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ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019
ΠΩΣ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οι Ευρωπαϊκές Εκλογές θα διεξαχθούν στην Ελλάδα στις 26 Μαΐου
2019. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι όσοι συμπληρώνουν το 17ο έτος
της ηλικίας τους κατά το έτος των εκλογών. Επίσης, μπορείτε να
ψηφίσετε στο εξωτερικό εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.
Η ψήφος είναι υποχρεωτική.
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Οι εκλογές στην Ελλάδα θα διεξαχθούν στις 26 Μαΐου 2019, από
τις 07:00 το πρωί ως τις 19:00 το απόγευμα.

Πού μπορώ να ψηφίσω;
Οι εκλογείς στην Ελλάδα ψηφίζουν σε συγκεκριμένο εκλογικό
κέντρο με βάση τη διεύθυνση κατοικίας τους. Για να μάθετε πού
ψηφίζετε ανατρέξτε σε αυτόν τον ιστότοπο.

Ποια είναι η ηλικία ψήφου;
Στην Ελλάδα, δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι όσοι συμπληρώνουν το
17ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος των εκλογών. Αρα για
τις Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2019, μπορούν να ψηφίσουν όσοι
έχουν γεννηθεί μέχρι τις 31/12/2002.
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Οι εκλογείς θα εκλέξουν 21 ευρωβουλευτές, το 2019, όπως και
στις εκλογές του 2014.

Ποια είναι η προθεσμία εγγραφής;
Δεν χρειάζεται να εγγραφείτε εκ των προτέρων, καθώς αυτό
γίνεται αυτομάτως από τις αρχές. Ωστόσο, αν έχετε αλλάξει
πρόσφατα διεύθυνση κατοικίας, σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε
την εγγραφή σας στους εκλογικούς καταλόγους.
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Δεν χρειάζεται να εγγραφείτε εκ των προτέρων, καθώς αυτό

γίνεται αυτομάτως από τις αρχές.

Σε περίπτωση εντούτοις που βρίσκεστε στο εξωτερικό (εντός
Ευρωπαϊκής Ένωσης), και επιθυμείτε να ψηφίσετε για πολιτικά
κόμματα ή συνδυασμούς που συμμετέχουν στις Ευρωπαϊκές Εκλογές
στην Ελλάδα, οφείλετε να απευθυνθείτε στην οικεία Ελληνική
πρεσβευτική ή προξενική αρχή ως τις 29 Μαρτίου 2019. Σημειώστε
ότι αυτή η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μια μέρα νωρίτερα, δηλαδή
στις 25 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες: εδώ.

Ποια έγγραφα πρέπει να φέρω στο
εκλογικό τμήμα;
Πρέπει να φέρετε την αστυνομική σας ταυτότητα ή διαβατήριο για
τον απαραίτητο έλεγχο. ‘Αλλα δημόσια έγγραφα μπορούν να γίνουν
δεκτά υπό προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μπορώ να ψηφίσω ταχυδρομικώς;
Όχι, στην Ελλάδα δεν είναι δυνατή η επιστολική ψήφος.

Μπορώ να ψηφίσω ηλεκτρονικά στην
Ελλάδα;
Όχι, στην Ελλάδα δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ψήφος μέσω του
διαδικτύου. Είναι απαραίτητο να παραστείτε αυτοπροσώπως στο

εκλογικό σας τμήμα.

Μπορώ να ψηφίσω με πληρεξούσιο;
Όχι, στην Ελλάδα δεν είναι δυνατή η ψήφος διά πληρεξουσίου.

Μπορώ να ψηφίσω στην Ελλάδα αν
είμαι από άλλη χώρα της ΕΕ;
Ναι, μπορούν να ψηφίσουν όλοι οι πολίτες της Ένωσης που
διαμένουν στην Ελλάδα και συμπληρώνουν το 17ο έτος ηλικίας
κατά το έτος της εκλογής. Είναι όμως απαραίτητο να εγγραφούν
ως τις 28 Φεβρουαρίου 2019 στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους δήμου του ελληνικού κράτους. Για περισσότερες
πληροφορίες, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.
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Στην Ελλάδα, για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, η Ελληνική Επικράτεια αποτελεί μία ενιαία
εκλογική περιφέρεια. Τα πολιτικά κόμματα προτείνουν λοιπόν
ενιαία ψηφοδέλτια ανά την επικράτεια.

Ποιο είναι το κατώτατο όριο για την
εκλογή των πολιτικών κομμάτων στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;
Τα πολιτικά κόμματα πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον το 3%
των ψήφων για να μπορέσουν να εκλέξουν ευρωβουλευτή.

Πώς θα εκλεγούν τα μέλη του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
στην
Ελλάδα;
Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, όλες
χρησιμοποιούν εκλογικά συστήματα που να
εκπροσώπηση, πράγμα που σημαίνει ότι ο
μελών από κάθε κόμμα εξαρτάται από το
έλαβε το κόμμα.
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Στην Ελλάδα εφαρμόζεται η ψήφος με σταυρό προτίμησης, η οποία
δίνει στους ψηφοφόρους την δυνατότητα να πριμοδοτήσουν
συγκεκριμένους υποψήφιους. Στα ψηφοδέλτια των κομμάτων ή
συνδυασμών μπορούν να τεθούν μέχρι και τέσσερις (4) σταυροί
προτίμησης. Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν τους περισσότερους
σταυρούς προτίμησης εκλέγονται, εφόσον βέβαια το κόμμα τους
έχει εξασφαλίσει έδρα.

Ποιοι είναι οι υποψήφιοι; Ποια
πολιτικά κόμματα μπορώ να ψηφίσω;
Ο Άρειος Πάγος, το Ανώτατο Αστικό και Ποινικό Δικαστήριο της
Ελλάδος, θα ανακοινώσει τους υποψήφιους κατά συνδυασμούς στις
12 Μαΐου, δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές. Περισσότερες
πληροφορίες εδώ.

Τι διευκολύνσεις προβλέπονται για
τους ψηφοφόρους / ΑΜΕΑ;
Οι ψηφοφόροι με ειδικές ανάγκες / αναπηρία ψηφίζουν κατ’
απόλυτη προτεραιότητα. Οι εφορευτικές επιτροπές καλούνται δε
να τους διευκολύνουν με συγκεκριμένα μέτρα.

Πώς μπορώ να ψηφίσω σε άλλες χώρες;

Οι πληροφορίες ανά χώρα είναι διαθέσιμες στα αγγλικά και στη
γλώσσα/στις γλώσσες της επιλεγείσας χώρας. (ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗ
ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ)
ΠΗΓΗ: https://www.evropaikes-ekloges.eu/posnapsifisete/ellada
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