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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Αθήνα        20    Ιανουαρίου  2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ            Αριθ. πρωτ: 1833 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ       

                  ΠΡΟΣ:  

Ταχ. ∆/νση: Ευαγγελιστρίας 2     Τις πρεσβευτικές και προξενικές 

Ταχ. Κώδικας: 101 83      αρχές της Χώρας στα κράτη µέλη 

Πληροφορίες: Ε. Παπαδιαµαντοπούλου    της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Τηλέφωνο: 2131361142      (Μέσω ∆/νσης Ε3 ∆Ι∆∆Υ του ΥΠ.ΕΞ,  

Φαξ: 210 3741129                                                        Ακαδηµίας 3, 106 71 ΑΘΗΝΑ) 

e-mail: e.papadiamantopoulou@ypes.gr  

               

                                

ΘΕΜΑ: Αρµοδιότητες και καθήκοντα των επίτιµων προξενείων αναφορικά µε την 

προετοιµασία και διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου (ψηφοφορία στο εξωτερικό) τον Μάιο 2014.    

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.1427/1984, οι Έλληνες 

πολίτες που διαµένουν σε κράτος - µέλος της Ε.Ε. και επιθυµούν να ψηφίσουν στον τόπο 

διαµονής τους, οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση – δήλωση στην πρεσβευτική ή 

προξενική αρχή, στην περιφέρεια της οποίας, προτίθενται να ασκήσουν το εκλογικό τους 

δικαίωµα. ∆εδοµένου ότι, δεν γίνεται καµία διάκριση µεταξύ έµµισθων και επίτιµων 

προξενικών αρχών, τεκµαίρεται ότι και τα επίτιµα προξενεία υποχρεούνται να διευκολύνουν 

τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στην περιφέρειά τους για την υποβολή της ανωτέρω 

αίτησης.  

Υπενθυµίζουµε ότι, οι αιτήσεις συµπληρώνονται µέσω του διαδικτύου (www.ypes.gr) 

από την οικεία διπλωµατική αρχή και εκτυπώνονται εις τριπλούν. Το ένα αντίγραφο 

παραδίδεται στον εκλογέα, το δεύτερο τηρείται στο αρχείο της προξενικής αρχής και το τρίτο 

αποστέλλεται στο ΥΠ.ΕΣ. Όταν όµως, οι αιτήσεις συµπληρώνονται από τον ίδιο τον 
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ενδιαφερόµενο (στην οικία, στο χώρο εργασίας κ.λ.π.), θα πρέπει να εκτυπωθούν και να 

υποβληθούν οπωσδήποτε στο κατάστηµα του οικείου επίτιµου προξενείου προκειµένου να 

πρωτοκολληθούν. 

Οι πρωτοκολληµένες αιτήσεις - δηλώσεις, θα διαβιβαστούν στη συνέχεια προς την 

οικεία έµµισθη αρχή, η οποία και θα τις αποστείλει αρµοδίως στην Υπηρεσία µας. 

∆ιευκρινίζουµε ότι, στις περιπτώσεις που συσταθούν εκλογικά τµήµατα σε χώρους ευθύνης 

των επίτιµων προξενείων, οφείλουν οι πλησιέστερες έµµισθες αρχές να µεριµνήσουν µε 

ευθύνη τους για τη στελέχωση των τµηµάτων αυτών, καθώς και για τη διάθεση έµµισθων 

υπαλλήλων. 

 Τέλος, παρακαλούµε για τη διαρκή ενηµέρωση των επίτιµων προξενείων (όσων 

δύνανται να ανταποκριθούν στις ανωτέρω υποχρεώσεις) για όλες τις ενέργειες της Υπηρεσίας 

µας (εγκύκλιό µας αριθ. 21/44696/07.11.2013, ΥΑ 1829/20-1-2014 και 1830/20-1-2014). 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                    

1.Υπουργείο Εξωτερικών                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

α) Γρ. κ. Υπουργού 

β) Γρ. κ. Γενικού Γραµµατέα       

β) Γρ. κ. Γενικού Γραµµατέα  

    Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

γ) Ε3 ∆Ι∆∆Υ                                                                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 

                     

2.Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας - 

   Γενική Γραµµατεία Μέσων Ενηµέρωσης 

   κ.κ. Γενικοί Γραµµατείς 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ  

1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 

3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα 

4. Γεν. ∆/ντή Αναπτυξιακών Προγραµµάτων  

5. ∆/νση Μηχ/σης και ΗΕΣ 

6. ∆/νση Εκλογών (3 αντίγραφα) 

 


