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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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Αθήνα 28
Μαρτίου 2019
Αριθ. Πρωτ: 22590

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης - δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων
που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του
Μαΐου 2019»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 2 παρ.2 του Ν.1427/1984 «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» (ΦΕΚ 40 Α’).
2. Του ν. 3861/2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις” (Α΄112).
3. Του Π.Δ. 123/2016 “Ανασύσταση και μετανομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, μετανομασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας
και Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων” (Α΄208)
4. Του π.δ. 141/2017 “Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών”
5. Του Π.Δ. 88/2018 “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α΄160)
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6. Την απόφασή μας αριθ.4365/22.1.2019 (B’ 196) με την οποία καθορίστηκαν το περιεχόμενο της
αίτησης - δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019, η προθεσμία, ο τρόπος υποβολής της και λοιπές
συναφείς λεπτομέρειες.
7. Την ανάγκη που προέκυψε για παράταση της προθεσμίας που λήγει στις 29 Μαρτίου 2019 και
καθορίστηκε με την παρ.2 της ανωτέρω απόφασης, για υποβολή αιτήσεων - δηλώσεων στις οικείες
Ελληνικές πρεσβευτικές και προξενικές αρχές στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τους
Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στο έδαφος αυτών, λόγω του σχετικού ενδιαφέροντος που
παρατηρήθηκε και με γνώμονα τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής τους στις
προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε
Παρατείνουμε μέχρι και την 5η Απριλίου 2019 την προθεσμία της παρ.2 της ανωτέρω
απόφασης, για την υποβολή αιτήσεων – δηλώσεων στις οικείες Ελληνικές πρεσβευτικές και
προξενικές αρχές στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τους Έλληνες εκλογείς που
διαμένουν στο έδαφος των κρατών αυτών.
Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω αριθ. 4365/22.1.2019 (B’ 196) απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Εθνικό Τυπογραφείο
(παρακαλούμενο για τη δημοσίευση)
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