
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2021 

ΕΚΛΟΓΙΚΑ  ΚΕΝΤΡΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Δήλωση εκλογέα για να ψηφίσει σε εκλογικό κέντρο στο εξωτερικό. 

Με την παρούσα δηλώνω ότι είμαι εγγεγραμμένος/η στον εκλογικό κατάλογο και επιθυμώ να ασκήσω το 
εκλογικό μου δικαίωμα, στις Βουλευτικές Εκλογές της 30ης Μαΐου 2021 στο ειδικό εκλογικό κέντρο που 
θα λειτουργήσει για το σκοπό αυτό στην πόλη* ……………………………………………………………………
στο/η……………………………(δηλώστε τη χώρα). 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΚΛΟΓΕΑ 

Επώνυμο: ………………………………………. Όνομα: …………………………………………  

Αρ. Δελτ. Ταυτότητας: …………………………       Ημερ. Έκδοσης: ……………………………... 

Αρ. Εκλ. Βιβλιαρίου: ………………................. 

Διεύθυνση  στο εξωτερικό: ………………………………………………………………………………... 

Διεύθυνση  στην Κύπρο: …………………………………………………………………………………... 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: …………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνα – Εξωτερικού: …………………………………..   Κύπρου: ……………………………….. 

Ημερ. Παραλαβής Αίτησης …………………………   Σφραγίδα …………………………….. 
 Παραλήπτη    Υπογραφή εκλογέα  

*Δηλώστε ανάμεσα στις ακόλουθες επιλογές μόνο:
ΕΛΛΑΔΑ: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα.
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: Λονδίνο-Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Λονδίνο-Κτίριο Υπάτης Αρμοστείας,
Μάντσεστερ.
Σημειώνεται ότι εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, δύναται να λειτουργήσουν μόνο
σε όσες πόλεις ο αριθμός των ψηφοφόρων που θα υποβάλουν την παρούσα δήλωση υπερβαίνει τους
τριάντα (30), κατά εκλογική περιφέρεια.
Η δήλωση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί, συμπληρωμένη πλήρως, το αργότερο μέχρι τις 2.4.2021,
στην Υπηρεσία Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών ή στα Γραφεία των Επάρχων ή στα Κέντρα
Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή στις Πρεσβείες/Προξενεία της Δημοκρατίας.
Οποιαδήποτε δήλωση υποβληθεί μετά τις 2.4.2021, δεν θα ληφθεί υπόψη.  Σε τέτοια περίπτωση οι
εκλογείς θα πρέπει να προσέλθουν στο εκλογικό τους κέντρο στην Κύπρο για να ψηφίσουν.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ 

Ονοματεπώνυμο εκλογέα: ……………………………………………………………………………………………… 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας: ………………………………...      Αρ. Εκλ. Βιβλιαρίου: ………………………………… 

Ημερ. υποβολής της αίτησης ……/…../………   Υπογραφή Παραλήπτη …………………..      Σφραγίδα 


	Surname: 
	Name: 
	ID Number: 
	Issue Date: 
	Voting Book: 
	Address Abroad: 
	Address in Cyprus: 
	Email: 
	TelinCyprus: 
	Tel Abroad: 
	Poli: [ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΟΛΗ]
	Country: [ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΧΩΡΑ]
	Onomatepwnymo: 
	Submit: 
	Full Name: 
	votingsubmit: 
	idsubmit: 
	COMMENT: ***ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ***
	COMMENT1: ***Αν οι επιλογές δεν εμφανίζονται σωστά, φυλάξτε (save) το αρχείο στον υπολογιστή σας και αφού το ανοίξετε, συμπληρώστε την αίτηση***


