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Τ η διαδικασία εγγραφής στους ειδικούς εκλο-
γικούς καταλόγους όσων Ελλήνων εκλογέων 
διαµένουν µόνιµα στο εξωτερικό και επιθυ-
µούν να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα 

από τον τόπο διαµονής τους, περιγράφει αναλυτι-
κά απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θε-
οδωρικάκου, η οποία αναµένεται να δηµοσιευθεί 
στο ΦΕΚ. Σηµειώνεται ότι πηγές του υπουργείου 
Εσωτερικών διαψεύδουν κατηγορηµατικά οποια-
δήποτε σχέση της εγγραφής των Ελλήνων εκλο-
γέων του εξωτερικού στους ειδικούς εκλογικούς 
καταλόγους µε ενδεχόµενο πρόωρων εκλογών. 
Όπως επισηµαίνουν στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων, η σχετική διαδικασία προ-
βλέπεται από τον ν. 4648/19 για τη διευκόλυν-
ση των οµογενών εκλογέων να ψηφίζουν µε αυ-

τοπρόσωπη παρουσία σε ειδικά εκλογικά τµήµατα 
του τόπου διαµονής τους, που εγκρίθηκε από τη 
Βουλή, τον περασµένο ∆εκέµβριο, µε τον αριθµό 
ρεκόρ των 288 ψήφων. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για την εγγραφή των ενδιαφερόµενων στους Ει-
δικούς Εκλογικούς Καταλόγους Εξωτερικού, εκτός 
από το να είναι ήδη εγγεγραµµένοι σε εκλογικό 
κατάλογο ελληνικού δήµου, είναι, τα τελευταία 35 
χρόνια να έχουν διαµείνει στην Ελλάδα συνολικά 
δύο έτη και να έχουν υποβάλει φορολογική δή-
λωση κατά το τρέχον ή το προηγούµενο φορολο-
γικό έτος. Η διαπίστωση της διετούς παραµονής 
γίνεται µε βεβαιώσεις φοίτησης από σχολείο πρω-
τοβάθµιας, δευτεροβάθµιας, µεταδευτεροβάθµιας, 
τεχνικής εκπαίδευσης ή από ίδρυµα τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 

(ένσηµα) ή εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας 
για όσο διάστηµα διαρκεί αυτή. Η συγκεκριµένη 
απόφαση του κ. Θεοδωρικάκου αφορά την εγγρα-
φή µέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρµογής που 
αναµένεται να λειτουργήσει στην ιστοσελίδα του 
υπουργείου Εσωτερικών εντός του καλοκαιριού. 
Η εφαρµογή θα είναι διασυνδεδεµένη, µεταξύ 
άλλων, µε τα αρχεία των υπουργείων Παιδείας, 
Εργασίας και Εθνικής Αµυνας, προκειµένου να 
αντλούνται αυτόµατα οι σχετικές βεβαιώσεις, εφό-
σον φυσικά συναινεί ο εκλογέας, ο οποίος µε αυτό 
τον τρόπο δεν θα µπαίνει στον κόπο της αναζήτη-
σης και προσκόµισής τους. Με άλλη κοινή από-
φαση των υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών, 
αναµένεται να καθορίζεται εναλλακτικά η διαδικα-
σία υποβολής αίτησης µε αυτοπρόσωπη παρουσία 
των εκλογέων στις αρµόδιες προξενικές αρχές. Για 
την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρµογή απαιτεί-
ται ο ενδιαφερόµενος να εγγραφεί ως χρήστης µε 
τους κωδικούς που διαθέτει στο taxisnet. Εξυπα-
κούεται ότι όποιος δεν διαθέτει προσωπικό ΑΦΜ 
και αντίστοιχους κωδικούς της Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε) δεν µπορεί να εισέλ-
θει στην εφαρµογή και άρα να προχωρήσει στην 
εγγραφή. 
Στη συνέχεια, επιλέγει τη χώρα και την πόλη που 
επιθυµεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωµα στο 
εξωτερικό. Η χώρα και η πόλη επιλέγονται από 
λίστες χωρών και πόλεων στις οποίες εδρεύει ελ-
ληνική διπλωµατική αρχή.
Σε ειδικό τµήµα της αίτησης αναρτώνται από τον 
εκλογέα τα δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν τη 
διετή παραµονή του στην Ελλάδα τα τελευταία 35 
έτη.
Ειδικότερα, ο εκλογέας επιλέγει τον δηµόσιο φο-
ρέα έκδοσης του εγγράφου (ενδεικτικά στρατολογι-
κά γραφεία, εκπαιδευτικά ιδρύµατα οποιασδήποτε 
βαθµίδας και ασφαλιστικούς φορείς), συµπληρώ-
νει τα στοιχεία που απαιτούνται και επισυνάπτει 
ηλεκτρονικό αντίγραφο του δικαιολογητικού.
Εναλλακτικά, ο εκλογέας µπορεί να επιλέξει την 
κατηγορία του δικαιολογητικού, να συµπληρώσει 
τα στοιχεία που ζητούνται και να εξουσιοδοτήσει το 
υπουργείο Εσωτερικών για την αυτεπάγγελτη ανα-
ζήτηση του δικαιολογητικού αυτού ή την άντληση 
των απαιτούµενων πληροφοριών από τις βάσεις 
δεδοµένων του ελληνικού ∆ηµοσίου.
Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης, αποδίδεται 
αυτόµατα από την εφαρµογή αριθµός πρωτοκόλ-
λου, ο οποίος αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυ-
δροµείο του εκλογέα, ως ενηµέρωση και αποδει-
κτικό επιτυχούς υποβολής της αίτησης.
Μόλις η αίτηση υποβληθεί από τον εκλογέα, αρ-
χίζει η διαδικασία ελέγχου και οριστικοποίησής 
της, από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του υπουργείου 
Εσωτερικών.
Κατά τον έλεγχο αυτό εξετάζονται η πληρότητα των 
αναγραφόµενων στοιχείων και σε περίπτωση ελ-
λείψεων, επικοινωνεί µε κάθε πρόσφορο µέσο µε 
τον αιτούντα και γίνεται η συµπλήρωση των στοι-
χείων αυτών.
Ο αιτών ενηµερώνεται άµεσα για την αποδοχή ή 
απόρριψη της αίτησής του. Σε περίπτωση αποδο-
χής της αίτησης, ο εκλογέας καταχωρείται στον ει-
δικό εκλογικό κατάλογο ψηφοφόρων εξωτερικού 
για χρονικό διάστηµα οκτώ ετών και τίθεται σχετι-
κή ένδειξη στον βασικό εκλογικό κατάλογο.
Η ενηµέρωση του ειδικού εκλογικού καταλόγου 
ψηφοφόρων εξωτερικού και η σήµανση του βασι-
κού εκλογικού καταλόγου, γίνεται κατά την επόµε-
νη αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων.
Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο εκλογέας 
ενηµερώνεται για το δικαίωµα προσφυγής ενώ-
πιον του τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου ή 
ενώπιον της Ειδικής ∆ιακοµµατικής Επιτροπής.

 

 

Πληροφορίες για τους κατόχους προσωρινής Βίζας 
Bridging Βίζα, Τουριστική Βίζα, Φοιτητική Βίζα 

 

Η Υπηρεσία Πρόνοιας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νοτίου 
Ουαλίας παρέχει βοήθεια στους κατόχους προσωρινής Βίζας και στις 
οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη διάρκεια αυτής 
της δύσκολης περιόδου. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα 
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 9740 8310 ή 9740 6022. 

Κατανοούμε ότι πολλοί συνάνθρωποί μας έχουν επηρεαστεί από την 
Πανδημία COVID19 και ότι μπορεί να χρειάζονται υποστήριξη και 
περισσότερες πληροφορίες για την αντιμετώπιση δυσκολιών σε σχέση με 
την στέγαση, την απασχόληση και την οικονομική τους ενίσχυση. 

 

Information for Temporary Visa Holders 
Bridging Visas, International Tourists, International Students 

 
The Welfare Service of the Greek Orthodox Community extends all 
available assistance to temporary visa holders and their families 
experiencing difficulties during these times, we encourage you to contact 
us on 9740 8310 or 9740 6022. 

We understand that many people have been impacted by COVID19 and 
that you may need some support and further information in addressing 
hardships such as housing, employment and financial. 

Βήμα – βήμα η διαδικασία εγγραφής των Ελλήνων 
του εξωτερικού στους εκλογικούς καταλόγους




