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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(ΣΧΕΤ. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 38 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)
Σε συνέχεια της από 10/1/2019 τοιχοκόλλησης της ανωτέρω εγκυκλίου σας
γνωρίζουμε ότι 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 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.
Δεν 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. Το ίδιο ισχύει και για
τους πολίτες της Ένωσης, που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Π. Φαλήρου και μέχρι
τώρα δεν είχα ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν για την ανάδειξη των μελών
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 του Δήμου Π. Φαλήρου.
Η προθεσμία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ενόψει των
αυτοδιοικητικών εκλογών και των ευρωεκλογών του 2019, λήγει στις 28
Φεβρουαρίου 2019.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ
Για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, οι πολίτες της Ένωσης
οφείλουν να προσέλθουν στο Δήμο Π. Φαλήρου – Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
– Γραφείο Δημοτολογίου προσκομίζοντας :
- Αίτηση – Δήλωση Κοινοτικού Εκλογέα
- Ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο),
προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση – δήλωση εγγραφής
- Αποδεικτικό κατοικίας στα όρια του Δήμου Π. Φαλήρου
Όλα τα παραπάνω ισχύουν για τους Ευρωπαίους πολίτες των ακολούθων κρατών
μελών της Ε.Ε.: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία,
Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες (Ολλανδία),
Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία,
Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσέχικη Δημοκρατία,
Φινλανδία, Κροατία.
Αίτηση – Δήλωση Κοινοτικού Εκλογέα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν
από το Τμήμα Δημ. Κατάστασης – Γραφείο Δημοτολογίου Δήμου Π. Φαλήρου,
καθημερινά και ώρες 07:30 – 15:00.

