
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 57598 
Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής, μεταβολής 

και αναστολής ή διαγραφής της αίτησης εκλο-

γέα με αυτοπρόσωπη παρουσία στις αρμόδιες 

προξενικές αρχές. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 4648/2019 «Διευκό-

λυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που 
βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποί-
ηση εκλογικής διαδικασίας» (Α’ 205),

β) τoυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό 
με τη διάταξη της παρ. 22 του άρθρου 119 ν. 4622/2019 
(Α’ 133),

γ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180),

δ) του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανι-
σμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α’ 117),

ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

η) της υπ’ αρ. 27336/5.5.2020 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής, μετα-
βολής και αναστολής ή διαγραφής της αίτησης εκλογέα 
που επιθυμεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα εκτός 
της Ελληνικής Επικράτειας και του τρόπου πιστοποίησης 
αυτού» (Β’ 1702),

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε 
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Οι εκλογείς δύνανται να καταθέσουν αίτηση εγγρα-

φής, μεταβολής και αναστολής ή διαγραφής εκλογέα 
στις αρμόδιες προξενικές αρχές της χώρας. Η αίτηση 
καταχωρίζεται στην ειδική εφαρμογή του άρθρου 4 του 
ν. 4648/2019 από διαπιστευμένους υπαλλήλους των 
προξενικών αρχών.

2. Για την είσοδο των διαπιστευμένων υπαλλήλων στην 
εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 4648/2019, παρέχονται από 
τη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών τα 
κατάλληλα διαπιστευτήρια. Τα διαπιστευτήρια παρέχονται 
στα πρόσωπα που υποδεικνύει το Υπουργείο Εξωτερικών 
στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Ο εκλογέας που προσέρχεται σε μία αρμόδια προξε-
νική αρχή, υποχρεούται να προσκομίζει νόμιμα έγγρα-
φα ταυτοπροσωπίας, ήτοι ελληνικό δελτίο αστυνομικής 
ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο, τον Αριθμό Φορολο-
γικού Μητρώου του, καθώς και τα δικαιολογητικά που 
τεκμηριώνουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων της 
παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4648/2019, όπως αυτά περι-
γράφονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου.

4. Η ανάρτηση των δικαιολογητικών της προηγούμενης 
παραγράφου, πραγματοποιείται από τον διαπιστευμένο 
υπάλληλο της προξενικής αρχής. Εναλλακτικά, ο εκλογέας 
μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Υπουργείο Εσωτερικών για 
την αυτεπάγγελτη αναζήτηση ορισμένου δικαιολογητικού 
ή την άντληση των απαιτούμενων πληροφοριών από τις 
βάσεις δεδομένων του Ελληνικού Δημοσίου. Για την ως άνω 
αναζήτηση των πληροφοριών και σχετική διαβίβαση, είναι 
απαραίτητη η εξουσιοδότηση με τη μορφή συναίνεσης του 
εκλογέα, σύμφωνα με το ν. 4624/2019 και το Γενικό Κανονι-
σμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 679/2016), η 
οποία χορηγείται κατά την υποβολή της αίτησης.

5. Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών 
βεβαιώνει ότι όλα τα αναγραφόμενα στην αίτηση στοι-
χεία είναι αληθή και λαμβάνει γνώση ότι η αίτησή του 
υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του 
ν. 1599/1986 (Α’ 75) και τυχόν δήλωση ψευδών στοιχείων 
επιφέρει τις ποινές που προβλέπονται στην παρ. 6 του 
άρθρου 22 του νόμου αυτού.

6. Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, η αίτηση 
εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον εκλογέα. Η προξε-
νική αρχή τηρεί την πρωτότυπη υπογεγραμμένη αίτηση 
στο αρχείο της.
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7. Με την οριστική υποβολή και πρωτοκόλληση της 
αίτησης, αποδεικτικό της εκτυπώνεται εις διπλούν. Ένα 
αντίγραφο παραδίδεται στον εκλογέα και ένα παραμένει 
στο αρχείο της προξενικής αρχής.

8. Για όσα ζητήματα υποβολής, μεταβολής και αναστο-
λής ή και διαγραφής της αίτησης εκλογέα δεν προβλέ-
πεται ειδικότερη ρύθμιση στην παρούσα, εφαρμόζονται 
ανάλογα τα άρθρα 2 έως 4 της υπ’ αρ. 27336/2020 από-
φασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικα-
σίας εγγραφής, μεταβολής και αναστολής ή διαγραφής 
της αίτησης εκλογέα που επιθυμεί να ασκήσει το εκλο-
γικό του δικαίωμα εκτός της Ελληνικής Επικράτειας και 
του τρόπου πιστοποίησης αυτού» (Β’ 1702).

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Εξωτερικών Εσωτερικών
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