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Αποστολή και στο e-mail: e03@mfa.gr 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αθήνα         20  Ιανουαρίου 2014 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ              Αριθ. Πρωτ.: 1832  
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ  

ΠΡΟΣ:  
Ταχ. ∆/νση: Ευαγγελιστρίας 2   Τις πρεσβευτικές και προξενικές 
Ταχ. Κώδικας: 101 83     αρχές στις όµορες µε την 
Πληροφορίες: Μ. Ρεκλείτη     Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες 
Τηλέφωνο: 210 3741133               (Μέσω ∆/νσης Ε3 ∆Ι∆∆Υ του ΥΠ.ΕΞ, 
Φαξ: 210 3741140      Ακαδηµίας 3, 106 71 ΑΘΗΝΑ) 
e-mail: te.ekloges@ypes.gr          

                          
 

ΘΕΜΑ: «Αρµοδιότητες διπλωµατικών αρχών στις όµορες µε την Ε.Ε. χώρες, ενόψει 

των προσεχών εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον 

Μάιο του 2014». 

 

Ενόψει των προσεχών εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου του Μαϊου 2014, σας ενηµερώνουµε ότι, οι Πρεσβευτικές και Προξενικές 

αρχές στις όµορες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση Χώρες (π.χ Ελβετία, Νορβηγία κ.λ.π.), 

υποχρεούνται να διευκολύνουν τους Έλληνες πολίτες που διαµένουν σε αυτές και που 

επιθυµούν να ψηφίσουν σε εκλογικό τµήµα που συστήνεται σε κράτος - µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Για το λόγο αυτό, τα προξενεία των όµορων χωρών θα διαχειρίζονται τις αιτήσεις – 

δηλώσεις των Ελλήνων εκλογέων της περιφέρειάς τους κατά την ίδια ακριβώς διαδικασία που 

περιγράφτηκε στην αριθ. 21/44696/07.11.2013 εγκύκλιό µας καθώς και στα αριθ. Υ.Α. 

1829/20-1-2014 και 1830/20-1-2014 έγγραφά µας προς τις διπλωµατικές αρχές της Χώρας 

στα κράτη µέλη της Ε.Ε. Οι σχετικές αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται προς τις 

διπλωµατικές αρχές της χώρας στα κ-µ της Ε.Ε, προς τις οποίες απευθύνονται σύµφωνα µε τη 

δήλωση των ενδιαφερόµενων εκλογέων. 

 Οι ανωτέρω αρχές στα κ-µ που παραλαµβάνουν αιτήσεις και από όµορες χώρες, 

υποχρεούνται να τις αποστείλουν στο ΥΠ.ΕΣ. σε ξεχωριστή κατάσταση, ανάλογα µε τη χώρα 

προέλευσης. 

Επισηµαίνεται ότι, εκλογικά τµήµατα θα συσταθούν µόνο στα κράτη - µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι σε όµορες µε αυτήν χώρες. 
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Τέλος, παρακαλούµε τη ∆ιεύθυνση Ε3 ∆Ι∆∆Υ του ΥΠ.ΕΞ για τη σχετική ενηµέρωση των 

διπλωµατικών αρχών στις όµορες µε την Ε.Ε. χώρες, αναφορικά µε τον τρόπο υποβολής των 

αιτήσεων – δηλώσεων, τις προθεσµίες κ.λ.π. (εγκύκλιό µας αριθ. 21/44696/07.11.2013, ΥΑ 

αριθ. 1829/20-1-2014, 1830/20-1-2014 έγγραφό µας) 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:       

1. Υπουργείο Εξωτερικών            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

- Γραφείο κ. Υπουργού 
- Γραφείο. κ. Γεν. Γραµµατέα         

- Γραφείο  κ. Γεν. Γραµµατέα        ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
    Ευρωπαϊκών Υποθέσεων   
- Ε3 ∆Ι∆∆Υ                 
                

2. Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας- 
    Γενική Γραµµατεία Μέσων Ενηµέρωσης                                                                  
   κ.κ. Γεν. Γραµµατείς        
         
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ  
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ.  Αναπληρωτή Υπουργού 
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 
4. Γενικό ∆ιευθυντή  Αναπτυξιακών Προγραµµάτων  
5. ∆/νση Μηχ/σης και ΗΕΣ 
6. ∆/νση Εκλογών (3 αντίγραφα) 
 


