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ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

TMHMA ΕΚΛΟΓΩΝ 

 ΠΡΟΣ: 

Ταχ. ∆/νση: Ευαγγελιστρίας 2            Τις Πρεσβευτικές και Προξενικές 

Ταχ. Κώδικας: 101 83       Αρχές της χώρας στα κράτη - µέλη 

Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη                της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Τηλέφωνο: 213 1361132     (Μέσω ∆/νσης Ε3 ∆Ι∆∆Υ του ΥΠ.ΕΞ.) 

Φαξ: 210 3741140 

e-mail: te.ekloges@ypes.gr  

  

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών µε την οποία 

καθορίζονται το περιεχόµενο, η προθεσµία και ο τρόπος υποβολής της αίτησης - 

δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού για τη συµµετοχή τους στις προσεχείς 

εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014» 

  

 1. Σας ενηµερώνουµε ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 του 

ν.1427/1984 εκδόθηκε η αριθ.1829/20.1.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, µε την 

οποία καθορίζονται το περιεχόµενο, η προθεσµία και ο τρόπος υποβολής της αίτησης - 

δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαµένουν µόνιµα ή θα βρίσκονται την ηµέρα των 

ευρωεκλογών του Μαΐου 2014 στα λοιπά κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου 

να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα στο έδαφος των χωρών αυτών. 

Ως εκ τούτου, παρακαλείται η ∆/νση Ε3 ∆Ι∆∆Υ για την κοινοποίηση της ανωτέρω 

απόφασης στις διπλωµατικές µας αρχές στα κράτη µέλη της Ε.Ε., αλλά και σε άλλες όµορες 

προς αυτά χώρες στις οποίες διαµένουν Έλληνες πολίτες (π.χ Ελβετία, Νορβηγία κ.λ.π.), 

δεδοµένου ότι και οι εκλογείς  αυτοί έχουν το δικαίωµα συµµετοχής στην ψηφοφορία. Για το 

σκοπό αυτό, οι εκλογείς αυτοί (κάτοικοι όµορων χωρών), εγγράφονται στους ειδικούς 

εκλογικούς καταλόγους της πλησιέστερης, προς τον τόπο της διαµονής τους, ελληνικής 



πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής σε κράτος-µέλος της Ε.Ε. και ψηφίζουν σε 

εκλογικά τµήµατα που θα συσταθούν στην περιφέρεια της ίδιας αυτής αρχής. 

 2. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι, οι εκλογείς του εξωτερικού που θα έχουν ήδη 

συµπεριληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κατόπιν δήλωσής τους και που 

ενδεχοµένως θα βρίσκονται στην Ελλάδα την ηµέρα διεξαγωγής των εκλογών (25 Μαΐου 

2014) για οποιοδήποτε λόγο, δεν στερούνται το δικαίωµα να ψηφίσουν στην Ελλάδα, στο 

δήµο της βασικής τους εγγραφής, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα έχουν ψηφίσει και 

στη χώρα διαµονής τους την προηγουµένη (δηλ. στις 24.5.2014, ηµέρα ψηφοφορίας στο 

εξωτερικό).   

Τυχόν τέτοια ενέργεια, µη επιτρεπτή βάσει του εθνικού δικαίου και του δικαίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστά σοβαρό ποινικό αδίκηµα επισύροντας ποινικές και άλλες 

κυρώσεις. 

3. Αναφορικά µε τη διαδικασία αποστολής των αιτήσεων – δηλώσεων, από τις 

πρεσβευτικές και προξενικές αρχές απευθείας στο ΥΠ.ΕΣ, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

α. Προκειµένου να επισπευσθεί η διαδικασία κατάρτισης των ειδικών εκλογικών 

καταλόγων, κρίνεται αναγκαία η αποστολή των αιτήσεων σε τέσσερις (4) φάσεις: η πρώτη 

αποστολή θα πραγµατοποιηθεί στις 14 Φεβρουαρίου 2014, η δεύτερη στις 28 

Φεβρουαρίου 2014, η τρίτη στις 14 Μαρτίου 2014 και η τελευταία αµέσως µετά τη λήξη 

της προθεσµίας, δηλαδή την 31η Μαρτίου 2014.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισηµαίνεται ότι, οι προξενικές αρχές που δέχονται µεγάλο αριθµό 

αιτήσεων, θα πρέπει να τις αποστέλλουν στο ΥΠ.ΕΣ. σε χρόνο προγενέστερο της λήξης 

των ανωτέρω προθεσµιών. 

β. Οι αιτήσεις θα στέλνονται αεροπορικώς µε ειδικούς φακέλους, µε παραλήπτη το 

ΥΠ.ΕΣ. (∆/νση Εκλογών) και θα φέρουν ειδικά χαρακτηριστικά και αύξοντα αριθµό, π.χ. 

φάκελος Νο1 Ευρωεκλογές 2014 – Αιτήσεις, ώστε να αποφευχθεί τυχόν σύγχυση µε 

διπλωµατικούς φακέλους (σάκους) του Υπουργείου Εξωτερικών. 

γ. Για κάθε αποστολή των ειδικών φακέλων, η οικεία αρχή θα ενηµερώνει την 

Υπηρεσία µας στα FAX 213 1361140 ή 213 1361129 (ή στο e-mail: 

th.garoufalis@ypes.gr) καθώς και το Υπουργείο Εξωτερικών, για τα ειδικότερα στοιχεία 

της αποστολής, δηλαδή: 

 - Την αεροπορική εταιρεία 

 - Τον αριθµό και την ηµέρα της πτήσης. 

 - Τον αύξοντα αριθµό φακέλου (π.χ. φάκελος Νο 1 ή Νο 2 κ.ο.κ.) 

 - Το συνολικό αριθµό των αποστελλοµένων αιτήσεων. 

- Τον αριθµό των συνοδευτικών φορτωτικών εγγράφων. 

 



 

Τέλος, λόγω της ανάγκης για άµεση διεκπεραίωση των εκλογικών θεµάτων εντός των 

προβλεπόµενων από την εκλογική νοµοθεσία προθεσµιών, παρακαλούνται οι πρεσβευτικές 

και προξενικές αρχές της χώρας στα κ-µ της Ε.Ε. να µας γνωρίσουν τα εξής στοιχεία 

επικοινωνίας: 

- Ονοµατεπώνυµο και τηλέφωνο Προϊσταµένων 

- Ονοµατεπώνυµο και τηλέφωνο αρµόδιων υπαλλήλων 

- Ταχυδροµική διεύθυνση, τηλέφωνα, fax και e-mail  

 

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις παραµένουµε στη διάθεση κάθε 

ενδιαφεροµένου. 

                            

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                            Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ        

1. Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης  

& Επικοινωνίας 

Γενική Γραµµατεία Μέσων Ενηµέρωσης      ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 

κ.κ. Γεν. Γραµµατείς     

Φραγκούδη 11 και Αλεξάνδρου Πάντου 

Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα             

2.Υπουργείο Εξωτερικών 

α. Γρ. κ. Υπουργού 

β. Γρ. κ. Γενικού Γραµµατέα 

γ. Γρ. κ. Γενικού Γραµµατέα Ε.Υ               

δ. ∆/νση Ε3 ∆Ι∆∆Υ 

ε. Ειδική Νοµική Υπηρεσία (Ε.Ν.Υ.) 

3. Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας 

 Σε όλους µε αντίγραφο της Υπουργικής απόφασης 

  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 

3. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 

4. Γενική ∆/νση Αναπτ. Προγραµµάτων 

5. ∆/νση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ. 

6. ∆/νση Εκλογών 

 Σε όλους µε αντίγραφο της Υπουργικής απόφασης  


