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     ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Από τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, ενόψει των επικείμενων εκλογών για την ανάδειξη των διοικητικών οργάνων 

Δήμων, Κοινοτήτων και Περιφερειών στις 26 Μαΐου 2019 (και 2 Ιουνίου 2019 σε 

περίπτωση επαναληπτικών εκλογών), καθώς και για την ανάδειξη των μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 26 Μαΐου 2019, διευκρινίζονται τα κατωτέρω, αναφορικά 

με τους εκλογείς ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ και τους Πολίτες των λοιπών 27 κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα: 

 
ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ 

 Για την ανάδειξη των διοικητικών οργάνων Δήμων, Κοινοτήτων και Περιφερειών, οι 

εκλογείς που είναι γραμμένοι στους Ειδικούς καταλόγους Ετεροδημοτών ασκούν 

το εκλογικό τους δικαίωμα, αποκλειστικά και μόνο στην περιφέρεια του Δήμου που 

είναι δημότες. 

 Για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ασκούν το εκλογικό τους 

δικαίωμα, αποκλειστικά και μόνο στον τόπο διαμονής τους, σε εκλογικό τμήμα του 

τόπου διαμονής τους και όχι σε ξεχωριστά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών. 

 
ΠΟΛΙΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ 27 ΚΡΑΤΩΝ Ε.Ε   

 Για την ανάδειξη των διοικητικών οργάνων Δήμων, Κοινοτήτων και Περιφερειών, οι 

εκλογείς που είναι γραμμένοι στον Ειδικό Κατάλογο των Πολιτών της Ε.Ε, ασκούν το 

εκλογικό τους δικαίωμα, αποκλειστικά και μόνο στον οικείο Δήμο διαμονής τους. 

 Για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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, οπότε:  

α) Στην περίπτωση που οι λοιποί Ευρωπαίοι πολίτες θα επιλέξουν να ψηφίσουν 

 συνδυασμούς/υποψηφίους του κράτους μέλους καταγωγής τους, θα πρέπει να 

 απευθυνθούν στην Πρεσβεία ή στο Προξενείο της χώρας τους στην Ελλάδα, για 



 σχετικές πληροφορίες (ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών, τόπος διεξαγωγής, 

κλπ.). 

β) Στην περίπτωση που οι λοιποί Ευρωπαίοι πολίτες θα επιλέξουν να ψηφίσουν 

 συνδυασμούς/υποψηφίους της Ελλάδας και είναι γραμμένοι στον Ειδικό Κατάλογο 

 των Πολιτών της Ε.Ε,  θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, αποκλειστικά και  

μόνο στον οικείο Δήμο διαμονής τους, στις 26-05-2019.  

 

Στους ειδικούς καταλόγους Ετεροδημοτών & Πολιτών της Ε.Ε περιλαμβάνονται όλες 

οι μεταβολές (εγγραφές/διαγραφές) που συντελέστηκαν μέχρι και την 28η 

Φεβρουαρίου 2019.  
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