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Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ενίσχυση των δράσεων που σχετίζονται με την 

ευρωπαϊκή ιθαγένεια, σταθερή επιδίωξη του Υπουργείου Eσωτερικών αποτελεί η ελεύθερη, 

ισότιμη και ενεργός συμμετοχή των πολιτών των λοιπών κρατών μελών της Ένωσης στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων τόσο στις τοπικές κοινωνίες, όσο και στον δημοκρατικό βίο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικός προσανατολισμός μας προς την κατεύθυνση αυτή, είναι η 

ευρύτερη δυνατή ενημέρωση των πολιτών της Ένωσης, προκειμένου να ενισχυθεί η 

συμμετοχή και παρουσία τους στο πεδίο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών υιοθετώντας πλήρως την αρχή της ισότητας και τους στόχους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων και των 

συμφερόντων των πολιτών της, καλεί τους πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ένωσης 

που διαμένουν στην Ελλάδα να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις 

προσεχείς εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις αυτοδιοικητικές  εκλογές του έτους 

2019.  

Τη θεσμική βάση για την άσκηση των ανωτέρω θεμελιωδών δικαιωμάτων, αποτελούν η 

Οδηγία του Συμβουλίου της Ε.Ε 94/80/ΕΚ περί της άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι κατά τις τοπικές εκλογές από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε κράτος 

μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι, καθώς και η Οδηγία 93/109/ΕΚ περί της άσκησης των 

ανωτέρω δικαιωμάτων κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες 

ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο με το Π.Δ.133/97 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το 

Ν.2196/94 αντίστοιχα. 

Οι πολίτες της Ένωσης, ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι  στις εκλογές 

για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στις δημοτικές και 

περιφερειακές εκλογές. 

 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες της Ένωσης που επιθυμούν 

να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στην Ελλάδα στις ευρωεκλογές/αυτοδιοικητικές 

εκλογές, μπορούν να συμβουλευτούν τις ενότητες «Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές» και 

«Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» του δικτυακού μας τόπου. Επίσης μπορούν να 

απευθύνονται στο δήμο όπου διαμένουν και στα τηλέφωνα του Υπουργείου Εσωτερικών 

(Διεύθυνση Εκλογών) 213 1361252, 213 1361130 και 213 1361128, καθώς και στα e-mail: 

e.atmatzidou@ypes.gr,  g.papakosta@ypes.gr  και th.garoufalis@ypes.gr, 
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