
Ενημερωτικό σημείωμα για εκλογείς με 
κινητικά προβλήματα για τις Αρχαιρεσίες 
του ΙΣΠ στις 16/10/2022 

 

Κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών θα παρέχεται το 
δικαίωμα σε κάθε εκλογέα με σωματική αδυναμία να απευθύνεται στον 
Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής ή σε μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, οι 
οποίοι είναι υποχρεωμένοι να παράσχουν κάθε βοήθεια κατά την ψηφοφορία. 
 
Πιο συγκεκριμένα:  
 
Οι εκλογείς με αναπηρία ψηφίζουν πάντοτε με απόλυτη προτεραιότητα. 
 
Στην περίπτωση εκλογέων με κινητικές αναπηρίες, οι οποίοι χρησιμοποιούν 
αναπηρικό αμαξίδιο ή άλλο συναφές μηχάνημα, και δεδομένου ότι στο κατάστημα 
του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών δεν υπάρχει ράμπα ή άλλο μέσο που να εξασφαλίζει 
την πρόσβαση στην αίθουσα ψηφοφορίας, στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της 
Εφορευτικής Επιτροπής θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
διευκολύνει τους εν λόγω εκλογείς κατά την προσέλευσή τους στο εκλογικό τμήμα.  
Για το σκοπό αυτό, μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή των μελών της Εφορευτικής 
Επιτροπής ή ακόμη και των εκλογέων. 
 
Εφόσον ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής διαπιστώσει ότι η 
πρόσβαση εκλογέα µε κινητικές αναπηρίες στην αίθουσα ψηφοφορίας είναι 
αδύνατη, καλείται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη άσκηση του 
εκλογικού του δικαιώματος και να διασφαλίσει ταυτόχρονα τη μυστικότητα και την 
ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας. 
 
Ως τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να είναι η προσωπική μέριμνα του Προέδρου της 
Εφορευτικής Επιτροπής και ενός μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής, που 
επιλέγεται, να παραδώσουν στον εκλογέα κατάλληλους φακέλους με σφραγίδα και 
μονογραφή καθώς και πλήρη σειρά ψηφοδελτίων ώστε αυτός να αποσυρθεί σε 
κατάλληλο, προσιτό σ’ αυτόν χώρο του ίδιου κτιριακού συγκροτήματος (π.χ. του 
ισογείου χώρου) ή άλλο πρόσφορο χώρο για να ψηφίσει. 
 
Στη συνέχεια, ο εκλογέας παραδίδει τους κλειστούς φακέλους με την ψήφο του στον 
Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής και εκείνος τους ρίχνει στις κάλπες του 
εκλογικού τμήματος που είναι εγγεγραμμένος ο εκλογέας που ψήφισε. 
 
Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της Εφορευτικής Επιτροπής να αναζητήσουν και 
άλλες λύσεις, αρκεί να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη άσκηση του εκλογικού 
δικαιώματος των εκλογέων αυτών. 
 
Ως εκ τούτου συνιστούμε στα μέλη μας που εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία να 
επικοινωνήσουν με όποιο πρόσφορο τρόπο επιθυμούν με την Εφορευτική Επιτροπή 
για την προσέλευσή τους στο κατάστημα του Ιατρικού Συλλόγου κατά την ημέρα της 
ψηφοφορίας προκειμένου να εξευρεθεί η καταλληλότερη λύση. 
 
Οι παραπάνω οδηγίες βασίστηκαν στην υπ  αριθμ. 17/27782/12.4.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 


