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ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ  

ΔΛΛΗΝΑ ΔΚΛΟΓΔΑ ΚΑΣΟΙΚΟΤ Δ.Δ. 

ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΙ 

 ΔΤΡΩΔΚΛΟΓΔ 2019 
 

ην παξόλ πεξηγξάθνληαη ηα βήκαηα γηα ηελ νξζή ζπκπιήξωζε θαη ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο ηωλ Διιήλωλ Δθινγέωλ Καηνίθωλ Δ.Δ., κε ζθνπό ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

Δπξωεθινγέο 2019 ζηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπο.  

Ζ αλαδήηεζε γίλεηαη κέζα από ηε ζειίδα ηνπ ΤΠ.Δ. (δηεύζπλζε 

www.ypes.gr/epe2019/ ) ζην δηαδίθηπν.  

Δπίζεο, κπνξείηε λα ηελ ελεξγνπνηείζηε παηώληαο κε έλα θιηθ ζην εηθνλίδην κε 

εηηθέηα Αίηεζε Έιιελα εθινγέα θαηνίθνπ Δ.Δ. γηα λα εκθαληζηεί ε νζόλε 

αλαδήηεζεο. Σν εηθνλίδην απηό βξίζθεηαη ζηε ζειίδα ηεο ελόηεηαο «Δθινγέο», θαζώο 

θαη ζην κελνύ ηεο ππνελόηεηαο «Δθινγέο γηα ην Δπξωπαϊθό Κνηλνβνύιην».  

 

Γηα ηνπο «Γελλεζέληεο ην 2002» αλαηξέμηε κόλν ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν. Γηα 

ηνπο ππόινηπνπο πνιίηεο πξέπεη πξώηα λα γίλεη αλαδήηεζε ηωλ ζηνηρείωλ ηνπ 

πνιίηε θαη κεηά ε ππνβνιή ηεο αίηεζεο.  

Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο αξρίδεη από 23/01/2019 θαη ηειεηώλεη ζηηο 29/03/2019.  

 

Σα βήκαηα είλαη: 

1. «Γελλεζέληεο 2002» 

ε πεξίπηωζε πνπ είζηε 17 εηώλ, έρεηε δειαδή γελλεζεί ην 2002, θαη ζπλεπώο δελ 

είζηε αθόκε εγγεγξακκέλνο ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο παηήζηε ην ζρεηηθό θνπκπί 

Γελλεζέληεο 2002 γηα ππνβνιή αίηεζεο, ην νπνίν βξίζθεηαη δεμηά ζηελ πξώηε θόξκα 

«ηνηρεία Αλαδήηεζεο» ηεο εθαξκνγήο.  

 

 

 

 

http://www.ypes.gr/epe2019/
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Ζ νζόλε Τπνβνιήο Αίηεζεο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία εθινγέα αξηζηεξά θαη δεμηά ηα 

ζηνηρεία αίηεζεο θαη ηα ζηνηρεία ζεκεξηλήο δηακνλήο (βιέπε παξαθάηω νζόλε). Ζ 

ζπκπιήξωζή ηνπο γίλεηαη ωο εμήο:  

 

 

 

Σα εθινγηθά ζηνηρεία πξέπεη λα ζπκπιεξώλνληαη κε ειιεληθνύο θεθαιαίνπο 

ραξαθηήξεο. Σα πεδία: Δπώλπκν, Όλνκα, Όλνκα Παηέξα, Όλνκα Μεηέξαο, 

Ηκ/λία Γέλλεζεο, Ννκόο θαη Γήκνο πξέπεη λα ζπκπιεξωζνύλ ππνρξεωηηθά. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξωζνύλ εθόζνλ είλαη γλωζηά ε Γεκνηηθή Δλόηεηα, ην 

Γεκνηηθό Γηακέξηζκα εγγξαθήο θαζώο θαη ν Αξηζκόο Γεκνηνινγίνπ.   

 ηελ πεξηνρή ηνηρεία Αίηεζεο επηιέγνληαη ε Υώξα, Πξνμεληθή αξρή θαη ε 

Πόιε από ηηο έηνηκεο ιίζηεο πνπ εκθαλίδνληαη όηαλ θάλεηε θιηθ ζην βειάθη 

πνπ ππάξρεη δίπια ζε θάζε πεδίν.  

 ηελ πεξηνρή ηνηρεία εκεξηλήο Γηακνλήο θαηαρωξνύληαη ππνρξεωηηθά 

ην Όλνκα, ην Δπώλπκν θαη ηα ζηνηρεία ηεο ζεκεξηλήο ηνπ δηακνλήο (όια κε 

ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο). Γελ είλαη ππνρξεωηηθό λα ζπκπιεξωζεί ην πεδίν e-

mail. 
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 Όηαλ ζπκπιεξωζνύλ όια ηα ζηνηρεία θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί Καηαρώξεζε 

Αίηεζεο γηα λα θαηαρωξεζεί ε αίηεζε. . Παηώνηαρ ηο κοςμπί "Καηασώπιζη 

Αίηηζηρ" ζςναινείηε ζηην επεξεπγαζία ηων πποζωπικών ζαρ δεδομένων για ηιρ ανάγκερ 

ηων εκλογικών καηαλόγων από ηο ΥΠ.ΕΣ. 

Ζ αίηεζε πξέπεη λα εθηππωζεί ηξεηο (3) θνξέο. Γηα λα ηππώζεηε θάλεηε θιηθ ζην 

θνπκπί  Δθηύπωζε  

 
ΠΡΟΟΥΗ: 
 
 1) Γηα ηελ νινθιήξωζε ηεο δηαδηθαζίαο ε αίηεζε ζα πξέπεη λα ηππωζεί (εηο 
ηξηπινύλ) θαη λα θαηαηεζεί ζηελ πιεζηέζηεξε Γηπιωκαηηθή Αξρή. 
 
2) Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Διιάδα ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ είηε ζε θάπνην 
ΚΔΠ είηε ζηε Γ/λζε Δθινγώλ ηνπ ΤΠ.Δ. 
 
Σα ΚΔΠ ζα πξέπεη λα απνζηείινπλ ην έλα αληίγξαθν ηεο αίηεζεο απζεκεξόλ ζηε 
Γ/λζε Δθινγώλ ηνπ ΤΠ.Δ., κέζω fax ζην 2131361129, αιιά θαη ηαρπδξνκηθά καδί 
κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε Δπαγγειηζηξίαο 2, ΣΚ 
10583, Αζήλα).  

 

 

2. Αλαδήηεζε 

 Σα «ηνηρεία αλαδήηεζεο» ηνπ εθινγέα θαηαρωξνύληαη όπωο ην παξάδεηγκα 

ζηελ παξαθάηω νζόλε. Θα πξέπεη λα θαηαρωξείζεηε νιόθιεξν ην Δπώλπκν 

ζαο, ηνπιάρηζηνλ 2 γξάκκαηα ηνπ Ολόκαηόο ζαο, 2 γξάκκαηα ηνπ Ολόκαηνο 

ηνπ Παηέξα ζαο, 2 γξάκκαηα ηνπ Ολόκαηνο ηεο Μεηέξαο ζαο (πξναηξεηηθό 

πεδίν), θαζώο θαη ην έηνο γέλλεζήο ζαο. Ζ αλαδήηεζε κπνξεί λα γίλεη θαη κε 

ηνλ Δηδηθό Δθινγηθό Αξηζκό αλ απηόο είλαη γλωζηόο. 

 

 

 Γηα λα ελεξγνπνηεζεί ε αλαδήηεζε πξέπεη λα θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί κε 

εηηθέηα Αλαδήηεζε. 
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Σν θνπκπί πνπ είλαη αθξηβώο από θάηω κε εηηθέηα Καζαξηζκόο Πεδίωλ είλαη 

γηα λα θαζαξίδνπλ ηα πεδία από ηα ζπκπιεξωκέλα ζηνηρεία θαη λα κπνξέζεηε 

λα θάλεηε λέα θαηαρώξεζε. 

 

 Σν απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο ζα εκθαληζηεί ζε λέα νζόλε (βιέπε 

παξαθάηω), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ εθινγέα όπωο απηά είλαη 

θαηαρωξεκέλα ζηνλ εθινγηθό θαηάινγν. ΠΡΟΟΥΗ: ηα αλαγξαθόκελα 

ζηνηρεία πξέπεη λα ειεγρζνύλ γηα λα δηαπηζηωζεί όηη πξόθεηηαη γηα ηνλ 

ελδηαθεξόκελν εθινγέα θαη όρη γηα θάπνηνλ ζπλώλπκό ηνπ. 

 
 

 Όπωο βιέπεηε θαη ζηελ παξαπάλω νζόλε ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επηζηξνθήο 

ζην πξνεγνύκελν βήκα, δειαδή ζηελ θαηαρώξεζε ηωλ ζηνηρείωλ εθινγέα, 

γηα λέα θαηαρώξεζε, θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί Δπηζηξνθή  (πάλω δεμηά). 

 

 Όηαλ βεβαηωζείηε όηη ηα ζηνηρεία αλαδήηεζεο είλαη ηα ζωζηά θάλεηε θιηθ ζην 

θνπκπί Τπνβνιή Αίηεζεο  (θάηω δεμηά) γηα λα εκθαληζηεί ε επόκελε νζόλε.  

 

 

Τπνβνιή Αίηεζεο 

Ζ νζόλε Τπνβνιήο Αίηεζεο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία εθινγέα αξηζηεξά θαη δεμηά ηα 

ζηνηρεία αίηεζεο θαη ηα ζηνηρεία ζεκεξηλήο δηακνλήο (βιέπε παξαθάηω νζόλε). Ζ 

ζπκπιήξωζή ηνπο γίλεηαη ωο εμήο:  
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 ηελ πεξηνρή ηνηρεία Αίηεζεο επηιέγνληαη ε Υώξα, Πξνμεληθή αξρή θαη ε 

Πόιε από ηηο έηνηκεο ιίζηεο πνπ εκθαλίδνληαη όηαλ θάλεηε θιηθ ζην βειάθη 

πνπ ππάξρεη δίπια ζε θάζε πεδίν.  

 ηελ πεξηνρή ηνηρεία εκεξηλήο Γηακνλήο θαηαρωξνύληαη ππνρξεωηηθά 

ην Όλνκα, ην Δπώλπκν θαη ηα ζηνηρεία ηεο ζεκεξηλήο ηνπ δηακνλήο (όια κε 

ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο). Γελ είλαη ππνρξεωηηθό λα ζπκπιεξωζεί ην πεδίν 

Email. 

 Όηαλ ζπκπιεξωζνύλ όια ηα ζηνηρεία θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί Καηαρώξεζε 

Αίηεζεο γηα λα θαηαρωξεζεί ε αίηεζε. Παηώνηαρ ηο κοςμπί "Καηασώπιζη Αίηηζηρ" 

ζςναινείηε ζηην επεξεπγαζία ηων πποζωπικών ζαρ δεδομένων για ηιρ ανάγκερ ηων 

εκλογικών καηαλόγων από ηο ΥΠ.ΕΣ. 

 

Ζ κνξθή πνπ ζα έρεη ε αίηεζε θαίλεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα. Ζ αίηεζε πξέπεη λα 

εθηππωζεί ηξεηο (3) θνξέο. Γηα λα ηππώζεηε θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί  Δθηύπωζε.  

 
ΠΡΟΟΥΗ: 
 
 1) Γηα ηελ νινθιήξωζε ηεο δηαδηθαζίαο ε αίηεζε ζα πξέπεη λα ηππωζεί (εηο 
ηξηπινύλ) θαη λα θαηαηεζεί ζηελ πιεζηέζηεξε Γηπιωκαηηθή Αξρή. 
 
2) Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Διιάδα ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ είηε ζε θάπνην 
ΚΔΠ είηε ζηε Γ/λζε Δθινγώλ ηνπ ΤΠ.Δ. 
 
Σα ΚΔΠ ζα πξέπεη λα απνζηείινπλ ην έλα αληίγξαθν ηεο αίηεζεο απζεκεξόλ ζηε 
Γ/λζε Δθινγώλ ηνπ ΤΠ.Δ., κέζω fax ζην 2131361129, αιιά θαη ηαρπδξνκηθά καδί 
κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε Δπαγγειηζηξίαο 2, ΣΚ 
10583, Αζήλα)  
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ΠΟΛΕΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 
 

ΥΩΡΑ ΠΟΛΗ ΠΡΟΞΔΝΙΚΗ ΑΡΥΗ 

ΑΤΣΡΗΑ ΒΗΔΝΝΖ ΒΗΔΝΝΖ 

ΑΤΣΡΗΑ ΑΛΣΜΠΟΤΡΓΚ ΒΗΔΝΝΖ 

ΒΔΛΓΗΟ ΒΡΤΞΔΛΛΩΝ ΒΡΤΞΔΛΛΩΝ 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΟΦΗΑ ΟΦΗΑ 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΦΗΛΗΠΟΤΠΟΛΖ ΟΦΗΑ 

ΓΑΛΛΗΑ ΝΗΚΑΗΑ ΠΑΡΗΗΟΤ 

ΓΑΛΛΗΑ ΠΑΡΗΗΟΤ ΠΑΡΗΗΟΤ 

ΓΑΛΛΗΑ ΣΡΑΒΟΤΡΓΟΤ ΠΑΡΗΗΟΤ 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΑΑΥΔΝ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΑΜΒΟΤΡΓΟΤ ΑΜΒΟΤΡΓΟΤ 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΑΝΝΟΒΔΡΟΤ ΑΜΒΟΤΡΓΟΤ 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΑΟΤΓΚΜΠΟΤΡΓΚ ΜΟΝΑΥΟΤ 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΒΑΪΜΠΛΗΝΓΚΔΝ ΣΟΤΣΓΑΡΓΖ 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΒΔΡΟΛΗΝΟΤ ΒΔΡΟΛΗΝΟΤ 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΒΟΤΠΔΡΣΑΛ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΓΚΔΠΗΝΓΚΔΝ ΣΟΤΣΓΑΡΓΖ 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΓΚΗΝΓΚΔΝ ΜΠΡΔΝΕ ΣΟΤΣΓΑΡΓΖ 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΚΟΛΩΝΗΑ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΛΗΝΣΑΟΤ ΜΟΝΑΥΟΤ 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΜΑΝΥΑΪΜ ΣΟΤΣΓΑΡΓΖ 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΜΟΝΑΥΟΤ ΜΟΝΑΥΟΤ 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΜΠΗΛΔΦΔΛΝΣ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΝΣΑΥΑΟΤ ΜΟΝΑΥΟΤ 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΝΤΡΔΜΒΔΡΓΖ ΜΟΝΑΥΟΤ 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΣΟΤΣΓΑΡΓΖ ΣΟΤΣΓΑΡΓΖ 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΦΡΑΪΜΠΟΤΡΓΚ ΣΟΤΣΓΑΡΓΖ 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΦΡΑΝΚΦΟΤΡΣΖ ΦΡΑΝΚΦΟΤΡΣΖ 

ΓΑΝΗΑ ΚΟΠΔΝΥΑΓΖ ΚΟΠΔΝΥΑΓΖ 

ΔΘΟΝΗΑ ΣΑΛΛΗΝ ΣΑΛΛΗΝ 

ΗΡΛΑΝΓΗΑ ΓΟΤΒΛΗΝΟΤ ΓΟΤΒΛΗΝΟΤ 

ΗΠΑΝΗΑ ΜΑΓΡΗΣΖ ΜΑΓΡΗΣΖ 

ΗΣΑΛΗΑ ΒΔΝΔΣΗΑ ΡΩΜΖ 

ΗΣΑΛΗΑ ΜΗΛΑΝΟΤ ΡΩΜΖ 

ΗΣΑΛΗΑ ΡΩΜΖ ΡΩΜΖ 

ΚΡΟΑΣΗΑ ΕΑΓΚΡΔΜΠ ΕΑΓΚΡΔΜΠ 

ΚΤΠΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑ ΛΔΤΚΩΗΑ 

ΚΤΠΡΟ ΛΔΜΔΟΤ ΛΔΤΚΩΗΑ 

ΚΤΠΡΟ ΛΔΤΚΩΗΑ ΛΔΤΚΩΗΑ 

ΚΤΠΡΟ ΠΑΦΟΤ ΛΔΤΚΩΗΑ 

ΛΔΣΣΟΝΗΑ ΡΗΓΑ ΡΗΓΑ 

ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ ΒΗΛΝΗΟΤ ΒΗΛΝΗΟΤ 

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟΤ ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟΤ 

ΜΑΛΣΑ ΒΑΛΔΣΣΑ ΒΑΛΔΣΑ 

ΟΛΛΑΝΓΗΑ ΥΑΓΖ ΥΑΓΖ 
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ΟΤΓΓΑΡΗΑ ΒΟΤΓΑΠΔΣΖ ΒΟΤΓΑΠΔΣΖ 

ΠΟΛΩΝΗΑ ΒΑΡΟΒΗΑ ΒΑΡΟΒΗΑ 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ ΛΗΑΒΩΝΑ ΛΗΑΒΩΝΑ 

ΡΟΤΜΑΝΗΑ ΒΟΤΚΟΤΡΔΣΗΟΤ ΒΟΤΚΟΤΡΔΣΗΟΤ 

ΛΟΒΑΚΗΑ ΜΠΡΑΣΗΛΑΒΑ ΜΠΡΑΣΗΛΑΒΑ 

ΛΟΒΔΝΗΑ ΛΗΟΤΜΠΛΗΑΝΑ ΛΗΟΤΜΠΛΗΑΝΑ 

ΟΤΖΓΗΑ ΓΚΔΣΔΜΠΟΡΓΚ ΣΟΚΥΟΛΜΖ 

ΟΤΖΓΗΑ ΜΑΛΜΔ ΣΟΚΥΟΛΜΖ 

ΟΤΖΓΗΑ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ 

ΣΔΥΗΑ ΜΠΡΝΟ ΠΡΑΓΑ 

ΣΔΥΗΑ ΠΡΑΓΑ ΠΡΑΓΑ 

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ ΔΛΗΝΚΗ ΔΛΗΝΚΗ 

 


