
 

 

 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ  ΓΖΜΟΣΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΓΔΝΗΚΔ ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ 

ΔΚΛΟΓΔ ηεο 7εο ΗΟΤΛΗΟΤ 2019 

 

Όπσο γλσξίδεηε , ηελ Κπξηαθή 7 Ηνπιίνπ 2019, ζα δηεμαρζνύλ ζηελ 

Υώξα καο , Γεληθέο Βνπιεπηηθέο Δθινγέο . 

 Γηθαίσκα ςήθνπ έρνπλ νη Έιιελεο θαη νη Διιελίδεο , πνπ έρνπλ 

ζπκπιεξώζεη ην 17ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο , είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ησλ Γήκσλ ηνπ Κξάηνπο θαη δελ 

έρνπλ ζηεξεζεί ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ .  

 Οη εθινγέο ζα δηελεξγεζνύλ κε ηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηεο 

Β΄ αλαζεώξεζεο ( Μαξηίνπ - Απξηιίνπ ) δειαδή , κε ηηο 

κεηαβνιέο πνπ ζπληειέζηεθαλ κέρξη και 30-4-2019  

 Ζ ίδηα πξνζεζκία ηζρύεη θαη γηα ηνπο εηδηθνύο εθινγηθνύο 

θαηαιόγνπο εηεξνδεκνηώλ , νη νπνίνη έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε λα 

ςεθίζνπλ ζηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο . 

 Γειαδή , ζηα εθινγηθά ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ ζα 

ςεθίζνπλ , όζνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο 

θαηαιόγνπο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μεγάξσλ (Μέγαξα θαη 

Κηλέηα) θαη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Νέαο Πεξάκνπ  

 Δπίζεο , νη εηεξνδεκόηεο θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ , νη 

νπνίνη κέρξη 30 Απξηιίνπ 2019 , έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε λα 

 
 
 
 
 

Διιεληθή Γεκνθξαηία 
Ννκόο Αηηηθήο 

Γήκνο Μεγαξέσλ 
 

 
 
 
 
 
Μέγαξα  2 Ηνπιίνπ 2019 
 
            



ςεθίζνπλ ζηνλ ηόπν δηακνλή ηνπο , ζα ςεθίζνπλ ζηα εηδηθά 

εθινγηθά ηκήκαηα εηεξνδεκνηώλ , πνπ ζπζηάζεθαλ κε απόθαζε 

ηεο Πεξηθεξεηάξρνπ Αηηηθήο  

 ηελ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Β΄ Γσηικής Αηηικής νη έδξεο είλαη 4  

 Οη εθινγείο κπνξνύλ λα εθθξάζνπλ ηελ πξνηίκεζε ηνπο, 

ζέηνληαο μέτρι και δύο (2) ζηασρούς προηίμηζης ζην 

ςεθνδέιηην ηνπ θόκκαηνο πνπ επηζπκεί 

 Ζ άζθεζε ηνπ εθινγηθνύ δηθαηώκαηνο είλαη ππνρξεσηηθή . 

           Από ηελ αλσηέξσ ππνρξέσζε , εμαηξνύληαη ζύκθσλα κε ηηο        

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117 ηεο εθινγηθήο λνκνζεζίαο   (Π.Γ.26/2012 )  : 

Α) απηνί πνπ έρνπλ ππεξβεί ην εβδνκεθνζηό έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο  

Β) όζνη ζα βξίζθνληαη θαηά ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο ζην εμσηεξηθό 

Γ) νη εθινγείο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνπο εηδηθνύο εθινγηθνύο 

θαηαιόγνπο εηεξνδεκνηώλ , αιιά δελ θαηέζηε δπλαηή ε ζύζηαζε 

εηδηθνύ εθινγηθνύ ηκήκαηνο εηεξνδεκνηώλ , ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ζε 

όιε ηελ εθεηεηαθή πεξηθέξεηα , ηνπ αξηζκνύ ησλ ζαξάληα ( 40 ) 

ηνπιάρηζηνλ εηεξνδεκνηώλ εθινγέσλ ηεο ίδηαο πεξηθέξεηαο . 

Γ) νη εθινγείο πνπ δελ κπνξνύλ λα κεηαβνύλ ζηνλ ηόπν άζθεζεο ηνπ 

εθινγηθνύ ηνπο δηθαηώκαηνο , γηα ιόγνπο πγείαο . 

 Με ηελ 309503/21-6-2019 απόθαζε ηεο Πεξηθεξεηάξρνπ Αηηηθήο 

ζηνλ Γήκν Μεγαξέσλ  ζπζηάζεθαλ ζπλνιηθά πελήληα ηέζεξα 

(54) εθινγηθά ηκήκαηα . αξάληα έλα ( 41 ) ηκήκαηα ζηελ 

Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μεγάξσλ , έλα (1) εθινγηθό ηκήκα  ζηελ 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Κηλέηαο θαη δώδεθα ( 12 ) ηκήκαηα ζηελ 

Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Νέαο Πεξάκνπ . 

 Με ηελ 314699/24-6-2019 όκνηα απόθαζε , θαζνξίζζεθαλ ηα 

ηκήκαηα πνπ ζα ςεθίζνπλ θαη νη Δηδηθνί Δθινγείο ηνπ άξζξνπ 27 

ηεο εθινγηθήο λνκνζεζίαο ( ζηξαηησηηθνί, αζηπλνκηθνί , ιηκεληθνί , 

ππξνζβέζηεο ) , νη νπνίνη θαη ζπκπεξηειήθζεζαλ ζην πξόγξακκα 



ςεθνθνξίαο πνπ εμέδσζε ν Γήκαξρνο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 56 ηεο εθινγηθήο λνκνζεζίαο . 

 Οη Δηεροδημόηες ποσ διαμένοσν ζηα Μέγαρα , ηην Κινέηα και 

ηην Νέα Πέραμο θαη έρνπλ εγγξαθεί ζηνπο Δηδηθνύο εθινγηθνύο 

θαηαιόγνπο εηεξνδεκνηώλ ,  μέτρι 30 Απριλίοσ 2019 , θα 

υηθίζοσν : 

Α) Οι εγγεγραμμένοι ζηα δημοηολόγια  Γήμφν ηφν Νομών ηης 

Πελοποννήζοσ , ζηο Αιγάλεφ , ζην ζρνιηθό ζπγθξόηεκα ζην 

«Μπαξνπηάδηθν» ( 5ν Γεληθό Λύθεην Αηγάιεσ – νπιίνπ θαη 

Πεινπνλλήζνπ , 11ν Γεκνηηθό ρνιείν Αηγάιεσ – Εήλσλνο θαη 

Πξνκεζέσο, 7ν Γεκνηηθό ρνιείν Αηγάιεσ – Πεινπνλλήζνπ 5   )  

Β) Οι εγγεγραμμένοι ζηα δημοηολόγια Γήμφν ηφν Νομών ηης 

Σηερεάς Δλλάδας , ζηην Ηλιούπολη , ζην ζπγθξόηεκα ησλ 

Πνιπθιαδηθώλ : 5ν Λύθεην Ζιηνύπνιεο Παπαλαζηαζίνπ θαη 

Βνπιηαγκέλεο 525 (είζνδνο από Παπαλαζηαζίνπ) 

Γ) Οι εγγεγραμμένοι ζηα δημοηολόγια Γήμφν ηφν Νομών ηης 

Ηπείροσ , ηης Κρήηης και ηης Θεζζαλίας , ζηην Αθήνα ζην 

ζρνιηθό ζπγθξόηεκα «ΓΚΡΑΒΑ»  : 21ν Γπκλάζην Αζελώλ, 21ν Γεληθό 

Λύθεην Αζελώλ , 65ν Γεκνηηθό ρνιείν Αζελώλ , 112ν Γεκνηηθό 

ρνιείν Αζελώλ θαη 132ν Γεκνηηθό ρνιείν Αζελώλ (  Σαϋγέηνπ 60 ) 

Γ) Οι εγγεγραμμένοι ζηα δημοηολόγια  Γήμφν ηης Μακεδονίας 

και ηφν Γφδεκανήζφν , ζηην Νέα Σμύρνη  : 1ν Γπκλάζην – 1ν 

Λύθεην Αγίνπ Αλδξένπ 2 

Δ) Οι εγγεγραμμένοι ζηα δημοηολόγια Γήμφν ηης Θράκης και 

ηφν νηζιών ηοσ Ιονίοσ Πελάγοσς ζηην Καλλιθέα  : 6ν Λύθεην 

Καιιηζέαο σθξάηνπο 218 – 222 θαη Λπζηθξάηνπο  

η) Οι εγγεγραμμένοι ζηα δημοηολόγια Γήμφν ηφν νηζιών ηοσ 

Αιγαίοσ Πελάγοσς , ζσμπεριλαμβανομένφν και ασηών ποσ είναι 

δημόηες Κσθήρφν και Ανηικσθήρφν , ζηην Νέα Ιφνία : 1ν 

Γπκλάζην – 1ν Λύθεην Νέαο Ησλίαο : Γπκλαζίνπ – Παπαθιέζζα θαη 

Αβέξσθ . 



Οη δεκόηεο καο κπνξνύλ , λα κάζνπλ αθξηβώο ην εθινγηθό ηκήκα πνπ 

ςεθίδνπλ ,  

 από ηελ ειεθηξνληθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ 

«ΜΑΘΔ ΠΟΤ ΦΖΦΗΕΔΗ» ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε : 

www.ypes.gr   

 ηα Γεκνηηθά Καηαζηήκαηα Μεγάξσλ θαη Νέαο Πεξάκνπ θαη ηεο 

Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Κηλέηαο 

 ηα Κ.Δ.Π. Μεγάξσλ θαη Νέαο Πεξάκνπ θαη  

 ηα ηειέθσλα ηνπ Γήκνπ : 22960 81007 , 22960 81904 θαη 

22960 81841 

 

 

                                                                         Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

                                                                ΓΡΖΓΟΡΗΟ Η. ΣΑΜΟΤΛΖ 

http://www.ypes.gr/

