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                           ΘΕΜΑ: «Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών της Ε. Ε που διαμένουν 
στην Ελλάδα ενόψει των Αυτοδιοικητικών  (Δημοτικών και Περιφερειακών) εκλογών και των 
εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Μαΐου 2019 – Προθεσμία 
εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους» 
 
                           Στις  εκλογές  του Μαΐου 2019  θα  ασκήσουν το δικαίωµα του εκλέγειν  και εκλέγεσθαι 
και οι πολίτες  των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  που κατοικούν στη χώρα µας  χωρίς  την 
προϋπόθεση  απόκτησης  της  ελληνικής  ιθαγένειας,  σύµφωνα  µε  τα  οριζόµενα  στο  πδ  133/1997 (Α΄ 
121)1, όπως τροποποιήθηκε µε το πδ 320/1999 (Α΄ 305) και   στο ν. 2196/1994 (Α΄ 41), µε τα   οποία   
ενσωµατώθηκαν   στην   ελληνική   νοµοθεσία   οι   Οδηγίες   94/80/ΕΚ   και   93/109/ΕΚ, αντίστοιχα,  για  
την  άσκηση  του  δικαιώµατος  του  εκλέγειν  και  εκλέγεσθαι  κατά  τις  δηµοτικές εκλογές  από  τους  
πολίτες  της  Ένωσης  που  κατοικούν  σε  κράτος  –  µέλος  του  οποίου  δεν  είναι υπήκοοι  και  για  την  
άσκηση  του  δικαιώµατος  του  εκλέγειν  και  εκλέγεσθαι  κατά  τις  εκλογές  για την  ανάδειξη  των  
µελών  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  από  τους  πολίτες  της  Ένωσης  που κατοικούν στην Ελλάδα και 
δεν είναι Έλληνες πολίτες. 

                                Στις   ευρωεκλογές   οι   πολίτες   της   Ένωσης   µπορούν   να   ασκήσουν   τα   
πολιτικά   τους δικαιώµατα  είτε  στο  κράτος  µέλος  καταγωγής  είτε  στο  κράτος  µέλος  κατοικίας.  ∆εν  
είναι επιτρεπτό  όµως  να  ψηφίσουν  περισσότερο  από  µία  φορά  κατά  τις  ίδιες  εκλογές.  Στην  ειδική 
περίπτωση  που  ευρωπαίοι  πολίτες  θα  επιλέξουν  να  ψηφίσουν  συνδυασµούς/υποψηφίους  του κράτους 
µέλους καταγωγής τους, θα πρέπει να απευθυνθούν στην Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας τους στην 
Ελλάδα. 

Σηµειώνεται   ότι   στις   προσεχείς   εκλογές   του   Μαΐου   2019   για   την   ανάδειξη   των 
περιφερειακών αρχών θα ψηφίσουν για πρώτη φορά και οι πολίτες των κρατών – µελών της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  όπως  ορίζεται  µε  το  άρθρο  48  του  ν.  4555/2018  (Α΄  133),  υπό  την 
προϋπόθεση   ότι   είναι   εγγεγραµµένοι   σύµφωνα   µε   την   κείµενη   νοµοθεσία   στους   ειδικούς 
εκλογικούς καταλόγους των οικείων δήµων. 

Οι  πολίτες  της  Ένωσης  που  επιθυµούν  να  ασκήσουν  το  δικαίωµα  του  εκλέγειν  στις εκλογές  
για  την  ανάδειξη  των  µελών  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  τις  αυτοδιοικητικές εκλογές  στην  
Ελλάδα,  οφείλουν  να  εγγραφούν  στους  ειδικούς  εκλογικούς  καταλόγους δήµου του τόπου 
κατοικίας τους. 

Οι πολίτες της Ένωσης, εφόσον το επιθυµούν, αποκτούν το δικαίωµα του εκλέγεσθαι για   τα   αξιώµατα   
του   δηµάρχου,   του   δηµοτικού   συµβούλου   και   του   µέλους   του περιφερειακού   συµβουλίου,   µε   
την   προϋπόθεση   της   εγγραφής   τους   στους   ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των οικείων δήµων, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 10 και 48 του ν. 4555/2018. 

Για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, οι πολίτες της Ένωσης οφείλουν να  προσέλθουν  
στο  δήµο  της  κατοικίας  τους  προσκοµίζοντας  ισχύον  αποδεικτικό  ταυτότητας (αστυνοµική  
ταυτότητα  ή  διαβατήριο),  προκειµένου  να  συµπληρώσουν  τη  σχετική  αίτηση  - δήλωση   
εγγραφής. 



 ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η        προθεσµία      εγγραφής      στους  ειδικούς         εκλογικούς     καταλόγους, 
ενόψει   των αυτοδιοικητικών εκλογών και των ευρωεκλογών του 2019, λήγει στις 28 
Φεβρουαρίου 2019. 
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