
ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙ 

ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

 

Κοινοτικοί εκλογείσ είναι οι πολίτεσ των λοιπϊν κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ οι οποίοι διαμζνουν ςτθν Ελλάδα. Το δικαίωμα του εκλζγειν και εκλζγεςκαι 

των κοινοτικϊν εκλογζων βαςίηεται ςτθν Οδθγία του Συμβουλίου τθσ Ε.Ε. 94/80/ΕΚ 

περί τθσ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ περί άςκθςθσ του δικαιϊματοσ του εκλζγειν και 

εκλζγεςκαι κατά τισ τοπικζσ εκλογζσ από τουσ πολίτεσ τθσ Ε.Ε. που κατοικοφν ςε 

κράτοσ μζλοσ του οποίου δεν είναι υπικοοι, κακϊσ και θ Οδθγία 93/109/ΕΚ περί 

άςκθςθσ των ανωτζρω δικαιωμάτων κατά τισ εκλογζσ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου, οι οποίεσ ενςωματϊκθκαν ςτο Ελλθνικό Δίκαιο με το πδ 133/1997 

όπωσ αυτό τροποποιικθκε και ιςχφει και το Ν. 2196/1994 αντίςτοιχα. 

Οι πολίτεσ τθσ Ε.Ε. ζνωςθσ μποροφν να αςκιςουν το εκλογικό τουσ δικαίωμα ςτισ 

ευρωεκλογζσ, δθμοτικζσ/περιφερειακζσ (Νόμοσ Κλειςκζνθσ Ι, Ν.4555/2018 άρκρο 

49). 

Για τθν εγγραφι ςτουσ ειδικοφσ εκλογικοφσ καταλόγουσ, οφείλουν να προςζλκουν 

ςτο Διμο όπου διαμζνουν προςκομίηοντασ ιςχφον αποδεικτικό ταυτότθτασ 

(ταυτότθτα ι διαβατιριο) και να ςυμπλθρϊςουν τθ ςχετικι αίτθςθ – υπεφκυνθ 

διλωςθ. Ρεραιτζρω δικαιολογθτικά δεν απαιτοφνται. 

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου 

Εςωτερικϊν (www.ypes.gr)ακολουκϊντασ τθσ διαδρομι Εκλογζσ  Δθμοτικζσ και 

Ρεριφερειακζσ Εκλογζσ  Ρολίτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Επίςθσ, μπορείτε να 

απευκφνεςτε ςτθ Δ/νςθ Εκλογϊν του Υπουργείου Εςωτερικϊν ςτα τθλζφωνα:       

213 136 1128, 213 136 1130, 213 136 1252  

Σασ υπενκυμίηουμε ότι, οι ομογενείσ και υπήκοοι τρίτων χωρών δεν ζχουν το 

δικαίωμα του εκλζγειν ςτισ δημοτικζσ εκλογζσ βάςει του Ν. 4244/2014. 

Στο τζλοσ του εγχειριδίου υπάρχει παράρτθμα με τθ λίςτα των Χωρϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

 

 

 

 

http://www.ypes.gr/


Menuεπιλογών Κοινοτικών 

Το menuτων Κοινοτικϊν αποτελείται από 2 επιλογζσ: 

1. Νζεσ αιτιςεισ, που περιλαμβάνει: 

α) Υποβολι αίτθςθσ όπου ςυμπλθρϊνουμε τθ φόρμα με τα ςτοιχεία του 

πολίτθ που μασ ζχει δθλϊςει ςτθν αίτθςθ – υπεφκυνθ διλωςθ. 

β) Εκτυπϊςεισ: εδϊ ζχουμε πάλι 2 επιλογζσ. i) Καταςτάςεισ εγγραπτζων 

κοινοτικϊν εκλογζωνόπου μποροφμε να εκτυπϊςουμε τουσ εκλογείσ που 

εγγράψαμε ςτθν ανακεϊρθςθ ανά είδοσ εκλογϊν (δθμοτικζσ/περιφερεια-

κζσ, ευρωεκλογζσ) και ii) κενι αίτθςθ. Είναι το πρότυπο τθσ αίτθςθσ – 

υπεφκυνθσ διλωςθσ που εκτυπϊνετε και δίδετε ςτον κοινοτικό εκλογζα να 

ςυμπλθρϊςει. 

 

2. Οριςτικοί κοινοτικοί εκλογείσ, όπου περιλαμβάνει: 

α) Αναηιτθςθ 

β) Εκτφπωςθ εκλογικϊν καταλόγων κοινοτικϊν εκλογζων (εκτφπωςθ καταλό-

γων που ζχουν οριςτικοποιθκεί από το ΥΡΕΣ). 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Τποβολή αίτηςησ 

Στο βαςικό εκλογικό αρχείο επιλζγουμε Κοινοτικοί Εκλογείσ  Νζεσ Αιτιςεισ 

 Υποβολι Αίτθςθσ. Θα εμφανιςτεί θ φόρμα τθσ φωτογραφίασ παρακάτω: 

 

Ππωσ κα παρατθριςετε θ φόρμα είναι ίδια ακριβϊσ με τθν αίτθςθ – 

υπεφκυνθ διλωςθ. Συμπλθρϊνετε τα πεδία όπωσ ακριβϊσ είναι γραμμζνα 

ςτθν αίτθςθ. Το πρϊτο κομμάτι τθσ φόρμασ (ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) είναι τα 

ονοματεπωνυμικά ςτοιχεία του πολίτθ και πρζπει να ςυμπλθρωκοφν ςτα 

λατινικά. Ομοίωσ ςτα λατινικά πρζπει να ςυμπλθρωκοφν και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΓΓΑΦΗΣ ΧΩΑΣ Ε.Ε. Στο δεφτερο κομμάτι (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ) ςυμπλθρϊνεται ςτα ελλθνικά και αφορά το Διμο διαμονισ του 

Ευρωπαίου Ρολίτθ ςτθν Ελλάδα. Τα πεδία Δθμοτικι Ενότθτα, Εκλογικό 

Διαμζριςμα και Δθμοτικό Διαμζριςμα ςυμπλθρϊνονται από τον υπεφκυνο 

δθμοτολογίου. Στο τρίτο κομμάτι (ΕΡΙΘΥΜΩ ΝΑ ΕΓΓΑΦΩ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΩ) ςυμπλθρϊνεται από τον 

ενδιαφερόμενο πολίτθ και μπορεί να επιλζξει μία από τισ εκλογζσ ι και όλεσ. 

Το τζταρτο ςκζλοσ τθσ φόρμασ αφορά κοινοτικό εκλογζα ο οποίοσ είναι ιδθ 

εγγεγραμμζνοσ ςτον ειδικό εκλογικό κατάλογο κάποιου Διμου και κζλει να 

εγγραφεί ςτον ειδικό εκλογικό κατάλογο άλλου Διμου. 

Ραρακάτω παρακζτουμε παραδειγματα ςυμπλιρωςθσ τθσ φόρμασ ενόσ 

κοινοτικοφ εκλογζα.  

 



1) Ρρϊτθ φορά εγγραφι ςτον ειδικό εκλογικό κατάλογο 

 

 

Στισ περιπτϊςεισ όπου ζνασ κοινοτικόσ εκλογζασ ζχει εγγραφεί ςτουσ 

ειδικοφσ εκλογικοφσ καταλόγουσ ενόσ Διμου και ζχει επιλζξει μόνο μια από 

τισ εκλογικζσ αναμετριςεισ μπορεί να ξανακάνει αίτθςθ – υπεφκυνθ διλωςθ 

και να επιλζξει ςε ποιεσ εκλογζσ επικυμεί να ψθφίςει. 

 



2) Ήδθ εγγεγραμμζνοσ ςε ειδικό εκλογικό κατάλογο 

 

2. Εκτφπωςη καταςτάςεων εγγραπτζων κοινοτικών εκλογζων 

Επιλζγουμε Κοινοτικοί εκλογείσ  Νζεσ Αιτιςεισ  Εκτυπϊςεισ Καταςτάςεων 

εγγραπτζων κοινοτικϊν εκλογζων. 

Σε αυτό το βιμα μποροφμε να ελζγξουμε τουσ κοινοτικοφσ εκλογείσ που εγγράψαμε 

ανά είδοσ εκλογϊν και εκλογικοφ διαμερίςματοσ, πριν τθν αποςτολι του εκλογικοφ 

αρχείου ςτο ΥΡΕΣ για οριςτικοποίθςθ των καταλόγων. 

 

 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ Ε.Ε. 
1. ΑΥΣΤΙΑ 
2. ΒΕΛΓΙΟ 
3. ΒΟΥΛΓΑΙΑ 
4. ΓΑΛΛΙΑ 
5. ΓΕΜΑΝΙΑ 
6. ΔΑΝΙΑ 
7. ΕΛΛΑΔΑ 
8. ΕΣΘΟΝΙΑ 
9. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
10. ΙΛΑΝΔΙΑ 
11. ΙΣΡΑΝΙΑ 
12. ΙΤΑΛΙΑ 
13. ΚΑΤΩ ΧΩΕΣ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ) 
14. ΚΥΡΟΣ 
15. ΛΕΤΟΝΙΑ 
16. ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 
17. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΓΟ 
18. ΜΑΛΤΑ 
19. ΟΥΓΓΑΙΑ 
20. ΡΟΛΩΝΙΑ 
21. ΡΟΤΟΓΑΛΙΑ 
22. ΟΥΜΑΝΙΑ 
23. ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
24. ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
25. ΣΟΥΗΔΙΑ 
26. ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
27. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 
28. ΚΟΑΤΙΑ 

 

 


