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Ταχ. Κώδικας: 101 83  Αθήνα                              Αρχές της χώρας στα κράτη – μέλη 
Πληροφορίες: Θ. Γραρουφαλής  της Ευρωπαϊκής Ένωσης
                        Γ. Παπακώστα            (Μέσω Δ/νσης Ε3 ΔΙΔΔΥ του ΥΠ.ΕΞ.)
Τηλέφωνο: 2131361130, 2131361128     
fax: 2131361129
E-mail: g.papakosta@ypes.gr
             th.garoufalis@ypes.gr

Εγκύκλιος:  37

ΘΕΜΑ: «Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάιο

του 2019. Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των πρεσβευτικών και προξενικών αρχών της

χώρας στα κράτη μέλη της Ε.Ε. για την ψηφοφορία στο εξωτερικό (Ν. 1427/1984, Φ.Ε.Κ.

Α’ 40/9-4-84)»

Όπως είναι γνωστό, τον Μάιο του 2019 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των

μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη χώρα

μας, οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διεξαχθούν στις 26 Μαΐου 2019.

Στην εκλογική  διαδικασία  της  χώρας μας,  παράλληλα με  τους  Έλληνες  εκλογείς  της

Επικράτειας,  έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και οι Έλληνες πολίτες που διαμένουν στα 26

λοιπά  κ-μ  της  Ένωσης,  καθώς  και  εκείνοι  οι  Έλληνες  που  θα  βρίσκονται  την  ημέρα  της

ψηφοφορίας σε κάποιο κ-μ της Ε.Ε. (π.χ. για ταξίδι, για επαγγελματικούς λόγους κλπ).

Στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την ψηφοφορία στο εξωτερικό,

καθώς  και  αναφορικά με  την ενημέρωση των Ελλήνων εκλογέων  που διαμένουν  στα λοιπά

κράτη μέλη της Ε.Ε., θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

mailto:th.garoufalis@ypes.gr
mailto:g.papakosta@ypes.gr
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1. Ενημέρωση Εκλογέων

Οι  πρεσβευτικές  και  προξενικές  αρχές  της  χώρας  στα  υπόλοιπα  κράτη-μέλη  της

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  οφείλουν  να  ενημερώσουν,  με  κάθε  πρόσφορο  μέσο  τους  Έλληνες

εκλογείς που διαμένουν στην περιφέρειά τους για το δικαίωμα συμμετοχής τους στις εκλογές

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά την ίδια διαδικασία που ίσχυσε και στις προηγούμενες

εκλογές.

Οι παραπάνω εκλογείς πρέπει να πληροφορηθούν έγκαιρα για την ακριβή ημερομηνία

διενέργειας  των  εκλογών,  τις  απαιτούμενες  προϋποθέσεις  προκειμένου  να  ασκήσουν  το

εκλογικό τους δικαίωμα και για τον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά της

ταυτότητάς τους έγγραφα την ημέρα των εκλογών. Ειδικότερα:

Ημέρα ψηφοφορίας στο εξωτερικό

Η  ψηφοφορία  των  Ελλήνων  εκλογέων  που  διαμένουν  στα  λοιπά  κράτη  μέλη  της  Ε.Ε  θα

διεξαχθεί,  το  Σάββατο  25  Μαΐου  2019.  Κατά  την  ψηφοφορία,  οφείλουν  να  προσκομίσουν

ενώπιον  της  εφορευτικής  επιτροπής  την  αστυνομική  τους  ταυτότητα  ή  το  ελληνικό  τους

διαβατήριο ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή την άδεια οδήγησης ή το

ατομικό  βιβλιάριο  υγείας  όλων  των  ταμείων  που έχουν  εκδοθεί  από  τις  αρμόδιες  Ελληνικές

Αρχές.

Ψηφοφορία ναυτικών

Οι ναυτικοί μπορούν να ψηφίσουν έστω και αν δεν έχουν περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς

καταλόγους, επιδεικνύοντας στην εφορευτική επιτροπή το ναυτικό τους φυλλάδιο. Για το θέμα

αυτό θα ενημερωθείτε λεπτομερώς με άλλο σχετικό έγγραφό μας.

Για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν στον τόπο διαμονής τους, οι εκλογείς αυτοί

θα πρέπει:

α) Να είναι γραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου του ελληνικού κράτους

β) Να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και να μην έχουν στερηθεί το δικαίωμα αυτό

γ)  Να υποβάλουν  αίτηση στην οικεία  πρεσβευτική  ή  προξενική  αρχή (στην περιφέρεια  της

οποίας προτίθενται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα) ότι επιθυμούν να ψηφίσουν στον

τόπο διαμονής τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. Οι αιτήσεις αυτές,

μπορούν να υποβάλλονται και με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Με βάση την αίτηση

τους αυτή, θα περιληφθούν από το ΥΠ.ΕΣ. σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Η έναρξη και η
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λήξη  της  προθεσμίας για  την  υποβολή  των  αιτήσεων,  με  βάση  τη  διαδικασία  που

περιγράφεται  αναλυτικά  κατωτέρω,  θα  καθοριστεί  με  απόφαση  του  Υπουργού

Εσωτερικών, η οποία θα σας κοινοποιηθεί. Πριν την έναρξη της σχετικής προθεσμίας δεν

θα είναι δυνατή η υποβολή αίτησης.

Διαδικασίες συμπλήρωσης, επεξεργασίας και αποστολής των αιτήσεων των Ελλήνων 

εκλογέων που διαμένουν στα λοιπά κ-μ της Ε.Ε.

Η  διαδικασία  υποβολής  των  αιτήσεων  θα  είναι  η  ίδια  με  αυτή  που  εφαρμόστηκε  σε

προηγούμενες ευρωεκλογές  μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΥΠ.ΕΣ. (  www  .  ypes  .  gr  )  και

θα περιλαμβάνει τέσσερα (4) βήματα:

 Αναζήτηση στοιχείων εκλογέα

 Επιβεβαίωση στοιχείων εκλογέα

 Καταχώριση αίτησης

 Εκτύπωση αίτησης.

Αναζήτηση στοιχείων εκλογέα

Ο  υπάλληλος  της  διπλωματικής  αρχής  μέσω  Η/Υ  που  έχει  σύνδεση  με  το  διαδίκτυο,

επισκέπτεται  τον διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ (www.ypes.gr).Μέσω της ιστοσελίδας αυτής

αναζητεί  την  εγγραφή  του  ενδιαφερόμενου  εκλογέα  στη  βάση  δεδομένων  του  εκλογικού

σώματος, δίνοντας τα ονοματεπωνυμικά του στοιχεία.

Επιβεβαίωση στοιχείων εκλογέα 

Το αποτέλεσμα της αναζήτησης θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του εκλογέα όπως αυτά είναι

καταχωρισμένα στον εκλογικό κατάλογο. Τα αναγραφόμενα στοιχεία θα πρέπει να ελεγχθούν

για  να  διαπιστωθεί  ότι  πρόκειται  για  τον  ενδιαφερόμενο  εκλογέα  και  όχι  για  κάποιον

συνώνυμό του.

Καταχώριση αίτησης

Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων γίνεται η καταχώριση των στοιχείων της διεύθυνσής του

(πόλη,  οδός,  αριθμός,  ΤΚ,  τηλέφωνο,  e-mail)  και  η  επιλογή  της  πόλης  ψηφοφορίας  από

προκαθορισμένη λίστα.

http://www.ypes.gr/
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Εκτύπωση αίτησης.

Εκτυπώνονται τρία αντίγραφα της αίτησης. Αφού πρωτοκολληθεί η υποβαλλόμενη αίτηση, το

ένα αντίγραφο δίδεται στον ενδιαφερόμενο, ενώ στα άλλα δύο επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο

της αστυνομικής ταυτότητας ή  της τελευταίας σελίδας του διαβατηρίου του ενδιαφερομένου

(ή της σελίδας του διαβατηρίου στην οποία καταχωρίζονται τα στοιχεία του κατόχου). 

Από τα λοιπά δύο αντίγραφα το ένα  παραμένει στο αρχείο του προξενείου και το δεύτερο

αντίγραφο  (με  συνημμένο  φωτοαντίγραφο  του  διαβατηρίου)  αποστέλλεται  στο  Υπουργείο

Εσωτερικών που θα φροντίσει για την κατάρτιση των ειδικών εκλογικών καταλόγων και τη

σύσταση των ειδικών εκλογικών τμημάτων.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε τα εξής:

 Οι  ενδιαφερόμενοι  εκλογείς  που  έχουν  τη  δυνατότητα  πρόσβασης  μέσω  Η/Υ  στο

διαδίκτυο και έναν εκτυπωτή στη διάθεσή τους, μπορούν οι ίδιοι να συμπληρώσουν και

να εκτυπώσουν  την  αίτησή τους  με  τον  τρόπο που περιγράφεται  ανωτέρω και  στη

συνέχεια  να υποβάλλουν τα αντίγραφα αυτής στην οικεία διπλωματική αρχή. Επίσης,

μπορούν  να  εξυπηρετήσουν  και  άλλους  ενδιαφερόμενους  εκλογείς,  οι  οποίοι

αντιμετωπίζουν δυσκολία στη χρήση των νέων τεχνολογιών. 

 Οι  αιτήσεις των  ενδιαφερόμενων  εκλογέων  για  την  εγγραφή  τους  στους  ειδικούς

εκλογικούς  καταλόγους  κατοίκων  εξωτερικού  μπορούν  να  αποστέλλονται  και

ταχυδρομικά σε  περιπτώσεις  που  κρίνεται  ότι  συντρέχει  σοβαρός  λόγος  (μεγάλη

χιλιομετρική απόσταση, θέμα υγείας, ηλικίας κ.λπ.)

 Περαιτέρω και αναφορικά με τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων με εξουσιοδοτημένο

αντιπρόσωπο των ενδιαφερόμενων εκλογέων, σας γνωρίζουμε ότι για την εξυπηρέτηση

των πολιτών και την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία είναι δυνατή

η υποβολή της αίτησης με απλή εξουσιοδότηση.

Ο εξουσιοδοτημένος μπορεί να είναι όποιο πρόσωπο εμπιστεύεται ο εκλογέας, είτε

πρόκειται  για  συγγενικό  ή  φιλικό  του  πρόσωπο  είτε  για  πρόσωπο με  κάποια  θεσμική

ιδιότητα όπως εκπρόσωπος ελληνικών κοινοτήτων, συλλόγων ή άλλων φορέων.

Στόχος,  σε  κάθε  περίπτωση  είναι  ή  κατά  το  δυνατόν  ταχύτερη  και  πιο  αποτελεσματική
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εξυπηρέτηση των εκλογέων.

2. Αποστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών των αιτήσεων των εκλογέων

Με  βάση  τη  διαδικασία  υποβολής  και  αποστολής  των  αιτήσεων  που  περιγράφηκε

παραπάνω, θα καταρτιστούν από το Υπουργείο Εσωτερικών οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι.

Σημειώνεται  ότι,  οι  ανωτέρω  αιτήσεις  δεν  θα  πρέπει  να  αποστέλλονται  από  τις

πρεσβευτικές  και  προξενικές  αρχές  με  τη  λήξη  της  προθεσμίας,  αλλά  τμηματικά  με  τη

συγκέντρωση  ικανού  αριθμού  αυτών,  κατά  προτίμηση  στο  τέλος  κάθε  εβδομάδας.  Η

διαδικασία αυτή, θα εξυπηρετήσει την ταχύτερη κατάρτιση των ειδικών εκλογικών καταλόγων.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να στέλνονται στο ΥΠ.ΕΣ. με έγγραφο των διπλωματικών αρχών,

στο οποίο θα αναφέρεται ο αριθμός αυτών που θα στέλνονται κάθε φορά. Σε καθένα από τα

σχέδια των εγγράφων αυτών που θα παραμένει στο αρχείο της οικείας προξενικής αρχής, θα

πρέπει  να  επισυνάπτονται  τα  αντίγραφα  των  αιτήσεων,  όπως  ακριβώς  αποστέλλονται  στο

ΥΠ.ΕΣ.

Για την έναρξη της ανωτέρω διαδικασίας, θα ενημερωθείτε με νεώτερη εγκύκλιό μας.

3. Εξεύρεση κτιρίων που θα χρησιμοποιηθούν για καταστήματα ψηφοφορίας

Ως  καταστήματα  ψηφοφορίας  (που  ορίζονται  με  απόφαση  του  Υπουργού

Εσωτερικών) στα οποία θα συσταθούν τα εκλογικά τμήματα, θα χρησιμοποιηθούν κτίρια των

ελληνικών πρεσβευτικών και προξενικών αρχών, κτίρια άλλων ελληνικών αρχών ή υπηρεσιών,

ανεξάρτητα γραφεία ιερών ναών της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας και κτίρια ή καταστήματα

ελληνικών κοινοτήτων, συλλόγων ή άλλων ελληνικών οργανώσεων.

Σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα ανωτέρω κτίρια για να καλύψουν τις ανάγκες της

ψηφοφορίας, είναι δυνατή η χρήση κτιρίων ή καταστημάτων του οικείου κράτους μέλους της

Ε.Ε., ύστερα από σχετική αίτηση του αρμόδιου πρεσβευτή ή πρόξενου.

Ο  αριθμός  των  εκλογικών  τμημάτων  (ορίζονται  με  απόφαση  του  Υπουργού

Εσωτερικών),  που θα  συσταθούν  στην  περιφέρεια  κάθε  πρεσβευτικής  ή  προξενικής  αρχής,

εξαρτάται από τον αριθμό των εκλογέων που θα δηλώσουν να ψηφίσουν στην περιφέρεια αυτή,

όπως αυτός θα προκύπτει από τις αιτήσεις που θα αποσταλούν στο ΥΠ.ΕΣ.

Με βάση λοιπόν τον αριθμό των εκλογέων που αναμένεται να ψηφίσουν στην περιφέρεια

κάθε πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής και έχοντας υπόψη το γεγονός ότι σε κάθε εκλογικό

τμήμα κατανέμονται μέχρι οκτακόσιοι (800) εκλογείς, θα πρέπει να φροντίσετε άμεσα για την

εύρεση  και  τον  προσδιορισμό  των  χώρων  που  θα  χρησιμοποιηθούν  ως  καταστήματα
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ψηφοφορίας και εκλογικά τμήματα, καθώς και για τη δυνατότητα παραχώρησης κτιρίων από το

οικείο κράτος μέλος, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο.

Μετά την ενημέρωση από το ΥΠ.ΕΣ για τον αριθμό των εκλογικών τμημάτων που θα

συσταθούν  στην  περιφέρεια  σας,  θα  πρέπει  να  μας  γνωστοποιήσετε  τα  κτίρια  που  θα

χρησιμοποιηθούν ως καταστήματα ψηφοφορίας.

Επίσης, θεωρείται απαραίτητη η παροχή πληροφοριών προς το ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με το

είδος  των  κτιρίων  που  θα  χρησιμοποιηθούν  ως  καταστήματα  ψηφοφορίας,  την  πόλη,  την

περιοχή  και  τη  διεύθυνσή  τους,  καθώς  και  για  τον  αριθμό  των  εκλογικών  τμημάτων  που

μπορούν να στεγάσουν.

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης των ειδικών εκλογικών καταλόγων, θα

ακολουθήσει  η κατανομή των εκλογέων σε εκλογικά τμήματα στην περιφέρεια κάθε αρχής,

που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Την απόφαση αυτή του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία θα ορίζονται τα εκλογικά

τμήματα, τα καταστήματα ψηφοφορίας και οι εκλογείς που θα ψηφίσουν σ’ αυτά, παρακαλούμε

να  την  τοιχοκολλήσετε  άμεσα  σε  εμφανή  σημεία  του  καταστήματός  σας  και  να  την

γνωστοποιήσετε  με  κάθε  άλλο  πρόσφορο  μέσο  στους  εκλογείς  της  περιφέρειάς  σας,

ενημερώνοντας σχετικά το ΥΠ.ΕΣ. και το Υπουργείο Εξωτερικών.

Στο Παράρτημα που ακολουθεί αναφέρονται οι πόλεις των κρατών - μελών της Ε.Ε στις

οποίες  συστάθηκαν  εκλογικά τμήματα στις ευρωεκλογές του 2014.

Στις πόλεις αυτές, δυνητικά, θα συσταθούν εκλογικά τμήματα και επομένως αυτές θα

συμπεριληφθούν στη λίστα με βάση την οποία οι αιτούντες θα δηλώνουν τον τόπο στον οποίο

επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Το ΥΠ.ΕΣ. μπορεί να μεταβάλει (συμπτύξει) κατά την τελική φάση επεξεργασίας των

αιτήσεων και ορισμού των εκλογικών τμημάτων τον πίνακα αυτό.

Σε  κάθε  περίπτωση  όμως,  θα  πρέπει  να  αποφευχθούν  τα  φαινόμενα  προηγούμενων

ευρωεκλογών και ειδικά αυτών του 2014, κατά τα οποία, μεσούσης της διαδικασίας υποβολής

αιτήσεων,  διατυπώθηκαν  αιτήματα  από  εκπροσώπους  ελληνικών  κοινοτήτων  ή  συλλόγων,  για

προσθήκη  και  της  δικής  τους  πόλης  στη  σχετική  λίστα  της  διαδικτυακής  εφαρμογής.  Η

ικανοποίηση αυτών των αιτημάτων παρουσίαζε μεγάλη δυσκολία, διότι προϋπέθετε τη δυνατότητα

της οικείας αρχής και του ΥΠ.ΕΣ. να διαχωρίσουν ανά πόλη τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις των

εκλογέων της περιφέρειάς τους, καθώς και την παρέμβαση του ΥΠ.ΕΣ στη διαδικτυακή εφαρμογή

για την προσθήκη νέων πόλεων στη λίστα επιλογής και την μεταφορά των αντίστοιχων εκλογέων

σε αυτές. Επιπλέον, τούτο είχε ως αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των αιτημάτων και από άλλες

ελληνικές κοινότητες πόλεων, οι οποίες όμως είχαν σχετικά μικρό πληθυσμό Ελλήνων. Μάλιστα
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ορισμένα  αιτήματα  υποβλήθηκαν  με  έντονα  πιεστικό  τρόπο  και  σε  χρόνο  που  πλησίαζε  την

ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενώ σε κάποια περίπτωση που ικανοποιήθηκε σχετικό αίτημα για τη

σύσταση  εκλογικού  τμήματος,  ο  αριθμός  των  εκλογέων  που  ψήφισαν  ανήλθε  στο  1/5  των

εγγεγραμμένων.

Με βάση τα ανωτέρω, έχοντας σκοπό την πρόληψη και αποφυγή τέτοιων φαινομένων, που

δυσχεραίνουν το έργο του Υπουργείου και των προξενικών αρχών, κρίνεται σκόπιμο οι αρμόδιες

προξενικές αρχές να καλέσουν, με κάθε πρόσφορο μέσο, σε συνάντηση τους εκπροσώπους

ελληνικών  κοινοτήτων  και  άλλων  φορέων  της  περιφέρειάς  τους,  προκειμένου  να  τους

ενημερώσουν  για  τις  πόλεις  στις  οποίες  αναμένεται  να  συσταθούν  εκλογικά  τμήματα,

λαμβάνοντας υπόψη τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων των ευρωεκλογών του 2014 (και

τον αριθμό των ψηφισάντων σε αυτά), καθώς και τον περιορισμένο πλέον προϋπολογισμό για τη

διενέργεια των ταυτόχρονων ευρωεκλογών και αυτοδιοικητικών εκλογών του 2019.

4. Συγκρότηση των εφορευτικών επιτροπών

Η ψηφοφορία σε κάθε εκλογικό τμήμα ενεργείται ενώπιον εφορευτικής επιτροπής, που

θα αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, ως πρόεδρο και από τρεις εκλογείς

από αυτούς που θα έχουν συμπεριληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής θα διοριστούν με κλήρωση από το Α’ Τμήμα του

Αρείου Πάγου.

Τα υπόλοιπα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, που αποτελούνται από εγγεγραμμένους

στους  ειδικούς  εκλογικούς  καταλόγους  εκλογείς,  θα  διοριστούν  από  τον  οικείο  πρέσβη  ή

πρόξενο, ύστερα από δημόσια κλήρωση στο κατάστημα της πρεσβείας ή του προξενείου.

Η ημέρα και ώρα της κλήρωσης θα πρέπει να γνωστοποιηθεί από τις οικείες αρχές, με

σχετική ανακοίνωση που θα τοιχοκολληθεί στα καταστήματα αυτών.

Ως  αντιπρόσωποι  της  δικαστικής  αρχής,  θα  διοριστούν  δικαστικοί  λειτουργοί,

δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι κ.λ.π. από την Ελλάδα.  Αν δεν επαρκεί ο αριθμός αυτών,

προκειμένου  να  καλυφθούν  οι  ανάγκες  όλων  των  εκλογικών  τμημάτων,  διορίζονται  κατ’

εξαίρεση  ως  δικαστικοί  αντιπρόσωποι,  μόνιμοι  πρεσβευτικοί  και  προξενικοί  ακόλουθοι  και

γραμματείς, μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι πρεσβειών και προξενείων πτυχιούχοι ανώτερων ή

ανώτατων σχολών με βαθμό Εισηγητή Α’ και άνω, όπως αυτός αντιστοιχεί στις ισχύουσες

σήμερα  διατάξεις,  καθώς  και  μόνιμοι  δημόσιοι  υπάλληλοι  άλλων  ελληνικών  αρχών  ή

υπηρεσιών  της  αλλοδαπής  επίσης  πτυχιούχοι  ανώτερων  ή  ανώτατων  σχολών  με  βαθμό

εισηγητή  Α΄  και  άνω,  όπως  αυτός  αντιστοιχεί  στις  ισχύουσες  σήμερα  διατάξεις,  που
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υπηρετούν στην περιφέρεια της πρεσβείας ή του προξενείου.

Για  το  σκοπό  αυτό,  οι  πρεσβευτικές  και  προξενικές  αρχές  συντάσσουν  ονομαστική

κατάσταση  όλων  των  υπαλλήλων  που  συγκεντρώνουν  τις  παραπάνω  ιδιότητες  και

υπηρετούν στην περιφέρειά τους, την οποία θα αποστείλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Η κατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία για κάθε υπάλληλο: επώνυμο,

όνομα, όνομα πατέρα, υπηρεσία που υπηρετεί, το βαθμό που έχει και τον κλάδο στον οποίο

ανήκει.

Οι υπάλληλοι που θα περιλαμβάνονται στις καταστάσεις αυτές, δύνανται να εκτελέσουν

και καθήκοντα αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, σε περίπτωση που αυτοί κωλύονται να τα

αναλάβουν ή τυχόν απουσιάσουν.

Σε  αυτές  τις  περιπτώσεις,  ο  διορισμός  των  αντιπροσώπων  της  δικαστικής  αρχής

ενεργείται από τους επόπτες εκλογών.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών, θα καθοριστούν οι

προθεσμίες  για  το  διορισμό  των  μελών  των  εφορευτικών  επιτροπών,  τα  σχετικά  με  τη

συγκρότηση και ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Τέλος  σημειώνεται  ότι,  οι  Εφορευτικές  Επιτροπές  στα  εκλογικά  τμήματα  του

εξωτερικού δεν θα κάνουν διαλογή ψηφοδελτίων και εξαγωγή αποτελέσματος. Η διαλογή

θα  διενεργηθεί  στην  Αθήνα  από  την  Κεντρική  Εφορευτική  Επιτροπή  και  τις  ειδικές

εφορευτικές επιτροπές που εδρεύουν στο Εφετείο Αθηνών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο

άρθρο 12 του ν.1427/1984.  

5. Προετοιμασία εκλογικών τμημάτων και εφοδιασμός των εφορευτικών επιτροπών με 

κάλπη, έπιπλα και εκλογικό υλικό

Για τις ανάγκες της ψηφοφορίας, οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές παραδίδουν στις

εφορευτικές  επιτροπές  την  κάλπη,  τα  έπιπλα,  τα  λοιπά  εκλογικά  είδη,  καθώς  και  τα

ψηφοδέλτια.  Η ευθύνη για τον  εφοδιασμό των ανωτέρω αρχών με  ψηφοδέλτια  ανήκει  στα

πολιτικά κόμματα που θα συμμετάσχουν στην εκλογή.

Ιδιαίτερη  φροντίδα  απαιτείται  για  τον  εφοδιασμό  των  εκλογικών  τμημάτων  με  τα

απαραίτητα έπιπλα (τραπέζια και  καρέκλες,  τραπέζι πάνω στο οποίο θα τοποθετεί  η  κάλπη,

γραφική  ύλη),  καθώς  και  για  την  ύπαρξη  ξεχωριστού  χώρου  στον  οποίο  θα  μπορούν  να
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αποσύρονται οι εκλογείς, διασφαλίζοντας τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.

Τα εκλογικά είδη, τα οποία θα αποσταλούν από το ΥΠ.ΕΣ. αποτελούνται κυρίως από:

 Τους εκλογικούς καταλόγους

 Τα λευκά ψηφοδέλτια

 Τους εκλογικούς φακέλους

 Τους εκλογικούς σάκους

 Τα έντυπα για τη σύνταξη των πρακτικών

 Το πρωτόκολλο ψηφοφορίας

Το ΥΠ.ΕΣ. θα μεριμνήσει  επίσης για την αποστολή  σφραγίδων  στις  πρεσβευτικές  ή

προξενικές  αρχές,  προκειμένου  να  εφοδιαστούν  οι  εφορευτικές  επιτροπές  των  εκλογικών

τμημάτων. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί έλλειψη σφραγίδας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή

της οικείας αρχής, κατόπιν απόφασης του προϊσταμένου της.

Όσον αφορά στον εφοδιασμό των εκλογικών τμημάτων με  ψηφοδέλτια,  θα πρέπει να

φροντίσετε,  ώστε  κάθε  εκλογικό  τμήμα  να  διαθέτει  ψηφοδέλτια  όλων  των  κομμάτων.  O

εφοδιασμός  των  πρεσβευτικών  και  προξενικών  αρχών  με  το  αναγκαίο  αριθμό  εντύπων

ψηφοδελτίων  γίνεται  με  φροντίδα  των  κομμάτων  που  συμμετέχουν  στην  εκλογή  δέκα

τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας,

Σημειώνεται  ότι,  η  ευθύνη για  την προμήθεια καλπών  και παραβάν ανήκει  στις

πρεσβευτικές και προξενικές αρχές.

Οι σχετικές  δαπάνες,  θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επίσης  από  πιστώσεις  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  θα  καλυφθούν  και  οι  δαπάνες  για  την

προμήθεια του υπόλοιπου εκλογικού υλικού.

6. Συνεργασία με τους επόπτες εκλογών και υποβοήθηση του έργου τους

Οι επόπτες εκλογών είναι ανώτεροι δικαστικοί λειτουργοί που έχουν τη γενική εποπτεία

της ψηφοφορίας στο εξωτερικό.

Σε κάθε πρεσβευτική και προξενική αρχή και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν

στην περιφέρειά τους (αριθμός εκλογέων, αριθμός εκλογικών τμημάτων), διορίζονται από το Α΄

Τμήμα του Αρείου Πάγου ένας ή και περισσότεροι επόπτες.

Έργο τους είναι να περιέρχονται τα εκλογικά τμήματα, να παρακολουθούν την εξέλιξη

της ψηφοφορίας, να κατευθύνουν το έργο των εφορευτικών επιτροπών και να επεμβαίνουν προς

ενίσχυση του έργου τους, εφόσον παραστεί ανάγκη.

Οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές οφείλουν να συνδράμουν τους προαναφερόμενους
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δικαστικούς λειτουργούς, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο τους, θέτοντας στη διάθεσή τους

αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις τους.

Στην περίπτωση που οι επόπτες εκλογών θα έχουν την ευθύνη της συγκέντρωσης και

μεταφοράς  των  εκλογικών  σάκων  (με  τα  στοιχεία  της  ψηφοφορίας)  στην  Αθήνα,  οι

πρεσβευτικές και προξενικές αρχές οφείλουν να τους συνδράμουν για την ασφαλή προσωρινή

διαφύλαξη και μεταφορά των σάκων.

Οι επόπτες εκλογών  θα βρίσκονται στην έδρα της πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής

που διορίστηκαν,  δέκα τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από την ημέρα της ψηφοφορίας.  Για  την

άφιξη στην έδρα τους και την ανάληψη των καθηκόντων τους οι επόπτες εκλογών οφείλουν να

ενημερώσουν,  χωρίς  καμία  καθυστέρηση,  τηλεγραφικώς  μέσω  της  οικείας  πρεσβείας  ή

προξενείου, τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου και το Υπουργείο Εσωτερικών. 

7. Έκδοση και δημοσίευση προγράμματος εκλογής

Αμέσως μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών, θα ενημερωθείτε από το ΥΠ.ΕΣ. για τη

σχετική  απόφαση,  προκειμένου  με  τη  σειρά  σας  να  εκδώσετε  και  να  γνωστοποιήσετε  το

πρόγραμμα εκλογής, με τοιχοκόλλησή του σε εμφανή σημεία του καταστήματός σας και όλων

των  καταστημάτων  ψηφοφορίας,  πέντε  (5)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από  την  ημέρα  της

ψηφοφορίας.

Το πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει:

 Την ημέρα της ψηφοφορίας

 Τις ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας

 Τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας

 Τα ονόματα των υποψηφίων όλων των συνδυασμών, με τη σειρά που θα αναγράφονται 

στη σχετική απόφαση που θα σας γνωστοποιηθεί.

8. Ενέργειες μετά τη λήξη της ψηφοφορίας

Ο  δικαστικός  αντιπρόσωπος  παραδίδει  στην  οικεία  πρεσβευτική  ή  προξενική  αρχή,

σημείωμα  της  εφορευτικής  επιτροπής,  στο  οποίο  θα  αναγράφεται  ο  συνολικός  αριθμός  των

εκλογέων που ψήφισαν στο εκλογικό τμήμα.

Αμέσως μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, οφείλετε να ενημερώσετε με fax ή e-mail το

ΥΠ.ΕΣ. για τα ακόλουθα:

α) Τον συνολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν στην περιφέρειά σας

β) Την ημέρα αναχώρησης των δικαστικών αντιπροσώπων και των εποπτών που θα 

μεταφέρουν τους εκλογικούς σάκους με τα στοιχεία της ψηφοφορίας, για την Ελλάδα
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Κατόπιν τούτων και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για

την  άρτια  προετοιμασία  και  διεξαγωγή  της  ψηφοφορίας,  προκειμένου  να  διασφαλιστεί  η

απρόσκοπτη συμμετοχή των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν σε κράτη – μέλη της Ε.Ε στην

εκλογική διαδικασία.

 Επίσης παρακαλούμε για τις προτάσεις σας ως προς τις πόλεις στις οποίες αναμένεται

να συσταθούν εκλογικά  τμήματα το αργότερο μέχρι την 2  η   Ιανουαρίου 2019.

Σας  ενημερώνουμε  ότι  εκτός  από την παρούσα εγκύκλιο,  η  οποία  περιλαμβάνει  γενικές

κατευθυντήριες οδηγίες για τη διενέργεια και διεξαγωγή της ψηφοφορίας, θα ακολουθήσουν και

άλλα έγγραφά μας (εγκύκλιοι, υπουργικές αποφάσεις ) που θα περιέχουν λεπτομερείς οδηγίες

για κάθε στάδιο της εκλογικής διαδικασίας.

Τέλος,  παρακαλείται  η Διεύθυνση Ε3 ΔΙΔΔΥ του ΥΠ.ΕΞ, να κοινοποιήσει την παρούσα

εγκύκλιο σε όλες τις υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΞ., που θα υποστηρίξουν την εκλογική διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα εξής τηλέφωνα της Υπηρεσίας μας: 

213 1361130, 213 1361128, 213 1361252, 213 1361131, και 213 1361003.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
1. Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού

2. Υπουργείο Εξωτερικών Α.  ΧΑΡΙΤΣΗΣ
α) Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα      
β) Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
γ) Ε3 ΔΙΔΔΥ

3. Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
κ.κ. Γεν. Γραμματείς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΣΤΑΘΟΥΝ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

(Με βάση τις ευρωεκλογές του 2014

A/A ΧΩΡΑ ΠΟΛΗ ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

1 ΑΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗ
ΒΙΕΝΝΗ

ΣΑΛΣΜΠΟΥΡΓΚ

2 ΒΕΛΓΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΛΙΕΓΗ
ΓΚΕΝΚ

ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ
ΑΜΒΕΡΣΑ

3 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΣΟΦΙΑ

ΦΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ

4 ΓΑΛΛΙΑ ΠΑΡΙΣΙ
ΠΑΡΙΣΙ

ΜΑΣΣΑΛΙΑ
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

5 ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΑΜΒΟΥΡΓΟ

ΑΜΒΟΥΡΓΟ
ΒΡΕΜΗ

ΧΑΡΜΠΟΥΡΓΚ
ΚΙΕΛΟ

ΑΝΝΟΒΕΡΟ
ΓΚΕΤΙΓΚΕΝ
ΓΚΙΦΧΟΡΝ

ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ
ΜΠΕΡΓΕΝΤΟΡΦ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ
ΔΡΕΣΔΗ

ΕΡΦΟΥΡΤΗ
ΛΕΙΨΙΑ

ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΜΟΝΑΧΟ

ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ
ΒΑΜΒΕΡΓΗ
ΛΙΝΤΑΟΥ
ΜΟΝΑΧΟ
ΝΤΑΧΑΟΥ

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ
ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ

ΣΒΑΙΝΦΟΥΡΤ
ΦΙΡΘ

ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΒΙΤΕΝ
ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ
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A/A ΧΩΡΑ ΠΟΛΗ ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΓΚΕΖΕΛΚΙΡΧΕΝ

ΓΚΥΤΕΡΣΛΟ
ΕΣΣΕΝ

ΖΟΛΙΝΓΚΕΝ
ΚΡΕΦΕΛΝΤ
ΜΙΝΣΤΕΡ

ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ
ΜΠΟΧΟΥΜ

ΝΤΟΡΝΤΜΟΥΝΤ
ΝΤΟΥΙΝΣΜΠΟΥΡΓΓΚ

ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ
ΦΕΛΜΠΕΡΤ

ΧΑΓΚΕΝ
ΧΕΡΤΕΝ

ΚΟΛΩΝΙΑ
ΑΑΧΕΝ
ΒΟΝΝΗ

ΛΕΒΕΡΓΚΟΥΖΕΝ
ΛΙΟΝΤΕΣΑΙΝΤ

ΑΛΤΕΝΑ
ΜΕΝΤΕΝ

ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ

ΒΑΙΜΠΛΙΝΓΚΕΝ
ΓΚΕΠΙΝΓΚΕΝ

ΓΚΙΝΓΚΕΝ ΜΠΡΕΝΖ
ΕΣΛΙΝΓΚΕΝ

ΖΙΝΤΕΛΦΙΓΚΕΝ
ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ

ΛΟΥΝΤΒΙΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ
ΜΑΝΧΑΙΜ

ΟΥΛΜ
ΡΟΙΤΛΙΝΓΚΕΝ

ΡΟΤΒΑΙΛ
ΣΒΕΜΠΙΣ ΓΚΜΥΝΤ

ΣΒΕΜΠΙΣΧΑΛ
ΣΒΕΝΝΙΓΚΕΝ
ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ
ΤΙΜΠΙΓΚΕΝ

ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ
ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ
ΧΑΙΛΜΠΟΡΝ

ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ

ΦΡΑΝΚΟΥΡΤΗ ΦΡΑΝΚΟΥΡΤΗ
ΒΙΣΜΠΑΝΤΕΝ

ΓΚΙΣΣΕΝ
ΛΟΥΝΤΒΙΚΣΧΑΦΕΝ

ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ

ΑΔΑ: ΩΩ62465ΧΘ7-ΣΤΑ



14

A/A ΧΩΡΑ ΠΟΛΗ ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΝΤΑΡΜΣΤΑΤ
ΟΦΕΝΜΠΑΧ

ΑΣΑΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ
ΡΙΣΣΕΛΣΧΑΙΜ

6 ΔΑΝΙΑ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
7 ΕΣΘΟΝΙΑ ΤΑΛΛΙΝ ΤΑΛΛΙΝ
8 ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΔΟΥΒΛΙΝΟ
9 ΙΣΠΑΝΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ

10 ΙΤΑΛΙΑ ΡΩΜΗ

ΡΩΜΗ
ΜΙΛΑΝΟ
ΒΕΝΕΤΙΑ

ΤΕΡΓΕΣΤΗ
ΜΠΟΛΩΝΙΑ

ΑΝΚΩΝΑ
ΝΕΑΠΟΛΉ

ΜΠΑΡΙ
ΠΑΛΕΡΜΙΟ

ΚΑΛΙΑΡΙ
ΚΑΤΑΝΙΑ

11 ΚΡΟΑΤΙΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠ ΖΑΓΚΡΕΜΠ

12 ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ

ΠΑΦΟς
13 ΛΕΤΤΟΝΙΑ ΡΙΓΑ ΡΙΓΑ
14 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΒΙΛΝΙΟΥΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ
15 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
16 ΜΑΛΤΑ ΒΑΛΕΤΤΑ ΒΑΛΕΤΤΑ

17 ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΧΑΓΗ

ΧΑΓΗ
ΑΜΣΤΡΕΝΤΑΜ

ΟΥΤΡΕΧΤΗ
ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ

18 ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
19 ΠΟΛΩΝΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑ
20 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
21 ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
22 ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΜΠΑΣΤΙΣΛΑΒΑ ΜΠΑΣΤΙΣΛΑΒΑ
23 ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ
24 ΣΟΥΗΔΙΑ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ

ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ

ΑΔΑ: ΩΩ62465ΧΘ7-ΣΤΑ
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A/A ΧΩΡΑ ΠΟΛΗ ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΜΑΛΜΑE

25 ΤΣΕΧΙΑ ΠΡΑΓΑ ΠΡΑΓΑ
26 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΕΛΣΙΝΚΙ ΕΛΣΙΝΚΙ

ΑΔΑ: ΩΩ62465ΧΘ7-ΣΤΑ
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