Κοινωνικό Μέρισμα: Τι πρέπει
να κάνουν όσοι επιθυμούν να
το πάρουν τον επόμενο μήνα
(διαδικασία)
Πολλοί είναι εκείνοι που πήραν το μέρισμα του 2017 και του
2018 έχοντας εγκεκριμένη αίτηση. Τι πρέπει όμως να κάνουν
φέτος, όταν ανακοινωθεί, από την κυβέρνηση η καταβολή του;

Σας προτρέπουμε να ελέγξετε από τώρα την κατάσταση του
λογαριασμού σας, την ορθότητα του αριθμού που έχετε δώσει στις
υπηρεσίες και να ελέγξετε αν είναι σωστά τα στοιχεία που
έχουν.

Ίσως πρέπει να μεταβείτε σε ένα ΚΕΠ και να ζητήσετε να
ενημερώσετε την εγγραφή του ΑΜΚΑ σας ως προς το πεδίο του ΑΦΜ.
Πιθανόν να χρειαστείτε ένα έγγραφο που να αποδεικνύει ότι
είστε εσείς (ΑΔΤ, Διαβατήριο, κτλ) και ένα έγγραφο που να
αναγράφει το ΑΦΜ μαζί με τα προσωπικά στοιχεία σας (πχ
εκκαθαριστικό εφορίας).

Στη συνέχεια, όταν ανοίξει η πλατφόρμα για το μέρισμα του 2019
να επαληθεύσετε τη διαδικασία.

Αν εμφανίζονται λανθασμένα στο σύστημα τα στοιχεία σας θα
πρέπει να απευθυνθείτε στους παρακάτω φορείς:

-στα ΚΕΠ εάν το πρόβλημα αφορά στον ΑΜΚΑ (για περισσότερες

λεπτομέρειες, δείτε την ερώτηση Α5)

-στον ΕΦΚΑ εάν το πρόβλημα αφορά στον χρόνο ασφάλισης

-στον ΟΑΕΔ εάν το πρόβλημα αφορά στον χρόνο ανεργίας (για
περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την ερώτηση Ε1)

Ποια στοιχεία χρειάζονται για την αίτηση

Με την είσοδο σας στο σύστημα koinonikomerisma.gr (όταν
ανακοινωθεί η έναρξη καταβολής) θα σας ζητηθεί να
επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να εισάγετε τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας και τον αριθμό ενός
κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν
ειδοποιήσεων. Θα σας ζητηθεί επίσης να συναινέσετε στην
επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται, δηλαδή των
στοιχείων που αφορούν εσάς, την/τον σύζυγό σας και τα
προστατευόμενα τέκνα σας.
Επίσης, θα πρέπει να δηλώσετε ένα έγκυρο και ενεργό IBAN, στον
οποίο πρέπει να είστε υποχρεωτικά είτε αποκλειστικός
δικαιούχος είτε συνδικαιούχος. Σε αντίθετη περίπτωση, δε θα
πραγματοποιηθεί πληρωμή ακόμη και αν πληροίτε τα κριτήρια.
Απαιτείται επομένως μεγάλη προσοχή στη συμπλήρωση του πεδίου
του IBAN. Τα οικονομικά/περιουσιακά στοιχεία θα εμφανίζονται
προσυμπληρωμένα στην αίτηση και η αλλαγή τους δεν είναι
δυνατή.

ΠΗΓΗ:https://www.aftodioikisi.gr/oikonomia/koinoniko-merisma-2
019-ti-prepei-na-kanoyn-fetos-osoi-epithymoyn-na-toparoyn/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ki
noniko_merisma_ti_prepi_na_kanoun_osi_epithimoun_na_to_paroun_
ton_epomeno_mina_diadikasia&utm_term=2019-11-02

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις
μετεγγραφές φοιτητών -Ποια
είναι η διαδικασία
Για το χρονικό διάστημα από τις 16 έως 27 Οκτωβρίου θα
παραμείνει ανοικτό το ηλεκτρονικό σύστημα για τους φοιτητές οι
οποίοι ενδιαφέρονται να πάρουν μετεγγραφή.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, το συγκεκριμένο διάστημα θα μπορούν να
υποβάλλονται αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ανωτάτων Εκκλησιαστικών
Ακαδημιών της χώρας, για τις εξής περιπτώσεις:

Μετεγγραφή με μοριοδοτούμενους λόγους
Αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές
Φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων
στα ΑΕΙ, είτε ως Ελληνες πολίτες της μουσουλμανικής
μειονότητας της Θράκης, είτε ως έχοντες κυπριακή καταγωγή για
τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής.
Πηγή:
iefimerida.gr
–
https://www.iefimerida.gr/ellada/xekinoyn-oi-aitiseis-gia-tismeteggrafes-foititon

Μετεγγραφές φοιτητών: Πώς γίνεται η αίτηση, τι χρειάζεται

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να επισκεφθούν την

ιστοσελίδας του υπουργείου, www.minedu.gov.gr, προκειμένου να
υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, κατά το διάστημα
υποβολής των αιτήσεων. Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική
εφαρμογή, οι αιτούντες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το όνομα
χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους έχει
χορηγηθεί από τη γραμματεία της σχολής ή του τμήματός τους για
τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Παιδεία, τα
αποτελέσματα των μετεγγραφών θα ανακοινωθούν αμέσως μετά την
λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την σχετική
εγκύκλιο, που είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

ΠΗΓΗ:https://www.iefimerida.gr/ellada/xekinoyn-oi-aitiseis-gia
-tis-meteggrafes-foititon

Αντικαπνιστικός νόμος- Έτσι
θα εφαρμοστεί (διαδικασία)
«Νούμερο ένα» παρέμβαση στον χώρο της Υγείας είναι για τη νέα
κυβέρνηση η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Τα αυστηρά
νομοθετήματα ταλαιπωρούν τη χώρα μας από το 2009, καθώς έκτοτε
η απουσία πολιτικής βούλησης τα έχει απενεργοποιήσει στην
πράξη.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως πρώτη από τις

άμεσες προτεραιότητες του υπουργείου Υγείας την εφαρμογή του
νόμου, ανεβάζοντας τον πήχη των προσδοκιών της κοινωνίας για
το μείζον αυτό θέμα δημόσιας υγείας.

Ο μπλε φάκελος που έλαβε την περασμένη Τετάρτη ο Βασίλης
Κικίλιας – ο οποίος σημειωτέον μοιράζεται την ίδια ισχυρή
αντικαπνιστική συνείδηση με τον Πρωθυπουργό – δίνει αυστηρή
εντολή για τήρηση των όσων ορίζονται από την αντικαπνιστική
νομοθεσία, που προβλέπει καθολική απαγόρευση του καπνίσματος
σε όλους τους δημόσιους κλειστούς χώρους.

Η εφαρμογή των όσων προβλέπει ο νομοθέτης θα συνοδευτεί από
εντατικοποίηση των ελέγχων – σημειώνεται ότι το σχέδιο
προβλέπει μεγαλύτερη εμπλοκή της Αστυνομίας – αλλά και
λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής για αναφορά παραβάσεων που
αναμένεται να έχει τεθεί σε λειτουργία εντός εξαμήνου.

Η παρέμβαση αυτή – εφόσον υλοποιηθεί – θα επουλώσει σταδιακά
τις αναρίθμητες πληγές που προκαλεί το κάπνισμα.
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Υγείας
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αποκαλύπτουν το μέγεθος της ζημίας που δημιουργεί το
ανεξέλεγκτο κάπνισμα σε μπαρ, εστιατόρια, καφετέριες… ακόμη σε
παιδικές χαρές. Το 2018 καταγράφτηκαν στη χώρα μας 9.964 νέα
περιστατικά καρκίνου του πνεύμονα (εκ των οποίων 7.862 άντρες
και 2.102 γυναίκες) και πάνω από 8.300 περιστατικά ασθενών που
διαγνώσθηκαν με άλλους τύπους καρκίνου που σχετίζονται με το
κάπνισμα (π.χ. καρκίνος του οισοφάγου, του στομάχου και της
στοματικής κοιλότητας).

Επιπλέον, συναφείς μελέτες περιγράφουν τις αντιφάσεις που
«πνίγουν» τους δημόσιους χώρους από τον καπνό του τσιγάρου. Η

χώρα μας κατατάσσεται 3η στη λίστα των χωρών με το αυστηρότερο
ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, ενώ επιβάλλει
από τους πιο τιμωρητικούς φόρους στον καπνό, όντας 4η στη
σχετική κατάταξη, πίσω από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία και
τη Φινλανδία.

Εστιάζοντας αποκλειστικά και μόνο στην αυστηρότητα του
νομοθέτη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Nanny State Index για
το 2019 – που παρουσίασε πρόσφατα το ΚΕΦίΜ σε συνεργασία με το
European Policy Information Center (EpiCENTER) – η Ελλάδα
είναι η 5η χειρότερη χώρα στην Ευρώπη για να είναι κάποιος
καπνιστής.

Το οξύμωρο όμως είναι – υπό το πρίσμα των αυστηρών νόμων και
υπουργικών αποφάσεων – ότι η Ελλάδα έχει ένα από τα υψηλότερα
ποσοστά καπνιστών πανευρωπαϊκά αλλά και παγκοσμίως.

Καρκίνος

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων της Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας, κάθε χρόνο χάνεται από τον καρκίνο
του πνεύμονα πληθυσμός ίσος με τους κατοίκους ενός νησιού,
όπως η Ικαρία ή η Λέρος. Αν μάλιστα συνυπολογίσουμε τους
άλλους καρκίνους και τις ασθένειες που προκαλεί το κάπνισμα, ο
αριθμός των θανάτων θα εξαφάνιζε σε λίγα χρόνια τόσο πολλούς
συμπολίτες μας, όσο ο πληθυσμός των νησιών των Κυκλάδων.

Ομως, παρά τις επίμονες προειδοποιήσεις της επιστημονικής
κοινότητας, η ελληνική πολιτεία συνέχιζε να… κλείνει το μάτι
στους καπνιστές, εν απουσία ενός αποτελεσματικού ελεγκτικού
μηχανισμού.

Για την ιστορία, το 2018 και έπειτα από πλήθος δημοσιευμάτων
περί κυβερνητικής απάθειας, ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός
επανέφερε το ζήτημα της εντατικοποίησης των ελέγχων και
προστίμων σύμφωνα με τον αντικαπνιστικό νόμο.

Τότε επανήλθαν στο προσκήνιο τα ιδιαίτερα τσουχτερά πρόστιμα
που προβλέπει ο νομοθέτης – ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην
περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης καπνίσματος στα οχήματα
όταν επιβαίνουν ανήλικοι (κάτω των 12 ετών) επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο ποσού 1.500 ευρώ στον επιβαίνοντα που
καπνίζει ανεξάρτητα αν είναι οδηγός – που όμως δεν επιβλήθηκαν
ποτέ (ελάχιστες περιπτώσεις).

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την περσινή χρονιά ο Δήμος
Αθηναίων πραγματοποίησε στην Αθήνα μόλις 3.016 ελέγχους, κατά
τους οποίους προέκυψαν 513 περιπτώσεις παραβάσεων.
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σηματοδοτείται από αυτή την απόφαση της νέας κυβέρνησης,
ανοίγει στην πραγματικότητα ένα νέο κεφάλαιο στόχευσης στον
γενικότερο σχεδιασμό της πολιτικής που αφορά τον πολύπαθο
τομέα της Υγείας.

Πρόκειται για μια συντονισμένη πολιτική πρόληψης – ένας τομέας
που… ασθενεί στη χώρα μας – δεδομένου ότι η «βεντάλια» των
δράσεων επικεντρώνεται αφενός στη μείωση του καρκίνου και
αφετέρου στην αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων. Ετσι, στόχος
είναι σε πέντε έτη να έχουν μειωθεί οι καπνιστές κατά 50%.

Μάλιστα, προχτές ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Ελλάδος (ΣΦΕΕ) εξέφρασε την αμέριστη στήριξή του στην καθολική
απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους κλειστούς

χώρους χωρίς εξαιρέσεις, καθώς και σε άλλες αντίστοιχες
πρωτοβουλίες του υπουργείου Υγείας σε θέματα πρόληψης και
βελτίωσης της δημόσιας υγείας.

ΠΗΓΗ:https://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/antikapnistikos-nom
os-etsi-tha-efarmostei-diadikasia/

ΕΕΤΑΑ
-Παιδικοί
σταθμοί:
Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις Προθεσμίες,
διαδικασία,
κριτήρια
Ξεκινάει, σήμερα Σάββατο 8 Ιουνίου 2019, και θα διαρκέσει έως
τις 28 Ιουνίου 2019, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη
συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2019-2020, που αφορά
στους παιδικούς σταθμούς καθώς και στα ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 270 εκατομμύρια
ευρώ για την περίοδο 2019 – 2020, από 234 εκατομμύρια που ήταν
πέρυσι.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, (με 60 εκ. ευρώ )
και από εθνικούς πόρους (με 210 εκ. ευρώ ).

Αξίζει να επισημάνουμε ότι, εφέτος θα ικανοποιηθούν όλες οι
αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, (το 2018 είχαν δοθεί
141.000 voucher), με μία (1) οριστική κατανομή, ώστε οι γονείς
να γνωρίζουν εξαρχής τα οριστικά αποτελέσματα και εάν
δικαιούνται voucher. Υπενθυμίζουμε ότι, έως πέρυσι η
διαδικασία ολοκληρώνονταν σε δύο φάσεις. Είχαμε μία κατανομή
το καλοκαίρι και μία τον Σεπτέμβριο.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι
και τα μεσάνυκτα της 28 η ς Ιουνίου 2019, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, όπου και
αναγράφονται αναλυτικές πληροφορίες. Στο ίδιο διάστημα η
αιτούσα /ών θα πρέπει να αποστείλει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. το φάκελο
με τα απαραίτητα δικαιολογητικά της Αίτησης, ταχυδρομικώς ή με
υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στις Διευθύνσεις που
αναφέρονται στην Πρόσκληση.

Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις
21 Ιουλίου 2019. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργες μητέρες
και οι εργαζόμενες (μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες) στον
ιδιωτικό τομέα. Αποκλείονται οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή οικονομική κατάσταση
(εισόδημα), η εργασιακή θέση της αιτούσας και η οικογενειακή
τους κατάσταση (τρίτεκνες, πολύτεκνες, ΑΜΕΑ). Εκτός κριτηρίων
είναι οι αιτούντες ΑΜΕΑ, των οποίων όλες οι αιτήσεις γίνονται
δεκτές.

Να σημειώσουμε ότι στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα έχουν δικαίωμα
συμμετοχής και οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί σταθμοί.

ΠΗΓΗ:https://www.aftodioikisi.gr/paideia/eetaa-paidikoi-stathm
oi-xekinoyn-simera-oi-aitiseis-prothesmies-diadikasiakritiria/

Οι 35 απαντήσεις με όλα όσα
πρέπει να ξέρεις για τις
Εκλογές
Κωδικοποιημένη ενημέρωση με όσα χρειάζεται να γνωρίζει κάθε
ψηφοφόρος για τις εκλογικές αναμετρήσεις δημοσίευσε το
Υπουργείο Εσωτερικών.
Πρόκειται για 35 ερωταπαντήσεις
που καλύπτουν κάθε πιθανή εκλογική απορία. Από αυτές, οι 7
αφορούν ειδικά τις Αυτοδιοικητικές εκλογές, οι 9 ειδικά τις
Ευρωεκλογές και οι υπόλοιπες 19 συνολικά την εκλογική
διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι για το σύνολο των θεμάτων έχετε διαβάσει ήδη
αναλυτικές παρουσιάσεις στον AIRETO όλο το προηγούμενο
διάστημα(ορισμένες από αυτές μπορείτε να θυμηθείτε επιλέγοντας
τα αντίστοιχα linksκατωτέρω).

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

1. Πότε και για ποιες εκλογές ψηφίζουμε;

Οι Ευρωεκλογές στην Ελλάδα διεξάγονται ταυτόχρονα με τον πρώτο

γύρο των Περιφερειακών, Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών την
Κυριακή 26 Μαΐου 2019. Η ψηφοφορία διαρκεί από τις 7:00 το
πρωί έως τις 7.00 το απόγευμα.

Ειδικά για τις Ευρωεκλογές, στα λοιπά κράτη–μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο έδαφος των οποίων θα ψηφίσουν οι
Έλληνες εκλογείς που διαμένουν μόνιμα ή βρίσκονται σε αυτά
κατά την ημέρα των εκλογών, η ημέρα της ψηφοφορίας είναι το
Σάββατο 25 Μαΐου 2019, από τις 7:00 το πρωί έως τις 7:00 το
απόγευμα τοπική ώρα.

Την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 ψηφίζουμε για:

– Ευρωεκλογές

– Περιφερειακές Εκλογές

– Δημοτικές Εκλογές

– Κοινοτικές Εκλογές

2. Η ψήφος είναι υποχρεωτική;

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σύμφωνα με την εκλογική
νομοθεσία είναι υποχρεωτική.

3. Ποιοι εξαιρούνται από την άσκηση του εκλογικού τους
δικαιώματος;

Από την υποχρεωτική άσκηση του εκλογικού δικαιώματος
απαλλάσσονται νόμιμα οι κάτοικοι του εξωτερικού, όσοι έχουν
υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους και μόνο για τις
αυτοδιοικητικές εκλογές όσοι διαμένουν την ημέρα της
ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων από το
εκλογικό τμήμα στο οποίο ψηφίζουν.

4. Πού μπορώ να ψηφίσω;

Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν σε δύο γειτονικά τμήματα, π.χ. 123Α,
123Β .

Το Υπουργείο υποστηρίζει στην απάντηση πως «έτσι, αποφεύγεται
ο συνωστισμός σε ένα μεγάλο εκλογικό τμήμα, οι πολίτες
εξυπηρετούνται από 2 δικαστικούς αντιπροσώπους, οι δικαστικοί
αντιπρόσωποι καταμετρούν μόνο 2 κάλπες».

5. Πώς θα μάθω πού ψηφίζω;

Οι εκλογείς μπορούν να μάθουν πού ψηφίζουν:

– Μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr
«Μάθε πού Ψηφίζεις»

– Καλώντας στο Τηλεφωνικό Κέντρο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και στον αριθμό 213
136 1500, από Δευτέρα έως Κυριακή, 09:00 έως 17:00.

Προσοχή: Για τη διευκόλυνση των εκλογέων, προτείνεται πρώτα η

χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής στο www.ypes.gr «Μάθε που
ψηφίζεις» και μόνο στην περίπτωση που αντιμετωπίσουν δυσκολία
να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την υπηρεσία ενημέρωσης των
πολιτών, ώστε να ενημερωθούν για το εκλογικό τμήμα που
ψηφίζουν.

6. Τι να κάνω αν δεν βρίσκω το όνομά μου στους εκλογικούς
καταλόγους;

Αν δεν βρείτε το όνομά σας, στους εκλογικούς καταλόγους
απευθυνθείτε στο Δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είστε
εγγεγραμμένοι, μέχρι και το πέρας της ψηφοφορίας.

7. Βρήκα το όνομά μου σε άλλο δήμο από αυτόν στον οποίο είμαι
δημότης. Τι κάνω;

Οι εκλογικοί κατάλογοι για τις εκλογές του Μαΐου 2019
περιλαμβάνουν τις μεταβολές μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019 και
δεν επιδέχονται αλλαγές.Ενδεχομένως το αίτημά σας για
μεταδημότευση υποβλήθηκε μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2019.Για τις
μελλοντικές εκλογές, απευθυνθείτε στο Δήμο σας, για να
επικαιροποιηθούν τα στοιχεία σας.

8. Ανακάλυψα ότι είμαι διπλοεγγεγραμμένος. Τι κάνω;

Είστε εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια δύο ή περισσοτέρων δήμων.
Για τις εκλογές του 2019, οφείλετε να ψηφίσετε στο δήμο της
νόμιμης εγγραφής σας η οποία εξακριβώνεται κατόπιν
επικοινωνίας σας με τους οικείους δήμους. Ο δικαστικός
αντιπρόσωπος θα σας καλέσει να υπογράψετε υπεύθυνη δήλωση ότι
γνωρίζετε πως είστε διπλοεγγεγραμμένος και δεν ψηφίσατε ούτε

και θα ψηφίσετε αλλού. Αυτές οι δηλώσεις θα συγκεντρωθούν στο
Υπουργείο Εσωτερικών και θα διασταυρωθούν. Με αυτήν τη
διαδικασία διασφαλίζεται το κύρος των εκλογών. Ας μην ξεχνάμε
ότι η διπλοψηφία απαγορεύεται και τιμωρείται αυστηρά.

9. Είμαι Έλληνας πολίτης και στις εκλογές του Μαΐου 2019 θα
βρίσκομαι εξωτερικό. Μπορώ να ψηφίσω από εκεί;

Για τις Ευρωεκλογές μπορείτε να ψηφίσετε στην Περιφέρεια της
οικείας ελληνικής Προξενικής Αρχής σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον είχατε υποβάλει τη σχετική αίτηση
μέχρι τις 5 Απριλίου 2019, ώστε να περιληφθείτε σε ειδικό
εκλογικό κατάλογο Ελλήνων κατοίκων Ε.Ε. Ειδικά για τους
Έλληνες που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο η αντίστοιχη
ημερομηνία για τη υποβολή αίτησης ήταν η 10η Απριλίου 2019.

Οι Έλληνες πολίτες που διαμένουν ή θα βρίσκονται στο εξωτερικό
την ημέρα της ψηφοφορίας και επιθυμούν να ψηφίσουν στις
Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές, μπορούν να ασκήσουν το
εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στην Ελλάδα.

10. Υπάρχουν διευκολύνσεις για ψηφοφόρους ΑμεΑ;

Οι ψηφοφόροι με αναπηρία ψηφίζουν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.
Εφόσον ζητηθεί, οι εφορευτικές επιτροπές υποχρεούνται να τους
διευκολύνουν.

11. Σε ποια ηλικία αποκτάται το δικαίωμα της ψήφου;

Στην Ελλάδα, δικαίωμα ψήφου έχουν, για πρώτη φορά, όλοι όσοι

συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος των
εκλογών. Άρα για τις Εκλογές του 2019, μπορούν να ψηφίσουν
όσοι έχουν γεννηθεί από 1/1/2002 μέχρι και 31/12/2002.

Φέτος ψηφίζουν για πρώτη φορά 536.920 νέοι ψηφοφόροι εκ των
οποίων 106.760 πολίτες ηλικίας 17 ετών.

12. Ποιοι στερούνται του δικαιώματος αυτού;

Όσοι διατελούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σε
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση.

Όσοι το στερήθηκαν λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, σε
κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται από τον ποινικό και
στρατιωτικό ποινικό κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η
στέρηση.

13. Με τι έγγραφα ψηφίζω; Τι κάνω αν έχω χάσει την αστυνομική
μου ταυτότητα;

Μπορείτε να ψηφίσετε με την αστυνομική ταυτότητα, το
διαβατήριό σας, την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο
υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων που έχουν εκδοθεί από τις
αρμόδιες ελληνικές αρχές. Η «κομμένη» ταυτότητα είναι
αποδεκτή. Εάν έχουν αλλάξει τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ.
μεταβολή επωνύμου λόγω διαζυγίου), θα πρέπει να προσκομίσετε
τα σχετικά δικαιολογητικά. Στρατιωτικοί και υπηρετούντες στα
σώματα ασφαλείας χρησιμοποιούν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα.
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να προσκομίσουν
έγκυρο αποδεικτικό ταυτότητας ή διαβατήριο.

14. Τι να κάνω αν τα στοιχεία μου στους εκλογικούς καταλόγους
είναι διαφορετικά από αυτά της ταυτότητάς μου;

Εξαρτάται από τις διαφορές. Αν είναι ουσιώδεις, μπορεί να
απαιτηθεί να προμηθευτείτε, από το δήμο σας, πιστοποιητικό
ταυτοπροσωπίας. Καλό είναι να εφοδιαστείτε με αυτό έγκαιρα,
για να αποφύγετε τις ταλαιπωρίες της τελευταίας στιγμής.

15. Είμαι ετεροδημότης. Ψηφίζω;

Οι ετεροδημότες εκλογείς στις Δημοτικές και Περιφερειακές
εκλογές (πρώτη και δεύτερη Κυριακή) ασκούν το εκλογικό τους
δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο στην Περιφέρεια του Δήμου που
είναι δημότες.

Για τις ευρωεκλογές οι ετεροδημότες ψηφίζουν αποκλειστικά και
μόνο στον τόπο διαμονής τους, στους ειδικούς καταλόγους του
Δήμου του οποίου είναι εγγεγραμμένοι. Σημειώνεται ότι ψηφίζουν
μαζί με τους άλλους εκλογείς και δεν συστήνονται ειδικά
τμήματα ετεροδημοτών.

Φέτος θα ψηφίσουν σε όλη την Επικράτεια 112.504 ετεροδημότες.

16. Πόσες ημέρες εκλογική άδεια δικαιούμαι, με βάση την
χιλιομετρική απόσταση της περιοχής που ψηφίζω;

Όσοι εργάζονται 5 ημέρες δικαιούνται:

– Αυτοί που θα μετακινηθούν από 200-400 χλμ, 1 εργάσιμη ημέρα

– Αυτοί που θα μετακινηθούν από 401χλμ και άνω, 2 εργάσιμες
ημέρες, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς με βάση την
υπεύθυνη δήλωσή τους

Όσοι εργάζονται 6 ημέρες δικαιούνται:

– Αυτοί που θα μετακινηθούν από 100-200 χλμ, 1 εργάσιμη ημέρα

– Αυτοί που θα μετακινηθούν από 201-400 χλμ, 2 εργάσιμες
ημέρες

– Αυτοί που θα μετακινηθούν από 401χλμ και άνω, 3 εργάσιμες
ημέρες

Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις, όσοι μετακινηθούν σε
νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει πρόσβαση, ο αριθμός ημερών
άδειας, θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση
και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς η άδεια αυτή να
υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες.

17. Πώς ψηφίζουμε

Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα της ψηφοφορίας και
παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει
την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον
εκλογικό κατάλογο. Οι εκλογείς μπαίνουν στο κατάστημα της
ψηφοφορίας ένας- ένας ή σε μικρές ολιγάριθμες ομάδες, με τη
σειρά της προσέλευσής τους και όπως ειδικότερα καθορίζει κάθε
εφορευτική επιτροπή.

Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους
δικαιώματος γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη
σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό
τους ή την άδειας οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων
των ασφαλιστικών ταμείων.

Σε κάθε εκλογέα η εφορευτική επιτροπή δίνει ένα φάκελο με
ειδικό γνώρισμα μονογραφημένο από τον αντιπρόσωπο της
δικαστικής αρχής και σφραγισμένο με τη σφραγίδα της επιτροπής,
καθώς και πλήρη σειρά έντυπων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών
και υποψηφίων.

Εκλογείς, που από σωματική αδυναμία δεν μπορούν να κάνουν τα
πιο πάνω, έχουν το δικαίωμα για το σκοπό αυτό να απευθυνθούν
στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ή σε μέλος της
εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τους
βοηθήσουν.

Απαγορεύεται στον εκλογέα να ρίξει το ψηφοδέλτιό του στην
κάλπη: α) αν αυτό δεν είναι μέσα στο φάκελο με το ειδικό
γνώρισμα ή αν δεν έχει κλειστεί ο φάκελος και β) αν ο εκλογέας
δεν αποσύρθηκε πρώτα στον ξεχωριστό χώρο (παραβάν).

Στον εκλογέα που ψήφισε χορηγείται, εφόσον ζητηθεί, σχετική
βεβαίωση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της εφορευτικής
επιτροπής και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της.

18. Μπορώ να ψηφίσω ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου;

Είναι απαραίτητο να παραστείτε αυτοπροσώπως στο εκλογικό σας
τμήμα.

19. Μπορώ αντί για σταυρό (+) να βάλω ✓ (τικ);

Ψηφίζουμε αποκλειστικά με σταυρό (+) στην αριστερή ή τη δεξιά
πλευρά του ψηφοδελτίου. Εάν βάλουμε σταυρό, και αριστερά και
δεξιά, το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο.

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

1. Πότε ψηφίζω;

Την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 από τις 7 το πρωί έως τις 7 το
απόγευμα.

2.

Πόσες

εκλογικές

περιφέρειες

έχει

η

Ελλάδα

για

τις

Ευρωεκλογές και πόσους Ευρωβουλευτές εκλέγει η Ελλάδα;

Για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η
Ελληνική Επικράτεια αποτελεί μία ενιαία εκλογική περιφέρεια.
Συνεπώς τα πολιτικά κόμματα έχουν καταρτίσει ενιαία ψηφοδέλτια
ανά την επικράτεια.Φέτος συμμετέχουν στις Ευρωεκλογές 40
πολιτικά κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων.Η Ελλάδα εκλέγει
συνολικά 21 αντιπροσώπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατέχει
δηλαδή 21 έδρες.

3. Βάζω σταυρούς στις Ευρωεκλογές κι αν ναι πόσους;

Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ τεσσάρων
(4) κατά ανώτατο όριο υποψηφίων του συνδυασμού που θα
επιλέξει.

4. Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου στις Ευρωεκλογές του 2019 στην
Ελλάδα;

α. Δικαίωμα ψήφου για την εκλογή των Ελλήνων – μελών στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν οι Έλληνες πολίτες που:

– Συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος της
εκλογής (μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2019). Σε αυτές τις εκλογές
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ψηφίσουν όσοι έχουν γεννηθεί
από 1.1.2002 μέχρι και 31.12.2002

– Είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου της χώρας και
δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγειν.

β. Το εκλογικό δικαίωμα έχουν επίσης και οι πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που:

– Διαμένουν στην Ελλάδα και συμπληρώνουν το 17 έτος της
ηλικίας κατά το έτος της εκλογής (μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019).
Στις εκλογές του 2019 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα
ψηφίσουν όσοι
31.12.2002.

έχουν

γεννηθεί

από

1.1.2002

μέχρι

και

– Δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν στην Ελλάδα και
στο κράτος μέλος καταγωγής τους.

– Έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δήμου
του ελληνικού κράτους μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2019.

Φέτος έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους 22.812
πολίτες των λοιπών κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Ποιο είναι το κατώτερο όριο για την είσοδο των πολιτικών
κομμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Τα πολιτικά κόμματα πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον το 3%
των ψήφων για να μπορέσουν να εκλέξουν ευρωβουλευτή.

6. Πώς θα εκλεγούν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην
Ελλάδα;

Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, όλες οι χώρες πρέπει να
χρησιμοποιούν εκλογικά συστήματα που να εξασφαλίζουν αναλογική
εκπροσώπηση, γεγονός που σημαίνει ότι ο αριθμός των εκλεγμένων
μελών από κάθε κόμμα εξαρτάται από το ποσοστό των ψήφων που
έλαβε το κόμμα. Στην Ελλάδα εφαρμόζεται η ψήφος με σταυρό
προτίμησης, η οποία δίνει στους ψηφοφόρους τη 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.

7. Πώς θα μάθω ποιοι είναι υποψήφιοι;

Ο Άρειος Πάγος, ως αρμόδιο Δικαστήριο της Ελλάδας, ανακοίνωσε
τους υποψήφιους κατά συνδυασμούς στις 12 Μαΐου 2019, δύο
εβδομάδες πριν τις εκλογές. Περισσότερες πληροφορίες
www.areiospagos.gr.

8. Πού θα δω τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών;

Τα αποτελέσματα των εκλογών ανακοινώνονται ζωντανά στην
ιστοσελίδα
του
Υπουργείου
Εσωτερικών
(https://ekloges.ypes.gr), για κάθε τμήμα μετά την αποστολή
τους, στο Υπουργείο, από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο την Κυριακή
26 Μαΐου 2019.

9. Ποια είναι τα επόμενα βήματα αμέσως μετά τις Ευρωεκλογές;

Τις ημέρες αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τα
νέα μέλη του νέου Κοινοβουλίου εργάζονται για να σχηματίσουν
πολιτικές ομάδες. Η πολιτική σύνθεση του νέου Κοινοβουλίου θα
καταστήσει ενδεχομένως αναγκαία τη δημιουργία νέων συμμαχιών
και την ανάδειξη νέων ομάδων. Στην πρώτη σύνοδο της
ολομέλειας, το νέο Κοινοβούλιο θα εκλέξει τον νέο Πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το νέο Κοινοβούλιο θα εκλέξει στη
συνέχεια τον νέο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αργότερα
θα εξετάσει και θα εγκρίνει ολόκληρη την Επιτροπή.

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019 ψηφίζουμε:

– για την ανάδειξη των περιφερειακών και δημοτικών αρχών

– για την ανάδειξη περιφερειάρχη και μελών περιφερειακού
συμβουλίου

– για την ανάδειξη δημάρχου και μελών δημοτικού συμβουλίου

– για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων
(συμβούλους κοινότητας για τις κοινότητες άνω των 300 κατοίκων
ή προέδρων κοινοτήτων για τις κοινότητες έως 300 κατοίκων)

1. Πότε ψηφίζω;

Την Κυριακή 26 Μαΐου 2019, και αν χρειαστεί, και την Κυριακή 2
Ιουνίου 2019 (σε όσους Δήμους και Περιφέρειες δεν υπήρξε
συνδυασμός που συγκέντρωσε το 50% συν 1 ψήφο), από τις 7 το
πρωί έως τις 7 το απόγευμα.

2. Πόσους σταυρούς προτίμησης σημειώνω;

Περιφερειακές Εκλογές:

Με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του:

– Προς έναν (1) υποψήφιο σύμβουλο στις εκλογικές περιφέρειες
όπου εκλέγονται έως και 3 περιφερειακοί σύμβουλοι.

– Προς έναν (1) ή δύο (2) υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές
περιφέρειες όπου εκλέγονται από 4 έως και 7 περιφερειακοί
σύμβουλοι.

– Προς έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) υποψηφίους συμβούλους
στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από 8 έως και 12

περιφερειακοί σύμβουλοι.

– Προς έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) ή τέσσερις (4)
υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου
εκλέγονται περισσότεροι από 12 περιφερειακοί σύμβουλοι.

Δημοτικές Εκλογές:

– Σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια: έως
τρεις (3) σταυρούς προτίμησης

– Σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές
περιφέρειες:

α. Όταν η εκλογική περιφέρεια έχει έως τρεις (3) έδρες: έναν
(1) σταυρό προτίμησης

β. Όταν η εκλογική περιφέρεια έχει περισσότερες από τρεις (3)
έδρες: έως τρεις (3) σταυρούς προτίμησης

και

έναν (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από
τις λοιπές εκλογικές περιφέρειες του δήμου

– Σε κοινότητες άνω των 300 κατοίκων: έως δύο (2) σταυρούς
προτίμησης

– Σε κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων: έναν (1) σταυρό
προτίμησης

Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για τη σταυροδοσία
στην Περιφέρεια-Περιφερειακή Ενότητα και τον Δήμο-Δημοτική
Ενότητα, καθώς και των Κοινοτήτων στην εφαρμογή του Υπουργείου
Εσωτερικών https://ekloges-info.ypes.gr/

Επιλέξτε μια περιοχή πάνω στο χάρτη για να δείτε τις σχετικές
εκλογικές πληροφορίες.

Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά από το Δήμο σας καθώς
και από τις εφορευτικές επιτροπές κατά την ημέρα ψηφοφορίας
μέσα στο εκλογικό τμήμα πριν την ψήφο σας.

3. Πόσες εκλογικές περιφέρειες έχουμε για τις περιφερειακές
εκλογές και ποιες; Πόσοι σύμβουλοι εκλέγονται ανά περιφέρεια;

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, και ειδικότερα στην
διαδρομή «Εκλογές -> Δημοτικές & Περιφερειακές Εκλογές ->
Εγκύκλιοι -> Εγκύκλιος 13/ Παραρτήματα Εγκυκλίου 13», στο
Παράρτημα 1 αποτυπώνονται οι περιφερειακές ενότητες –
εκλογικές περιφέρειες ανά περιφέρεια (σημειώνουμε ότι οι
περιφερειακές ενότητες ταυτίζονται με τις εκλογικές
περιφέρειες) και στο Παράρτημα 3 – Χάρτες αποτυπώνονται οι
έδρες – αριθμός περιφερειακών συμβούλων ανά εκλογική
περιφέρεια.

4. Πόσες εκλογικές περιφέρειες έχουμε για τις δημοτικές
εκλογές και ποιες; Πόσοι σύμβουλοι εκλέγονται ανά δήμο;

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, και ειδικότερα στη
διαδρομή «Εκλογές -> Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές ->
Εγκύκλιοι», έχει αναρτηθεί αρχείο excel με την ονομασία «Βάση
δεδομένων δημοτικών εκλογών 2019», στο οποίο αποτυπώνονται οι
δημοτικές ενότητες (εκλογικές περιφέρειες) ανά δήμο, οι
κοινότητες και οι έδρες-αριθμός συμβούλων ανά εκλογική
περιφέρεια.

5. Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές του
2019 στην Ελλάδα;

Δικαίωμα ψήφου για τις αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν:

α. Οι Έλληνες πολίτες που:

– συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος της
εκλογής, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου
2002

– είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου της χώρας και
δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγειν.

β. Οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που:

– διαμένουν στην Ελλάδα και συμπληρώνουν το 17ο έτος της
ηλικίας τους κατά το έτος της εκλογής, δηλαδή όσοι έχουν
γεννηθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2002. * δεν έχουν στερηθεί το
δικαίωμα του εκλέγειν * έχουν εγγραφεί στους ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους δήμου του ελληνικού κράτους μέχρι 28

Φεβρουαρίου 2019.

6. Ποιοι είναι οι υποψήφιοι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι στην
περιφέρεια και τον δήμο μου; Που μπορώ να τους πληροφορηθώ;

Οι ψηφοφόροι δύνανται να ενημερωθούν σχετικά από τον οικείο
Δήμο, ο οποίος εκδίδει, δημοσιεύει και αναρτά το πρόγραμμα
εκλογής.

7. Πού θα μπορώ να δω τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών
εκλογών;

Τα αποτελέσματα των εκλογών ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Εσωτερικών (https://ekloges.ypes.gr/).

Υπενθυμίζεται ότι:

– Δεν επιτρέπεται στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων,
κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, να χορηγούν
εισιτήρια για τη μετακίνηση των ετεροδημοτών ή να ναυλώνουν
μεταφορικά μέσα.

– Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι δικαστικοί, θρησκευτικοί και
δημόσιοι λειτουργοί, όταν ασκούν τα καθήκοντά τους, οφείλουν
να τηρούν τις αρχές της ουδετερότητας και της αμεροληψίας της
Διοίκησης. Ως εκ τούτου, πρόσωπα που κατέχουν δημόσιο αξίωμα ή
υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης οφείλουν, ιδιαίτερα κατά την
προεκλογική περίοδο, να απέχουν από δηλώσεις υποστήριξης υπέρ
συγκεκριμένου κόμματος ή αποδοκιμασίας κόμματος, επικαλούμενοι
τη δημόσια ιδιότητά τους.

ΠΗΓΗ:http://www.airetos.gr/default.aspx?pageid=27145

ΠΩΣ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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.

Ποια
είναι
εκλογών;

η

ημερομηνία

των

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.

Πόσα
μέλη
Κοινοβουλίου
Ελλάδα;

του
Ευρωπαϊκού
εκλέγονται
στην

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.

Πού πρέπει
ψηφίσω;

να

εγγραφώ

για

να

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.

Ποιες
είναι
περιφέρειες;

οι

Στην

των

Ελλάδα,

για

την

εκλογή

εκλογικές

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.

οι χώρες πρέπει να
εξασφαλίζουν αναλογική
αριθμός των εκλεγμένων
ποσοστό των ψήφων που

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

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
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ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2019/05/02/pos-tha-psifisete-s
tin-ellada-eyroekloges-2019/

Τέλη κυκλοφορίας: Οδηγίες για
την κατάθεση πινακίδων
Οι ιδιοκτήτες οχημάτων που αδυνατούν να πληρώσουν τα τέλη
κυκλοφορίας έχουν τη δυνατότητα μέχρι το τέλος του έτους να
καταθέτουν στην εφορία τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων
τους αποφεύγοντας έτσι την καταβολή των τελών. Η κατάθεση των
πινακίδων δεν συνιστά οριστική απόσυρση του αυτοκινήτου, αλλά
απλή ακινησία.
Σύμφωνα με την «Καθημερινή», οι φορολογούμενοι που σχεδιάζουν
να αποσύρουν από την κυκλοφορία το αυτοκίνητό τους θα πρέπει
να έχουν μαζί τους τα εξής δικαιολογητικά:
– Αδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου.
– Πινακίδες.
– Φωτοτυπία της δήλωσης εισοδήματος, όπου να αποδεικνύεται
ποιος είναι ο κάτοχος του Ι.Χ.

– Απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους.
– Υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτοκίνητο θα σταθμεύσει σε κλειστό
ιδιόκτητο χώρο.
– Αστυνομική ταυτότητα ή σχετική εξουσιοδότηση αν δεν είναι ο
ίδιος ο ιδιοκτήτης.
Στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν στην εφορία
περιλαμβάνεται και η υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα
βεβαιώνεται ότι το αυτοκίνητο δεν θα είναι σταθμευμένο σε
δημόσιο δρόμο (δηλαδή, ότι ο ιδιοκτήτης διαθέτει ιδιωτικό χώρο
στάθμευσης).
Σημειώνεται ότι η κατάθεση των πινακίδων δεν συνιστά οριστική
απόσυρση του αυτοκινήτου, αλλά απλή ακινησία. Συγκεκριμένα, η
κατάθεση των πινακίδων σημαίνει ότι το αυτοκίνητο
αδρανοποιείται και οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας
παραμένουν στη ΔΟΥ για διάστημα ενός χρόνου. Για αυτό το
διάστημα το Ι.Χ. δεν μπορεί να κινηθεί και κατά συνέπεια δεν
πληρώνονται τέλη κυκλοφορίας για αυτό.
Υπενθυμίζεται ότι τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων που θα
πρέπει να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες διαμορφώνονται ως εξής:
– Από 22 έως 1.230 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν έως το
2000.
– Από 22 έως 1.260 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν από 2001
έως 2005.
– Από 22 έως 1.380 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν από 2006
έως 2010.
Για όσα αυτοκίνητα κυκλοφόρησαν μετά την πρώτη Νοεμβρίου του
2010 οι τιμές των τελών κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τις
εκπομπές ρύπων. Η εξόφληση των τελών θα γίνεται μέσω τραπεζών,
μέσω e-banking ή στα ΕΛΤΑ. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων, για να
εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο στο οποίο αναγράφεται ο κωδικός
για την πληρωμή των τελών, θα πρέπει να εισέλθουν στην ειδική
ηλεκτρονική εφαρμογή του Taxis.

ΠΗΓΗ:AFTODIOIKISI.GR

