ερώτηµα ποιον σχηµατισµό θα 
επιλέξει για το «αύριο» της χώρας. Καλή ψήφο, λοιπόν! 
 

Πότε ψηφίζουµε; 
 

Οι εκλογές θα λάβουν χώρα την Κυριακή 6 Μαΐου (ώρες 7.00 έως και 19.00) 
 

 

Ποιοι έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν; 
 

«Το δικαίωµα του εκλέγειν έχουν σε κάθε εκλογική περιφέρεια µόνο όσοι είναι 
γραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήµων της εκλογικής περιφέρειας» 
(άρθρο 6 του Π.∆τος 26/2012). 
 

Διευκολύνσεις εκλογέων 
 

Οι υπάλληλοι δικαιούνται κατόπιν αίτησης ειδική άδεια µε αποδοχές διάρκειας 
µίας (1) έως τριών (3) ηµερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού 
δικαιώµατος (άρθρο 50, παρ. 1 του Ν. 3528/07). Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν 
συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται οι υπάλληλοι αυτοί. 

Στους υπαλλήλους για τους οποίους εφαρµόζεται πενθήµερη εβδοµάδα 
εργασίας για τη µετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος θα χορηγηθεί 
ειδική άδεια ως εξής (∆Ι∆Α∆/Φ.18.25/2070/οικ.9575/18-4-2012, εγκύκλιος του 
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης): 

 
α.  Όσοι µετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώµατος σε απόσταση 
200 – 400 χιλιοµέτρων θα λάβουν άδεια µιας (1) εργάσιµης ηµέρας. 
β.  Όσοι µετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιοµέτρων και άνω θα λάβουν άδεια δύο (2) 
εργασίµων ηµερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, µε βάση την υπεύθυνη 
δήλωσή τους. 
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γ.  Όσοι µετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο 
αριθµός των ηµερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα µε 
την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες µετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να 
υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες. 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Είναι αυτονόητο ότι όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς που 
εργάζονται στα σχολεία, η ειδική άδεια για τη µετάβαση στον τόπο άσκησης του 
εκλογικού τους δικαιώµατος, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα σχολεία θα 
παραµείνουν κλειστά (αναµένεται σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Π.∆.Β.Μ.Θ.) την 
Παρασκευή 4-5-2012 και τη ∆ευτέρα 7-5-2012, θα χορηγείται υποχρεωτικά τις 
ανωτέρω ηµέρες. Ως εκ τούτου µία επιπλέον ηµέρα είναι δυνατόν να χορηγηθεί 
µόνο σε όσους µετακινηθούν σε νησιά για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση 
(περίπτωση γ’ της εγκυκλίου). Εξυπακούεται, επίσης, ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι 
αποσπασµένοι σε Φορείς και Υπηρεσίες δικαιούνται όσα προβλέπονται στα σηµεία α’, 
β’, γ’ της ανωτέρω εγκυκλίου.  

 
 

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος είναι υποχρεωτική; 
 

«Η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος είναι υποχρεωτική» (άρθρο 51, παρ. 5 
του Συντ. και άρθρο 6, παρ. 2 του Π.∆τος 26/2012). 
 

 

Ποιοι εκλογείς εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή; 
 

Από την ανωτέρω υποχρέωση, εξαιρούνται, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 117 
της εκλογικής νοµοθεσίας (Π.∆. 26/2012), οι ακόλουθες κατηγορίες εκλογέων : 

 

� Αυτοί που έχουν υπερβεί το εβδοµηκοστό έτος της ηλικίας τους 
� Όσοι θα βρίσκονται κατά την ηµέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό. 
� Οι εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους 

ετεροδηµοτών, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τµήµατος 
ετεροδηµοτών, λόγω µη συµπληρώσεως, σε όλη την εφετειακή περιφέρεια, του 
αριθµού των σαράντα (40) τουλάχιστον ετεροδηµοτών εκλογέων της ίδιας 
εκλογικής περιφέρειας (άρθρο 96 παρ. 1 του Π.∆τος 26/2012). 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκτός των παραπάνω κατηγοριών θα υπάρξουν εκλογείς που για 
διάφορους εξαιρετικούς λόγους δεν θα µπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους 
δικαίωµα. Ενδεικτικά αναφέρουµε: 
 
� Υπάλληλοι του δηµοσίου, για τους οποίους, σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες δεν 

θα επιτρέψουν να απουσιάζουν από την Υπηρεσία τους, για να µεταβούν να 
ψηφίσουν στον τόπο, στους εκλογικούς καταλόγους, του οποίου είναι 
εγγεγραµµένοι. 

� Υπάλληλοι Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, νοσηλευτικών 
ιδρυµάτων, Οργανισµών και Επιχειρήσεων κοινής ωφελείας κ.λ.π., στους 
οποίους, επίσης, λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, δεν είναι δυνατή η 
χορήγηση άδειας µετάβασης στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώµατος. 

� Εκλογείς που δεν θα µπορούν να µεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού 
τους δικαιώµατος για λόγους υγείας. 
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Ποιες οι συνέπειες για τους εκλογείς που δεν ασκούν το 

εκλογικό τους δικαίωµα; 
 

«Ο εκλογέας που αδικαιολόγητα δεν ασκεί το δικαίωµα του εκλέγειν, τιµωρείται 
µε φυλάκιση από ένα µήνα µέχρι ένα έτος. Το δικαστήριο µπορεί να επιβάλει και τις 
στερήσεις των αξιωµάτων και θέσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Ποινικού 
Κώδικα, από ένα µέχρι τρία χρόνια» (άρθρο 117, παρ. 1 του Π.∆τος 26/2012) 

 

Τι ισχύει για τους παραλειφθέντες - από τους εκλογικούς 

καταλόγους - εκλογείς; 
 
Εκλογείς οι οποίοι δεν έχουν αποστερηθεί το εκλογικό τους δικαίωµα και δεν 

περιλαµβάνονται για οποιαδήποτε άλλη αιτία στους εκλογικούς καταλόγους 
µπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα µέχρι το πέρας διεξαγωγής της 
ψηφοφορίας σε οποιοδήποτε εκλογικό τµήµα του ∆ήµου στα δηµοτολόγια ή τα Μητρώα 
αρρένων των οποίων είναι, αντίστοιχα, εγγεγραµµένοι και αφού προσκοµίσουν στην 
οικεία Εφορευτική Επιτροπή πιστοποιητικό - υπογεγραµµένο από το ∆ήµαρχο ή από 
εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο - από το οποίο προκύπτει η εγγραφή τους στα 
δηµοτολόγια ή τα Μητρώα αρρένων (άρθρο 8 του Π.∆τος 26/2012). 

 

Πού ψηφίζουν οι ετεροδηµότες; 
 

«Οι ετεροδηµότες ψηφίζουν τους συνδυασµούς και τους υποψηφίους της 
εκλογικής περιφέρειας, στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι 
εγγεγραµµένοι, σε ειδικά, αµιγή ή µεικτά, εκλογικά τµήµατα και καταστήµατα 
ψηφοφορίας ετεροδηµοτών. Τα ανωτέρω ειδικά (αµιγή ή µεικτά) εκλογικά τµήµατα και 
καταστήµατα ψηφοφορίας ετεροδηµοτών συνιστώνται µόνο στις πρωτεύουσες των 
Νοµών, µε εξαίρεση τους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. …Προϋπόθεση για την 
άσκηση του εκλογικού τους δικαιώµατος αποτελεί η εγγραφή, για όλη την εφετειακή 
περιφέρεια, σαράντα (40) τουλάχιστον ετεροδηµοτών εκλογέων, που ανήκουν 
στην ίδια βασική εκλογική περιφέρεια» (άρθρο 96, παρ. 1 του Π.∆τος 26/2012). 

 
 

Είναι επιτρεπτό να αποτελέσουν οι εκπαιδευτικοί Μέλη 

Εφορευτικών Επιτροπών; 
 

«∆ηµόσιοι και δηµοτικοί υπάλληλοι ή έµµισθοι υπάλληλοι δηµοτικών νοµικών 
προσώπων και ιδρυµάτων και όσοι µ’ αυτές τις ιδιότητες υπηρέτησαν την τελευταία 
τριετία προ της εκλογής, δεν µπορούν να κληρωθούν ή διοριστούν µέλη 
εφορευτικών επιτροπών και αν τυχόν κληρωθούν ή διοριστούν δεν µπορούν να 
λάβουν µέρος στη συγκρότηση των επιτροπών»  (άρθρο 59 του Π.∆.τος 26/2012). Ως εκ 
τούτου θα ήταν χρήσιµο όσοι εκπαιδευτικοί κληρωθούν να καταθέσουν - εγκαίρως - 
στο Πρωτοδικείο της περιοχής τους υπηρεσιακή βεβαίωση (την οποία θα λάβουν από την 
οικεία ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης) και από την οποία θα προκύπτει η δηµοσιοϋπαλληλική 
τους ιδιότητα. 
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Είναι επιτρεπτό να ανακηρυχθεί ο εκπαιδευτικός 

υποψήφιος Βουλευτής; 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 56 του Συντάγµατος η έµµισθη σχέση που έχει συνάψει ο 

Τακτικός ∆ηµόσιος Υπάλληλος  - άρα και ο εκπαιδευτικός - µε το Νοµικό Πρόσωπο του 
Κράτους αποτελεί κώλυµα εκλογιµότητας. 

Η παραίτηση πρέπει να είναι γραπτή και η επίδοσή της γίνεται µε δικαστικό 
επιµελητή  στον Πρόεδρο του αρµόδιου για την ανακήρυξη των υποψηφίων δικαστηρίου, 
πριν από την ηµέρα της ανακήρυξης αυτών (άρθρο 30, παρ. 1 του Π.∆τος 26/2012). 
 

Πότε και πώς επανέρχεται στην Υπηρεσία; 
 

Ο ∆ηµόσιος Υπάλληλος, ο οποίος παραιτείται υποχρεωτικά για να ανακηρυχθεί 
υποψήφιος, επανέρχεται αν εκλεγεί µε τη λήξη της θητείας του για οποιοδήποτε λόγο, 
αφού υποβάλλει σχετική αίτηση µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών µηνών. 
Αν δεν εκλεγεί επανέρχεται στην ενεργό υπηρεσία µετά την περάτωση της διαδικασίας 
ανακήρυξης των εκλεγοµένων. Η επάνοδος συντελείται αυτοδίκαια µε µόνη την υποβολή 
αίτησης - µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών µηνών - από τον ενδιαφερόµενο 
στην υπηρεσία και στη θέση από την οποία είχε παραιτηθεί (άρθρο 12, παρ. 1 του Ν. 
3231/2004).  

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο εκπαιδευτικός, σύµφωνα µε έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών αλλά και µε Γνωµοδοτήσεις του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ανακτά 
µόνο την υπαλληλική του ιδιότητα και όχι οποιαδήποτε άλλη θέση, ιδιότητα ή 
αξίωµα κατείχε προ της παραιτήσεώς του (∆ιευθυντής Σχολικής Μονάδας, Μέλος 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου κ. ά.). 

 
 

22 Απριλίου 2012 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Σας γνωρίζω ότι έχω ανοίξει σελίδα στο Facebook (Γιώργος 
∆ηµητρακόπουλος, µε ελληνικούς χαρακτήρες).  

 
 

Η έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση έχει διεύθυνση: 
 

http://www.gdimitrakopoulos.gr 
 

και ονοµατεπώνυµο: 
 

Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος 
 
 

 
                Η εξουσία διαφθείρει, η απόλυτη εξουσία διαφθείρει απόλυτα! 
∆ΕΝ ΞΕΧΝΩ:  
  Συνδικαλιστής σηµαίνει προσφορά και ΟΧΙ επάγγελµα! 
 


