Πώς μπορούν να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές 2019 οι Ελληνες της
Φινλανδίας; - Πρακτικός οδηγός.
Οι Ελληνες πολίτες που ζούν, προσωρινά ή μόνιμα, στην Φινλανδία, μπορούν να
συμμετάσχουν στις εκλογές για το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο (25/5/2019) ψηφίζοντας στο
Ελσίνκι τα Ελληνικά κόμματα και τους υποψηφίους τους. Απαραίτητη προυπόθεση για
αυτό είναι να εγγραφούν έγκαιρα στον Ειδικό Eκλογικό Kατάλογο που καταρτίζει το
Ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με την Ελλήνική Πρεσβεία στο
Ελσίνκι.
Στο κείμενο που ακολουθεί επιδιώκουμε εξηγήσουμε πώς μπορείτε να εγγραφείτε
στον Ειδικό Εκλογικό Κατάλογο και εν συνεχεία να ψηφίσετε.
1) Δικαίωμα εγγραφής στον Ειδικό Εκλογικό Κατάλογο έχουν όλοι όσοι είναι
εγγεγραμένοι στους Ελληνικούς Εκλογικούς Καταλόγους. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι
όλοι (όσοι έχουν Ελληνικό Διαβατήριο ή ταυτότητα, έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος
ηλικίας και δεν έχουν καταδικαστεί με στέρηση εκλογικών δικαιωμάτων) μπορούν να
εγγραφούν στον Ειδικό Εκλογικό Κατάλογο.
2) Για την εγγραφή απαιτείται να υποβληθεί απο τον/την ενδιαφερόμενο/η
υπογεγραμμένη αίτηση. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με τους εξής τρόπους:
α) αυτοπροσώπως στο Προξενικό Γραφείο της Ελληνικής Πρεσβείας στο Ελσίνκι
(Maanesikatu 2 A4, 00170 Helsinki)
β) με εξουσιοδότηση σε συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο ή σε εκρόσωπο της Ελληνικής
Κοινότητας. Για να είναι έγκυρη η εξουσιοδήτηση, απαιτείται η επικύρωση της
υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. Η επικύρωση γίνεται είτε ενώπιον του Ελληνικού
Προξενείου στο Ελσίνκι είτε ενώπιον των Επιτίμων Προξένων της Ελλάδας στις πόλεις
Oulu, Kuopio, Tampere και Ravaniemi. Για την επικύρωση απαιτείται επίδειξη
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του εξουσιοδοτούντος και καταβολή
προξενικής διατίμησης 10 Ευρώ.
γ) ταχυδρομικώς στο Προξενικό Γραφείο της Ελληνικής Πρεσβείας, εφ’όσον
συντρέχουν λόγοι όπως μεγάλη ηλικία, κινητική δυσχέρεια ή ιδιαίτερα μεγάλη
χιλιομετρική απόσταση.
3) Την αίτηση μπορείτε να την συμπληρώσετε είτε στο Προξενικό Γραφείο της
Ελληνικής Πρεσβείας είτε να την εκτυπώσετε απο τον διαδικτυακό χώρο του
Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr) .
4) Ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή δεν προβλέπεται!

5) Η υποβολή της αίτησης γίνεται σε 3 αντίτυπα. Ενα εξ αυτών επιστρέφεται
σφραγισμένο και με αριθμό πρωτοκόλλου στον αιτούμενο. Είναι πολύ χρήσιμο να το
φυλάξετε και να το έχετε μαζί σας την ημέρα της ψηφοφορίας.
6) Μπορούν να ψηφίσουν στις 25/5/2019 μόνον όσοι Ελληνες πολίτες ακολουθήσουν
και διεκπεραιώσουν την ανωτέρω διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
στον Ειδικό Εκλογικό Κατάλογο θα ανακοινωθεί με νεότερο μήνυμα. Την ημέρα της
ψηφοφορίας απαραίτητη είναι η επείδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
7) Οσοι είναι κάτοχοι και Ελληνικής και Φινλανδικής υπηκοότητας μπορούν να
ψηφίσουν και στην Ελληνική εκλογική διαδικασία (τα Ελληνικά κόμματα) και στην
αντίστοιχη Φινλανδική εκλογική διαδικασία (τα Φινλανδικά κόμματα).
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