
Είμαι Έλληνας ή Ελληνίδα ομογενής 

και ζω στην Ελλάδα. Μπορώ να ψηφίσω;

 Στον Δήμο ή την Κοινότητα όπου κατοικώ του-
λάχιστον κατά τα τελευταία δύο (2) έτη.  

Που πρέπει να πάω 

για να γραφτώ ως εκλογέας;

Ναι, αν έχω 

Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή οποι-
αδήποτε άλλο τίτλο διαμονής ομογενούς και ζω στη 
χώρα νόμιμα ήδη για πέντε τουλάχιστον χρόνια.

Ψηφίζω, επίσης, αν είμαι 

σύζυγος ή χήρος/α ομογενούς με πενταετή 

διαμονή στην Ελλάδα.

Σημείωση:  Διαπιστώνω αν μπορώ να ψηφίσω και 
από το σπίτι μου στο www.ypes.gr

Ποια δικαιολογητικά 

πρέπει να καταθέσω στον Δήμο;

1. Αίτηση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κα-
τάλογο (διαθέσιμη στο www.ypes.gr ή στον Δήμο) 
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου νόμιμης δια-
μονής σε ισχύ (όχι βεβαίωση κατάθεσης).

3. Επικυρωμένο αντίγραφο ισχυρού διαβατη-
ρίου. Εάν είμαι ομογενής με τίτλο διαμονής της 
Ελληνικής Αστυνομίας αλλά όχι κάτοχος ΕΔΤΟ (λ.χ. 
ομογενής Τουρκίας) δεν απαιτείται η προσκόμιση 
διαβατηρίου.

4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας του οικείου Δή-
μου.

Σημείωση:  Το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου δικα-
στικής χρήσης αναζητείται αυτεπαγγέλ-
τως από το Δήμο

1. Παραλαμβάνουν αίτηση και δικαιολογητικά.
2. Ελέγχουν στο πληροφορικό σύστημα το δικαί-

ωμα εγγραφής και την πληρότητα των δικαιολογη-
τικών. 

3. Αναζητούν αυτεπαγγέλτως πιστοποιητικό ποι-
νικού μητρώου δικαστικής χρήσης. 

4. Οριστικοποιούν την αίτηση.
5. Εκτυπώνουν σε 2 αντίτυπα την αίτηση και πα-

ραδίδουν σε εμένα το ένα.

Τι ενέργειες θα κάνουν 

οι υπάλληλοι  του Δήμου για να γραφτώ;



Ψήφος συμμετοχής
,

κοινωνία συνοχής

E
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οδηγός συμμετοχής στις δημοτικές εκλογές 
για ομογενείς

Αν δεν είμαι καταχωρημένος/η στο πληροφο-
ρικό σύστημα ή αμφισβητώ την καταχώρηση που 
υπάρχει σε αυτό, τότε πρέπει να απευθυνθώ  στην 
αρμόδια αστυνομική αρχή έκδοσης του τίτλου δια-
μονής μου.

Μάθε εαν ψηφίζεις στο

www.ypes.gr
ή στο δημοτολόγιο

του Δήμου σου

Τι μπορώ να κάνω αν αντιμετωπίσω

κάποιο πρόβλημα στη διαδικασία;

Μελέτη εντύπου − εκτύπωση: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Φίλη ομογενή, φίλε ομογενή, 

Με τον νόμο 3838/2010 θεσπίσαμε για πρώτη 

φορά το δικαίωμα των ομογενών μας να λάβουν 

μέρος στις δημοτικές εκλογές. 

Πιστεύουμε ότι η ενεργός συμμετοχή όλων στη 

διαμόρφωση των συνθηκών της ζωής μας είναι 

αναγκαία ώστε να δημιουργήσουμε μια συνεκτική, 

ανοικτή κοινωνία αλληλεγγύης μέσα στην οποία 

θέλουμε όλοι να ζούμε.

Από την πλευρά μας επιδιώξαμε η εγγραφή 

στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους να είναι 

απλή και εύκολη, φροντίζοντας ταυτόχρονα για την 

ασφάλεια και διαφάνεια της σχετικής διαδικασίας 

με την ανάπτυξη και λειτουργία ειδικού πληροφο-

ρικού συστήματος διασύνδεσης των εμπλεκόμε-

νων υπηρεσιών. 

Μπορείς να εγγραφείς στους εκλογικούς κατα-

λόγους του Δήμου της κατοικίας σου έως την 31η 

Αυγούστου 2010 και να συμμετάσχεις στις δημοτι-

κές εκλογές του Νοεμβρίου, για την ανάδειξη των 

δημοτικών αρχών που θα αναλάβουν τους νέους 

ισχυρούς Δήμους του προγράμματος «Καλλικρά-

της». Η συμμετοχή σου αυτή θα αποτελέσει ένα 

ουσιαστικό βήμα για την ισότιμη ένταξή σου στην 

πολιτική ζωή της χώρας με τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν. 

Ο Υπουργός

Γιάννης N. Ραγκούσης


