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 ΕΠΕΙΓΟΝ 
  
ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
 Β1(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)/4β    
 Τηλέφ.: 3222 
 Φ. 271/3/498367 
ΚΟΙΝ.: ΓΕΕΘΑ/Β’ΚΛ/Β1 Σ.3077 
  ΓΕΣ/Β1/4β Αθήνα, 12 Απρ 19 
  
ΘΕΜΑ: Εκλογές για την Ανάδειξη Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 
ΣΧΕΤ.: α. Π.Δ. 26/2012 (Α’ 57) 
  β. Ν. 4255/2014 (Α’ 89) 
  γ. ΥΑ 15000/16 Απρ 14 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών  
   (Β’ 973) 
  δ. Φ. 271/1/203304/Σ.1227/25 Φεβ 19/ ΓΕΕΘΑ/Β’ ΚΛ/Β1/ΤΔΘ 
  ε. Φ. 271/2/492077/Σ.1918/04 Μαρ 19/ ΓΕΣ/Β1/4β 
  στ. Φ. 271/2/209291/Σ.2429/11 Απρ 19/ΓΕΕΘΑ/Β’ ΚΛ/Β1/ΤΔΘ  
 
 1. Σας γνωρίζουμε, κατόπιν του (στ) σχετικού και σε συνέχεια του (ε)    
ομοίου, με το οποίο γνωστοποιήθηκε ότι η ψηφοφορία για την ανάδειξη μελών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Μαϊ 19, τα παρακάτω: 
 
  α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του (α) σχετικού και του 
άρθρου 5 του (β) ομοίου, οι στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα 
στις ΕΔ και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους Δήμου, διαφορετι-
κού από εκείνον στον οποίο υπηρετούν κατά την ημέρα προκήρυξης των εκλογών, 
δύναται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, είτε στο Δήμο που είναι εγγε-
γραμμένοι, είτε στο Δήμο όπου υπηρετούν. Στην τελευταία περίπτωση, εγγράφο-
νται σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. 
 
  β. Με το (γ) σχετικό, ορίζεται ότι οι στρατιωτικοί που είναι εγγεγραμ-
μένοι στους εκλογικούς καταλόγους Δήμου της χώρας, οφείλουν να δηλώνουν εγ-
γράφως στους προϊστάμενους ή τους διοικητές τους, την πρόθεση τους να ασκή-
σουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο Δήμο, στους εκλογικούς καταλόγους του ο-
ποίου είναι εγγεγραμμένοι, έως και την μεθεπόμενη ημέρα από τη δημοσίευση του 
π.δ. περί ορισμού της ημέρας διεξαγωγής της σχετικής ψηφοφορίας. 
 
  γ. Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι που συντάσσονται από τις Μονάδες 
– Υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 27 του (α) σχετικού, περιλαμβά-
νουν το στρατιωτικό προσωπικό που θα δηλώσει ότι επιθυμεί να ασκήσει το εκλο-
γικό του δικαίωμα στο Δήμο όπου υπηρετεί και διαβιβάζονται στο οικείο Πρωτοδι-
κείο εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευ-
ση του π.δ.  προκήρυξης των εκλογών. 
 
 2. Κατόπιν των ανωτέρω και ενόψει της επικείμενης περιόδου των εορτών 
του Πάσχα και των αδειών του προσωπικού, οι Μονάδες – Υπηρεσίες του ΓΕΣ 
οφείλουν: 
 
                 α. Να μεριμνήσουν για τη λήψη των υπευθύνων δηλώσεων από το 
στρατιωτικό προσωπικό, όπως στο Παράρτημα «Α», σύμφωνα με την παρ. 1β του 
παρόντος. 
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                 β. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την έγκαιρη κατάρτιση και απο-
στολή των ειδικών εκλογικών καταλόγων στους αρμόδιους φορείς, όπως στο Πα-
ράρτημα «Β», όποτε απαιτηθεί και σύμφωνα με την παρ.1γ του παρόντος. Η κα-
τάρτιση των ειδικών εκλογικών καταλόγων γίνεται με βάση τις προαναφερθείσες 
δηλώσεις και κατόπιν εκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών. Οι ακριβείς χρόνοι 
εκδήλωσης και περάτωσης των ενεργειών αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια, θα γνωστοποιηθούν με νεότερη διαταγή, μετά την έκδοση του π.δ. 
προκήρυξης των εκλογών. 
 
 3. Υπενθυμίζεται ότι σε όλους τους στρατιωτικούς που θα ψηφίσουν στο 
Δήμο, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, χορηγείται 
βεβαίωση, όπως στο Παράτημα «Γ», περί μη εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς 
καταλόγους, την οποία οφείλουν να προσκομίσουν στην εφορευτική επιτροπή. Ει-
δικότερα: 
 
  α. Τα Φρουραρχεία, σε συνεργασία με τις Δνσεις Ο-Σ/ΓΕΣ, να μερι-
μνήσουν για τη χορήγηση βεβαιώσεων στο στρατιωτικό προσωπικό που είναι εγ-
γεγραμμένο στην Εκτός Οργανική Δύναμη των Δνσεων Ο-Σ/ΓΕΣ και παρακολου-
θούνται από αυτά, λόγω ειδικής αδείας (μακρά αναρρωτική, εκπαιδευτική, άνευ 
αποδοχών κ.λπ.). 
 
  β. Τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία να μεριμνήσουν για την χορήγηση βε-
βαιώσεων στο νοσηλευόμενο στρατιωτικό προσωπικό, το οποίο μέχρι την ημέρα 
των εκλογών, θα λάβει εξιτήριο και συνήθη αναρρωτική άδεια, μετά από συνεργα-
σία με τη Μονάδα – Υπηρεσία του. 
 
  γ. Λοιπές ειδικές περιπτώσεις, να αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση, 
μετά από συνεργασία των Δνσεων Ο-Σ/ΓΕΣ, των Μονάδων – Υπηρεσιών και των 
κατά τόπους Φρουραρχείων. 
 
 4. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 
 
 5.   Χειριστής   θέματος:  Σχης (ΠΖΕΥ) Αθανάσιος Τσαούσης, Τμηματάρχης 
ΓΕΣ/B1/4,  τηλ.: 8005696 – 8003222. 
 

 Υπτγος Λεωνίδας Κακαβάς 
Ακριβές Αντίγραφο ΔΒΚ/ΓΕΣ 

 
 
 

 

Σχης (ΠΖΕΥ) Αθανάσιος Τσαούσης  
Τμηματάρχης ΓΕΣ/Β1/4  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Υπεύθυνη Δήλωση για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος (Υπόδειγμα) 
«Β» Εκλογική κατάσταση Μονάδας – Υπηρεσίας (Υπόδειγμα) 
 «Γ» Βεβαίωση μη εγγραφής στρατιωτικού προσωπικού στους ειδικούς εκλογικούς 
καταλόγους της Μονάδας – Υπηρεσίας του (Υπόδειγμα) 



 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
 Β1 (ΔΙΠΡΟ) 
 12 Απρ 19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ  
Φ. 271/3/498367/Σ.3077  
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 
 
 1. Ο/Η κάτωθι υπογράφων/υπογράφουσα ………(Βαθμός, Ο-Σ)…………. 
…………………………… (Ονοματεπώνυμο, ΑΜ) ……………………………… με τα 
παρακάτω στοιχεία εκλογέα, δηλώνω ότι στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 για την 
ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιθυμώ να ασκήσω 
το εκλογικό μου δικαίωμα στο Δήμο ……………………………. ή με ειδικούς 
εκλογικούς καταλόγους (συμπληρώνεται και διαγράφεται ανάλογα). 
 
  α. Επώνυμο-όνομα ……………………………………………………….. 
 
  β. Όνομα πατέρα ………………………………………………………….. 
 
  γ. Όνομα μητέρας ………………………………………………………… 
 
  δ. Ονοματεπώνυμο συζύγου …………………………………………….. 
 
  ε. Έτος γέννησης ..………………………………………………………… 
 
  στ. Δήμος, στον εκλογικό κατάλογο του οποίου είμαι εγγεγραμμένος/η 
.……………………………………………………………………………………………… 
 
  ζ. Νομός στον οποίο υπάγεται ο Δήμος, στον εκλογικό κατάλογο του 
οποίου είμαι εγγεγραμμένος/η……………………………………………………………. 
 
  η. Βαθμός που έχω στην Υπηρεσία μου. ………………………………. 
 
  θ. Ιδιότητα με την οποία υπηρετώ (μόνιμος, έφεδρος, οπλίτης θητείας 
κ.λπ) ………………………………………………………………………………………… 
 
  ι. Χρόνος από τον οποίο υπηρετώ στη Μονάδα – Υπηρεσία………… 
 
 2. Δηλώνω ότι κατέχω διαβατήριο το οποίο θα παραδώσω στη Μονάδα – 
Υπηρεσία μου μέχρι 23 Μαϊ 19 ή δεν κατέχω διαβατήριο (διαγράφεται ανάλογα). 
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Α-2 
   
                 -Ο/Η- 
          ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ 
 
            (Υπογραφή) 
 
 
 
 Ταξχος Θεοφάνης Αργυρόπουλος 

Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 
 
 
 

 

Σχης (ΠΖΕΥ) Αθανάσιος Τσαούσης  
Τμηματάρχης ΓΕΣ/Β1/4  

 



ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ  
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
 Β1 (ΔΙΠΡΟ) 
 12 Απρ 19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ  
Φ. 271/3/498367/Σ.3077  
 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ……………………………………………(α) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ……………………………………...……..(β) ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ κ.λ.π. 
ΝΟΜΟΣ: ………………………………………………...(γ) 
Δήμος ή Κοινότητα: …………..……………………...(δ)  που υπηρετούν στ………………………………………………………. (β) 
Δημοτικό ή Τοπικό  και είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους άλλων Δήμων ή Κοινοτήτων του Κράτους 
Διαμέρισμα: ……………………………………………  
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Β-2 
           ………………………………………………. 20… 
            Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας 
            ή ο Διοικητής της Μονάδας (στ) 

 
(α)   Αναγράφεται το Υπουργείο που υπάγεται η Υπηρεσία ή η Μονάδα 
(β)   Αναγράφεται ο τίτλος της Υπηρεσία ή Μονάδας (ολόκληρος) 
(γ)   Αναγράφεται ο νομός όπου εδρεύει η Υπηρεσία ή η Μονάδα 
(δ)   Αναγράφεται ο Δήμος ή η Κοινότητα της έδρας της Υπηρεσίας ή Μονάδας 
(ε)   Το επώνυμο θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα 
(στ) Τίθεται η υπογραφή του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ή του Διοικητή της Μονάδας 

 
 
 
 
 Ταξχος Θεοφάνης Αργυρόπουλος 
                Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 
 
 
 

 

     Σχης (ΠΖΕΥ) Αθανάσιος Τσαούσης  
             Τμηματάρχης ΓΕΣ/Β1/4  

 



 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
 Β1 (ΔΙΠΡΟ) 
 12 Απρ 19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ  
Φ. 271/3/498367/Σ.3077  
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ 

ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

 
         ...……………(1)………………. 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 
 Βεβαιώνεται ότι ο ……………………………(2)……………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………… 
κάτοχος του υπ’ αριθμ. ………(3)…………… στρατιωτικού δελτίου ταυτότητας, δεν 
έχει εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους που καταρτίστηκαν για τις 
εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019. 
 
         …………(3)…………. 
 
               -Ο- 
          ΒΕΒΑΙΩΝ 
               (4) 
 
(1) Τίτλος Μονάδας - Υπηρεσίας 
(2) Βαθμός, Ο-Σ, ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, έτος γέννησης 
(3) Αριθμός, ημερομηνία και αρχή έκδοσης στρατιωτικού δελτίου ταυτότητας 
(4) Τόπος, ημερομηνία 
(5) Υπογραφή Δκτή/Δντή, σφραγίδα αυτού και σφραγίδα Μονάδας - Υπηρεσίας 
 
 
 
 
 Ταξχος Θεοφάνης Αργυρόπουλος 

Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 
 
 
 

 

Σχης (ΠΖΕΥ) Αθανάσιος Τσαούσης  
Τμηματάρχης ΓΕΣ/Β1/4  

 


