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Αριθμ. 48463 (1)
     Λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για την 
υποβολή αίτησης εκλογέα για την εγγραφή του 
στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετερο-
δημοτών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 43 του ν. 4648/2019 «Διευκόλυνση 

άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρί-
σκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποίηση 
εκλογικής διαδικασίας» (Α’ 205),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

γ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

δ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

στ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180) και

ζ) του π.δ.26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο 
των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευ-
τών» (Α’ 57).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και 
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Πιστοποίηση εκλογέα και εγγραφή σε ειδικό 
εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στους ειδι-
κούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών έχουν οι 
εκλογείς που διαμένουν σε δήμο άλλης εκλογικής περι-
φέρειας και σε κάθε περίπτωση εντός της Επικράτειας, 
από εκείνη στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας 
είναι εγγεγραμμένοι και μπορούν να ασκούν το εκλογικό 
τους δικαίωμα κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, τις 
εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα δημοψηφίσματα, στον τόπο διαμο-
νής τους, υπό την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου 
της παρ. 1 του άρθρου 96 του π.δ. 26/2012.

2. Ο εκλογέας που επιθυμεί να εγγραφεί σε ειδικό εκλογι-
κό κατάλογο ετεροδημοτών, υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση 
στην ειδική εφαρμογή αιτήσεων ετεροδημοτών. Ο εκλο-
γέας συνδέεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή, μέσω των 
διαπιστευτηρίων που διαθέτει στην εφαρμογή «ΤaxisNet» 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

3. Η κατοχή προσωπικού Α.Φ.Μ. από τον εκλογέα και 
των αντίστοιχων κωδικών Α.Α.Δ.Ε. είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη χρήση της εφαρμογής. Η χρήση των 
κωδικών εται αποκλειστικά και μόνο από τον εκλογέα.

4. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για εγγραφή στους ειδι-
κούς καταλόγους ετεροδημοτών μπορούν να υποβάλ-
λονται και στους οικείους δήμους, καθώς και στα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αίτησης

1. Μετά την επιτυχή είσοδό του στην εφαρμογή, ο 
εκλογέας έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει και να 
υποβάλει αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς 
καταλόγους ετεροδημοτών.
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2. Ο εκλογέας αναζητεί την εγγραφή του στο βασικό 
εκλογικό κατάλογο και την επιλέγει, ώστε να συμπλη-
ρωθούν αυτόματα τα βασικά του στοιχεία στην αίτηση, 
καθώς και τα στοιχεία εγγραφής του στο βασικό εκλογικό 
κατάλογο. Τα προσωπικά στοιχεία του εκλογέα πρέπει 
να ταυτίζονται με τα στοιχεία του στην Α.Α.Δ.Ε., προκει-
μένου να του επιτραπεί η υποβολή της αίτησης.

3. Ακολούθως, καταχωρίζει τη διεύθυνση προσωπικού 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον τηλεφωνικό αριθμό 
επικοινωνίας και τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας 
του (περιφερειακή ενότητα, δήμο, δημοτική ενότητα, 
περιοχή-πόλη, οδό, αριθμό και ταχυδρομικό κώδικα). 

4. Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών 
βεβαιώνει ότι όλα τα αναγραφόμενα στην αίτηση στοι-
χεία είναι αληθή και λαμβάνει γνώση ότι η αίτησή του 
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του 
ν. 1599/1986 (Α’ 75) και ότι τυχόν δήλωση ψευδών στοι-
χείων επιφέρει τις ποινές που προβλέπονται στην παρ. 6 
του άρθρου 22 του νόμου αυτού.

5. Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών 
δηλώνει πως έλαβε γνώση ότι, σε περίπτωση που σε όλη 
την εφετειακή περιφέρεια του τόπου διαμονής του δεν 
συμπληρωθεί ο αριθμός των σαράντα (40) εκλογέων από 
την εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι εγγεγραμμέ-
νος, δεν θα συσταθεί αντίστοιχο εκλογικό τμήμα ετε-
ροδημοτών, προκειμένου να ασκήσει το εκλογικό του 
δικαίωμα ως ετεροδημότης και μπορεί να ψηφίσει μόνο 
στο δήμο όπου είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς 
καταλόγους. Επίσης, ο αιτών δηλώνει πως έλαβε γνώση 
ότι, σε περίπτωση που δεν θα επιθυμεί πλέον να ασκήσει 
το εκλογικό του δικαίωμα ως ετεροδημότης, θα πρέπει 
να ζητήσει ο ίδιος τη διαγραφή του από τους ειδικούς 
εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, υποβάλλοντας 
αίτηση Διαγραφής ετεροδημότη.

6. Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης, αποδίδεται 
αυτόματα από την εφαρμογή αριθμός πρωτοκόλλου. Ο 
αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο του εκλογέα, ως ενημέρωση και αποδεικτι-
κό επιτυχούς υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 3
Διαδικασία οριστικοποίησης της αίτησης

1. Μόλις η αίτηση υποβληθεί από τον εκλογέα, εκκινεί 
η διαδικασία ελέγχου και οριστικοποίησής της από το 
δήμο διαμονής.

2. Ο δήμος διαμονής συμπληρώνει το εκλογικό διαμέρι-
σμα διαμονής στο οποίο εντάσσεται ο ετεροδημότης βάσει 
της διεύθυνσης διαμονής, την οποία δήλωσε στην αίτηση.

Άρθρο 4
Μεταβολή Στοιχείων και Ακύρωση Εγγραφής

1. Ο εκλογέας οποτεδήποτε μπορεί να μεταβάλλει τα 
στοιχεία της πλήρους διεύθυνσης διαμονής του (περιφε-
ρειακή ενότητα, δήμο, δημοτική ενότητα, περιοχή-πόλη, 
οδό, αριθμό και ταχυδρομικό κώδικα). Η μεταβολή αυτή 
γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης Διόρθωσης Διεύθυν-
σης Διαμονής εκλογέα, στην ηλεκτρονική εφαρμογή 
ετεροδημοτών.

Ο εκλογέας οποτεδήποτε μπορεί να μεταβάλλει τα 
στοιχεία επικοινωνίας του (αριθμό τηλεφώνου του και 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Η μεταβολή 
αυτή γίνεται, κατόπιν υποβολής αίτησης μεταβολής στοι-
χείων επικοινωνίας εκλογέα, στην ηλεκτρονική εφαρμο-
γή ετεροδημοτών.

2. Ο εκλογέας οποτεδήποτε μπορεί να ακυρώνει την 
εγγραφή του στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετε-
ροδημοτών. Η ακύρωση της εγγραφής γίνεται κατόπιν 
υποβολής αίτησης διαγραφής. Με την οριστικοποίηση 
της αίτησης, ο εκλογέας διαγράφεται οριστικά από τους 
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών.

3. Οι αιτήσεις της παραγράφου 2 γίνονται αποδεκτές 
και οριστικοποιούνται αμέσως. Στην επόμενη Αναθεώ-
ρηση εκλογικών καταλόγων ενημερώνονται οι ειδικοί 
εκλογικοί κατάλογοι ετεροδημοτών και επικαιροποιού-
νται οι ειδικές σημάνσεις στο βασικό εκλογικό κατάλογο, 
όπου αυτό απαιτείται.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Από την 1η Ιουλίου 2021 τίθεται σε λειτουργία η ηλε-
κτρονική εφαρμογή για την υποβολή αίτησης εκλογέα 
για την εγγραφή του στους ειδικούς εκλογικούς καταλό-
γους ετεροδημοτών και καταργείται κάθε διάταξη που 
ρυθμίζει διαφορετικά τα ρυθμιζόμενα με τις διατάξεις 
της παρούσας θέματα.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουνίου 2021

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 

Ι

     Αριθμ. 155932 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης του Δή-
μου Θεσσαλονίκης για το Β’ εξάμηνο του 2021.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 «Δη-

μοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (Α΄ 114), όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007 ΄«Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων» (Α΄ 146).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).


