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ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΑ ΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΈΣ ΠΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ

Χρήσιμες πληροφορίες για τους ψηφοφόρους των 
εκλογών, ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών 
εκλογών, της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019, 
έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εσωτερικών. Οι 
πληροφορίες αφορούν στο πού και πότε ψηφίζουμε για 
αυτοδιοικητικές εκλογές και ευρωεκλογές, τι κάνουμε 
εάν υπάρχει πρόβλημα με τους εκλογικούς καταλόγους 
και τι πιστοποιητικά χρειάζεται να έχουμε μαζί μας. 
ΣΕΛ 10-11

Πως θα ψηφίσουμε
στο νουό Θεσσαλονίκης

Στήνονται οι κάλπες 
την ερχόμενη Κυριακή
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Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τις εκλογές
Τι ψηφίζουμε και πώς - Πόσους σταυρούς βάζουμε στους δήμους της Θεσσαλονίκης

Χ
ρήσιμες πληροφορίες 
για τους ψηφοφόρους 
των εκλογών, ευρωε
κλογών και των αυτοδι- 
οικητικών εκλογών, της 
26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019, 
έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο 

Εσωτερικών. Οι πληροφορίες αφορούν 
στο πού και πότε ψηφίζουμε για αυτοδι- 
οικητικές εκλογές και ευρωεκλογές, τι 
κάνουμε εάν υπάρχει πρόβλημα με τους 
εκλογικούς καταλόγους και τι πιστοποι
ητικά χρειάζεται να έχουμε μαζί μας.

Γενικά λοιπόν, οι Ευρωεκλογές στην 
Ελλάδα διεξάγονται ταυτόχρονα με τον 
πρώτο γύρο των Περιφερειακών, Δημο
τικών και Κοινοτικών Εκλογών την 
Κυριακή 26 Μαΐου 2019. Η ψηφοφορία 
διαρκεί από τις 7:00 το πρωί έως τις 
7.00 το απόγευμα. Την Κυριακή 26 
Μαΐου 2019 ψηφίζουμε για Ευρωεκλο
γές, Περιφερειακές Εκλογές, Δημοτικές 
και Κοινοτικές Εκλογές.

Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν σε δύο γει
τονικά τμήματα (π.χ. 123Α. 123Β)

Στο Α Τμήμα ψηφίζουν για το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο και τις Περιφερει
ακές εκλογές και στο Β Τμήμα για δήμο 
και κοινότητα. Έτσι, κατά το ΥΠΕΣ, 
αποφεύγεται ο συνωστισμός σε ένα με
γάλο εκλογικό τμήμα, οι πολίτες εξυπη
ρετούνται από 2 δικαστικούς αντιπρο
σώπους, οι οποίοι καταμετρούν μόνο 2 
κάλπες.

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώμα
τος σύμφωνα με την εκλογική νομοθε

σία είναι υποχρεωτική.
Από την υποχρεωτική άσκηση του 

εκλογικού δικαιώματος απαλλάσσονται 
νόμιμα οι κάτοικοι του εξωτερικού, 
όσοι έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλι
κίας τους και μόνο για τις αυτοδιοικητι- 
κές εκλογές όσοι διαμένουν την ημέρα 
της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύ
τερη των 200 χιλιομέτρων από το εκλο
γικό τμήμα στο οποίο ψηφίζουν.

Πώς θα μάθω πού ψηφίζω;

Οι εκλογείς μπορούν να μάθουν πού 
ψηφίζουν:

Μέσω της ιστοσελίδας του υπουργεί
ου Εσωτερικών www.ypes.gr «Μάθε 
πού Ψηφίζεις»

Καλώντας στο Τηλεφωνικό Κέντρο 
της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης 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 αντιμετωπί
σουν δυσκολία να επικοινωνήσουν τη
λεφωνικά με την υπηρεσία ενημέρωσης 
των πολιτών, ώστε να ενημερωθούν για 
το εκλογικό τμήμα που ψηφίζουν.

Για πρώτη φορά ψηφίζουν
και οι 17χρονοι

Στην Ελλάδα, δικαίωμα ψήφου έχουν, 
για πρώτη φορά, όλοι όσοι συμπληρώ
νουν το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά 
το έτος των εκλογών. Άρα για τις Εκλο
γές 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.

Με τι έγγραφα ψηφίζω;

Μπορείτε να ψηφίσετε με την αστυ
νομική ταυτότητα, το διαβατήριό σας, 
την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιά
ριο υγείας όλων των ασφαλιστικών τα
μείων που έχουν εκδοθεί από τις αρμό
διες ελληνικές αρχές. Η «κομμένη» ταυ
τότητα είναι αποδεκτή. Εάν έχουν αλλά
ξει τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. με
ταβολή επωνύμου λόγω διαζυγίου), θα 
πρέπει να προσκομίσετε τα σχετικά δι- 
καιολογητικά. Στρατιωτικοί και υπηρε- 
τούντες στα σώματα ασφαλείας χρησιμο
ποιούν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα. 
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να προσκομίσουν έγκυρο απο
δεικτικό ταυτότητας ή διαβατήριο. Εάν 
υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ 
των στοιχείων στους εκλογικούς καταλό
γους και στην ταυτότητα οι πολίτες μπο
ρεί να απαιτηθεί να προμηθευτείτε, από 
το δήμο σας, πιστοποιητικό ταυτοπροσω
πίας. Καλό είναι να εφοδιαστείτε με αυτό 
έγκαιρα, για να αποφύγετε τις ταλαιπω
ρίες της τελευταίας στιγμής.

Είμαι ετεροδημότης. Ψηφίζω;

Οι ετεροδημότες εκλογείς στις Δημοτι
κές και Περιφερειακές εκλογές (πρώτη 
και δεύτερη Κυριακή) ασκούν το εκλογι
κό 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 κα
ταλόγους του Δήμου του οποίου είναι εγ
γεγραμμένοι. Σημειώνεται ότι ψηφίζουν 
μαζί με τους άλλους εκλογείς και δεν συ- 
στήνονται ειδικά τμήματα ετεροδημο
τών.

Φέτος θα ψηφίσουν σε όλη την Επι
κράτεια 112.504 ετεροδημότες.

Τι ισχύει με τις εκλογικές άδειες
Όσοι εργάζονται 5 ημέρες δικαιούνται:
-Αυτοί που θα μετακινηθούν από 200-

400 χλμ 1 εργάσιμη ημέρα
- Αυτοί που θα μετακινηθούν από

401 χλμ και άνω. 2 εργάσιμες ημέρες, 
εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς 
με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους

Όσοι εργάζοιααι 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 περιπτώ

σεις, όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα 
οποία δεν υπάρχει πρόσβαση, ο αριθμός

ημερών άδειας, θα εξετάζεται κατά περί
πτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις 
ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς η 
άδεια αυτή να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες 
ημέρες.

Αυτοδιοικητικές εκλογές

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 με
λών δημοτικού συμβουλίου

- για την ανάδειξη των οργάνων διοί
κησης των κοινοτήτων (συμβούλους 
κοινότητας για τις κοινότητες άνω των 
300 κατοίκων ή προέδρων κοινοτήτων 
για τις κοινότητες έως 300 κατοίκων)

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 συγκέντρω
σε το 50% συν 1 ψήφο), από τις 7 το 
πρωί έως τις 7 το απόγευμα.

Οι σταυροί προτίμησης
Περιφερειακές Εκλογές:
Με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας 

εκφράζει την προτίμησή του:
Προς έναν (1) υποψήφιο σύμβουλο 

στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέ-

Πόσους σταυρούς βάζουμε στη Θεσσαλονίκη για δήμο και Περιφέρεια
Δήμος Θεσσαλονίκης
Ο δήμος Θεσσαλονίκης αποτελείται 

από τη δημοτική) ενότητα Θεσσαλονί
κης και τη δημοτική ενότητα Τριαν
δρίας.

Οι εγγεγραμμένοι στη δημοτική ενό
τητα Θεσσαλονίκης μπορούν να βάλουν 
έως 3 σταυρούς για το δημοτικό συμ
βούλιο ενώ ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα 
να βάλει ένα, επιπλέον, σταυρό προτί
μησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο 
άλλης εκλογικής περιφέρειας, από την 
περιοχή της Τριανδρίας. Για τα κοινοτι
κά συμβούλια όλων των διαμερισμάτων 
οι ψηφοφόροι μπορούν να σημειώσουν 
μέχρι δύο σταυρούς προτίμησης.

Οι εκλογείς που προέρχονται από τη 
δημοτική ενότητα Τριανδρίας μπορούν 
να ψηφίζουν έναν υποψήφιο από τη δι
κή τους εκλογική περιφέρεια κι έναν 
από την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Για 
το κοινοτικό συμβούλιο της Τριανδρίας 
σημειώνονται δύο σταυροί προτίμησης.

Δήμος Καλαμαριάς
Στο δήμο Καλαμαριάς οι ψηφοφόροι 

μπορούν να βάλουν 3 σταυρούς σε υπο
ψηφίους για το δημοτικό συμβούλιο. Ο 
συγκεκριμένος δήμος δεν διαθέτει τοπι
κές κοινότητες.

Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου
Ο δήμος Κορδελιού - Ευόσμου 

απαρτίζεται από δύο δημοτικές ενότη
τες, την δημοτική ενότητα Ευόσμου και 
τη δημοτική ενότητα Ελευθερίου - 
Κορδελιού.

Οι εκλογείς μπορούν να ψηφίζουν

τρεις υποψηφίους της δικής τους περιο
χής και να βάλουν έναν επιπλέον σταυ
ρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό 
σύμβουλο της άλλης περιοχής.

Όσο για τα κοινοτικά συμβούλια 
Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού 
μπορούν να μπουν δύο σταυροί προτί- 
μησης.

Δήμος Αμπελοκήπων- Μενεμένης
Ο δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένη 

απαρτίζεται από τις δημοτικές ενότητες 
Μενεμένης και Αμπελοκήπων. Και στις 
δύο ενότητες, οι εκλογείς μπορούν να 
βάλουν μέχρι 3 σταυρούς προτίμησης 
για τη δική τους εκλογική περιφέρεια 
και επιπλέον έναν σε δημοτικό σύμβου
λο της άλλης εκλογικής περιφέρειας.

Για τις κοινότητες και στις δυο περι
πτώσεις οι σταυροί είναι 2.

Δήμος Θέρμης
Στον δήμο Θέρμης υπάρχουν τρεις 

δημοτικές ενότητες (Θέρμης, Βασιλι
κών και Μίκρας).

Στη δημοτική ενότητα Θέρμης οι 
εκλογείς μπορούν να βάλουν σταυρό σε 
τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβού
λους από τη δική τους ενότητα και σε 
έναν επιπλέον από άλλη εκλογική περι
φέρεια. Το ίδιο ισχύει και για τις δημοτι
κές ενότητες Βασιλικών και Μίκρας.

Για τις κοινότητες που υπάγονται στη 
δημοτική ενότητα Θέρμης (Θέρμης, Νέ
ας Ραιδεστού, Νέου Ρυσίου και Ταγαρά- 
δων), οι εκλογείς μπορούν να βάλουν 
δυο σταυρούς.

Για τις κοινότητες που υπάγονται στη

Μίκρα (Καρδιάς, Πλαγιαρίου. Τριλό- 
φου και Κάτω Σχολαρίου) οι εκλογείς 
μπορούν να βάλουν δυο σταυρούς.

Τέλος για τις κοινότητες που υπάγον
ται στα Βασιλικά υπάρχει διαφοροποί
ηση μόνο στην κοινότητα Λιβαδιού που 
οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν έναν 
μόνο σταυρό. Στις υπόλοιπες κοινότητες 
(Αγίας Παρασκευής, Βασιλικών, Αγίου 
Αντωνίου, Περιστεράς και Σουρωτής) οι 
σταυροί προτίμησης είναι δυο.

Δήμος Θερμαϊκού
Ο δήμος Θερμαϊκού αποτελείται από 

τις δημοτικές ενότητες Επανομής, Θερ
μαϊκού, Μηχανιώνας. Και στις τρεις αυ
τές ενότητες η σταυροδοσία γίνεται κα
τά τον ίδιο τρόπο.

Ειδικότερα, οι εκλογείς μπορούν να 
ψηφίζουν τρεις υποψηφίους από τη δική 
τους εκλογική περιφέρεια κι ακόμη έναν 
άλλη περιφέρεια.

Στη δημοτική ενότητα Επανομής 
υπάγονται οι κοινότητες Επανομής, Με
σημεριού και Θερμαϊκού, για τις οποίες 
σημειώνονται από δύο σταυροί προτί- 
μησης.

Στη δημοτική ενότητα Θερμαϊκού 
υπάγονται οι κοινότητες Αγίας Τριάδας, 
Νέων Επιβατών και Περαίας όπου ση
μειώνονται από δυο σταυροί.

Στη δημοτική ενότητα Μηχανιώνας 
υπάγονται οι κοινότητες Νέας Μηχα
νιώνας, Αγγελοχωρίου και Νέας Κερα
σιάς, όπου σημειώνονται επίσης από 
δυο σταυροί.

Δήμος Νεάπολης - Συκεών

Ο δήμος Νεάπολης - Συκεών αποτε- 
λείται από τέσσερις δημοτικές ενότητες 
(Πεύκων, Νεάπολης, Αγίου Παύλου, 
Συκεών).

Στις ενότητες Πεύκων, Συκεών και 
Νεάπολης οι εκλογείς μπορούν να ψη
φίζουν τρεις υποψηφίους δημοτικούς 
συμβούλους από τη δική τους ενότητα 
και επιπλέον έναν από άλλη δημοτική 
ενότητα. Για τις κοινότητες Πεύκων, 
Συκεών και Νεάπολης σημειώνονται 
δύο σταυροί προτίμησης.

Όμως στην ενότητα Αγίου Παύλου οι 
εκλογείς μπορούν να εκφράζουν την 
προτίμησή τους σε έναν υποψήφιο και 
σε ακόμη έναν από άλλη εκλογική περι
φέρεια.

Για το κοινοτικό συμβούλιο Αγίου 
Παύλου σημειώνονται δύο σταυροί 
προτίμησης.

Δήμος Παύλου Μελά
Ο δήμος Παύλου Μελά αποτελείται 

από τρεις δημοτικές ενότητες (Ευκαρ
πίας, Πολίχνης και Σταυρούπολης).

Και στις τρεις οι εκλογείς μπορούν να 
ψηφίζουν από τρεις υποψηφίους δημοτι
κούς συμβούλους από την οικεία δημο
τική ενότητα και από έναν υποψήφιο 
άλλης εκλογικής περιφέρειας. Στα κοι
νοτικά συμβούλια της Ευκαρπίας, της 
Πολίχνης και της Σταυρούπολης σημει
ώνονται από δύο σταυροί προτίμησης.

Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη
Ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη αποτε- 

λείται από τρεις δημοτικές ενότητες 
(Χορτιάτη, Πυλαίας, Πανοράματος).

Στη δημοτική ενότητα Χορτιάτη οι 
εκλογείς μπορούν να ψηφίζουν τρεις 
υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους κι 
άλλον έναν από άλλη εκλογική περιφέ
ρεια. Στις κοινότητες Ασβεστοχωρίου, 
Φιλύρου, Χορτιάτη και Εξοχής σημει
ώνονται από δύο σταυροί προτίμησης.

Και στις δημοτικές ενότητες Πανορά
ματος και Πυλαίας οι εκλογείς μπορούν 
να ψηφίζουν τρεις υποψηφίους και επι
πλέον έναν σταυρό σε υποψηφίους από 
άλλη εκλογική περιφέρεια. Σε ό,τι αφο
ρά τα κοινοτικά συμβούλια της Πυλαίας 
και του Πανοράματος σημειώνονται 
από δύο σταυροί προτίμησης δίπλα από 
τα ονόματα των υποψηφίων.

Δήμος Ωραιοκάστρου
Ο δήμος Ωραιοκάστρου απαρτίζεται 

από τρεις δημοτικές ενότητες (Μυγδο- 
νίας, Ωραιοκάστρου και Καλλιθέας).

Στην ενότητα Μυγδονίας οι ψηφοφό
ροι μπορούν να εκφράσουν την προτί
μησή τους σε τρεις υποψηφίους δημοτι
κούς συμβούλους και σε ακόμη έναν 
υποψήφιο από άλλη εκλογική περιφέ
ρεια. Στις κοινότητες Δρυμού, Λητής 
και Μελισσοχωρίου σημειώνονται από 
δύο σταυροί προτίμησης.

Αντίστοιχα γίνεται η σταυροδοσία και 
στις άλλες δύο δημοτικές ενότητες. Και 
στην Καλλιθέα και στο Ωραιόκαστρο οι 
ψηφοφόροι σημειώνουν από τρεις σταυ
ρούς προτίμησης στους υποψηφίους της 
οικείας ενότητας και από έναν στους 
υποψηφίους από άλλη εκλογική περιφέ
ρεια.

Στη δημοτική ενότητα Καλλιθέας
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  Πως θα ψηφίσουμε στο νομό Θεσσαλονίκης
Πηγή: ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σελ.: 1,10-11 Ημερομηνία

έκδοσης:
19-05-2019

της 26ης Μοίίου Όσα πρέπει να γνωρίζουμε 
σχετικά με τις ευρωεκλογές

Για τις ευρωεκλογές ψηφίζουμε 
την Κυριακή 26 Μα'ιου 2019 από 
τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.

Για την εκλογή των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ελ
ληνική Επικράτεια αποτελεί μία ενι
αία εκλογική περιφέρεια. Συνεπώς 
τα πολιτικά κόμματα έχουν καταρτί
σει ενιαία ψηφοδέλτια ανά την επι
κράτεια.

Φέτος συμμετέχουν στις Ευρωε
κλογές 40 πολιτικά κόμματα και συ
νασπισμοί κομμάτων. Η Ελλάδα 
εκλέγει συνολικά 21 αντιπροσώ
πους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
κατέχει δηλαδή 21 έδρες.

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

Ο Αρειος Πάγος, ως αρμόδιο 
Δικαστήριο της Ελλάδας, ανακοί
νωσε τους υποψήφιους κατά συν
δυασμούς στις 12 ΜαΤου 2019, 
δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές. 
Περισσότερες πληροφορίες 
www.areiospagos.gr.

Τα αποτελέσματα των εκλογών 
ανακοινώνονται ζωντανά στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσω
τερικών (https://ekloges.ypes.gr), 
για κάθε τμήμα μετά την αποστο
λή τους, στο Υπουργείο, από τον 
Δικαστικό Αντιπρόσωπο την Κυ
ριακή 26 Μαΐου 2019.

Ποιοι ψηφίζουν και πόσους 
σταυρούς βάζουμε

Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει 
την προτίμησή του υπέρ τεσσάρων

(4) κατά ανώτατο όριο υποψηφίων 
του συνδυασμού που θα επιλέξει.

Δικαίωμα ψήφου για την εκλογή 
των Ελλήνων - μελών στο Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο έχουν οι Έλλη
νες πολίτες που:

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

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

Το εκλογικό δικαίωμα έχουν επί
σης και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που:

Διαμένουν στην Ελλάδα και 
συμπληρώνουν το 17 έτος της ηλι
κίας κατά το έτος της εκλογής (μέ
χρι 31 Δεκεμβρίου 2019). Στις 
εκλογές του 2019 για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, θα ψηφίσουν όσοι 
έχουν γεννηθεί από 1.1.2002 μέχρι 
και 31.12.2002.

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 Φε
βρουάριου 2019.

Φέτος έχουν εγγράφει στους 
εκλογικούς καταλόγους 22.812 πο
λίτες των λοιπών κρατών - μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γονται έως και 3 περιφερειακοί σύμβου
λοι.

Προς έναν (1) ή δύο (2) υποψηφίους 
συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες 
όπου εκλέγονται από 4 έως και 7 περιφε
ρειακοί 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 εκλέ
γονται περισσότεροι από 12 περιφερει
ακοί σύμβουλοι.

Δημοτικές Εκλογές:
Σε δήμους που αποτελούν ενιαία 

εκλογική περιφέρεια: έως τρεις (3) 
σταυρούς προτίμησης

Σε δήμους που αποτελούνται από πε
ρισσότερες εκλογικές περιφέρειες:

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

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 δή
μου

Σε κοινότητες άνω των 300 κατοί
κων: έως δύο (2) σταυρούς προτίμησης

Σε κοινότητες κάτω των 300 κατοί
κων: έναν (1) σταυρό προτίμησης

υπάγονται οι κοινότητες Πενταλόφου, 
Μεσαίου, Νέας Φιλαδέλφειας και Νεο- 
χωρούδας, στις οποίες οι εκλογείς ση
μειώνουν από δύο σταυρούς προτίμη
σης. Ίδιος αριθμός σταυρών μπαίνει και 
στην κοινότητα Ωραιοκάστρου.

Δήμος Δέλτα
Ο δήμος Δέλτα αποτελείται από τρεις 

δημοτικές ενότητες (Εχεδώρου, Χαλά- 
στρας, Αξιού), όπου η σταυροδοσία γί- 
λ'εται με τον ίδιο τρόπο.

Οι εκλογείς μπορούν να ψηφίζουν 
τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβού
λους από τη δική τους εκλογική περιφέ
ρεια και από επιπλέον έναν από τις υπό
λοιπες περιοχές. Στη δημοτική ενότητα 
Εχεδώρου υπάγονται οι κοινότητες Δια
βατών, Καλοχωρίου, Νέας Μαγνησίας 
και Σίνδου. Για την ανάδειξη των συμ
βουλίων τους οι ψηφοφόροι μπορούν να 
σημειώνουν από δύο σταυρούς.

Ο ίδιος αριθμός σταυρών ισχύει για 
τις κοινότητες Ανατολικού και Χαλά- 
στρας (υπάγονται στη δημοτική ενότητα 
Χαλάστρας) όπως και για τις κοινότητες 
Κύμινων, Νέων Μαλγάρων και Βραχιάς 
(υπάγονται στη δημοτική) ενότητα Αξι
ού).

Δήμος Βόλβης
Ο δήμος Βόλβης αποτελείται από έξι 

δημοτικές ενότητες.
Στη δημοτική ενότητα της Αρέθουσας 

οι ψηφοφόροι μπορούν να σημειώνουν 
έναν σταυρό προτίμησης κι επιπλέον 
έναν σταυρό σε υποψήφιο άλλης εκλο
γικής περιφέρειας. Για τις κοινότητες

Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληρο
φορίες για τη σταυροδοσία στην Περι- 
φέρεια-Περιφερειακή Ενότητα και τον 
Δήμο-Δημοτική Ενότητα, καθώς και των 
Κοινοτήτων στην εφαρμογή του Υπουρ
γείου Εσωτερικών □ https://ekloges-in- 
fo.ypes.gr/ Επιλέξτε μια περιοχή πάνω 
στο χάρτη για να δείτε τις σχετικές εκλο
γικές πληροφορίες.

Επίσης, μπορείτε να ενημεροιθείτε 
σχετικά από το Δήμο σας καθώς και από 
τις εφορευτικές επιτροπές κατά την ημέ
ρα ψηφοφορίας μέσα στο εκλογικό τμή
μα πριν την ψήφο σας.

Πόσοι σύμβουλοι εκλέγονται
ανά περιφέρεια;
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Εσωτερικών, και ειδικότερα στην δια
δρομή «Εκλογές D Δημοτικές & Περιφε
ρειακές Εκλογές; □ Εγκύκλιοι □ Εγκύ
κλιος 13/ Παραρτήματα Εγκυκλίου 13», 
στο Παράρτημα 1 αποτυπώνονται οι πε
ριφερειακές ενότητες - εκλογικές περι
φέρειες ανά περιφέρεια (σημειώνουμε 
ότι οι περιφερειακές ενότητες ταυτίζον
ται με τις εκλογικές περιφέρειες) και στο 
Παράρτημα 3 - Χάρτες αποτυπώνονται 
οι έδρες - αριθμός περιφερειακών συμ
βούλων ανά εκλογική περιφέρεια.

Πόσοι σύμβουλοι εκλέγονται
ανά δήμο;
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Εσωτερικών, και ειδικότερα στη διαδρο
μή «Εκλογές □ Δημοτικές και ΓΙεριφε-

Αρέθουσας, Μαυρούδας, Σκεπαστού, 
Στεφανινών και Φιλαδελφίου σημει
ώνονται από δύο σταυροί προτίμησης.

Στη δημοτική ενότητα Αγίου Γεωργί
ου οι ψηφοφόροι έχουν το δικαίωμα να 
σημειώσουν τρεις σταυρούς προτίμησης 
κι επιπλέον έναν σταυρό σε υποψήφιο 
δημοτικό σύμβουλο από άλλη εκλογική 
περιφέρεια. Από δύο σταυρούς προτίμη
σης μπορούν να σημειώνουν οι εκλογείς 
για τις κοινότητες της Ασπροβάλτας και 
των Βρασνών.

Στη δημοτική ενότητα της Ρεντίνας οι 
εκλογείς μπορούν να εκφράσουν την 
προτίμησή τους σε τρεις υποψηφίους 
δημοτικούς συμβούλους και σε επιπλέ
ον έναν υποψήφιο από άλλη εκλογική 
περιφέρεια. Στις κοινότητες του Σταυ
ρού, του Ανω Σταυρού και της Βόλβης 
σημειώνονται από δύο σταυρούς προτί
μησης.

Στη δημοτική ενότητα Εγνατίας οι 
εκλογείς μπορούν να σημειώνουν έναν 
σταυρό προτίμησης κι ακόμη έναν σε 
υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από άλ
λη εκλογική περιφέρεια. Στις κοινότητες 
Ευαγγελισμού, Νυμφόπετρας, Προφή
του και Σχολαρίου σημειώνονται από 
δύο σταυροί προτίμησης.

Στη δημοτική ενότητα Απολλωνίας οι 
ψηφοφόροι έχουν το δικαίωμα να ση
μειώσουν τρεις σταυρούς προτίμησης 
και ακόμη έναν σε υποψήφιο δημοτικό 
σύμβουλο από άλλη εκλογική περιφέ
ρεια. Από δύο σταυρούς μπορούν να 
σημειώσουν οι υποψήφιοι στις κοινότη
τες Μελισσουργού, Νέας Απολλωνίας, 
Νικομηδινού, Περιστερώνας και Στί

ρειακές Εκλογές □ Εγκύκλιοι», έχει 
αναρτηθεί αρχείο excel με την ονομασία 
«Βάση δεδομένων δημοτικών εκλογών 
2019», στο οποίο αποτυπώνονται οι δη
μοτικές ενότητες (εκλογικές περιφέρειες) 
ανά δήμο, οι κοινότητες και οι έδρες- 
αριθμός συμβούλων ανά εκλογική περι
φέρεια.

Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου 
στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές;
Δικαίωμα ψήφου για τις αυτοδιοικητι- 

κές εκλογές έχουν: 
α. ΟΓΕλληνες πολίτες που: 
συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλι

κίας τους κατά το έτος της εκλογής, δη
λαδή όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι και 31 
Δεκεμβρίου2002

είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κα
τάλογο 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 συμπλη
ρώνουν το 17οέτος της ηλικίας τους κα
τά το έτος της εκλογής, δηλαδή όσοι 
έχουν γεννηθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 
2002. * δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα 
του εκλέγειν * έχουν εγγραφεί στους ει
δικούς εκλογικούς καταλόγους δήμου 
του ελληνικού κράτους μέχρι 28 Φε
βρουάριου 2019.

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

βου.
Στη δημοτική ενότητα Μαδύτου οι 

εκλογείς μπορούν να εκφράσουν την 
προτίμησή τους σε έναν υποψήφιο της 
περιοχής και σε ακόμη έναν άλλης 
εκλογικής περιφέρειας. Στις κοινότητες 
Απολλωνίας, Μοδιού και Νέας Μαδύ
του σημειώνονται από δύο σταυροί προ
τίμησης.

Δήμος Λαγκαδά
Ο δήμος Λαγκαδά αποτελείται από 7 

δημοτικές ενότητες.
Στη δημοτική ενότητα Σοχού οι εκλο

γείς μπορούν να σημειώνουν τρεις 
σταυρούς προτίμησης κι επιπλέον έναν 
σε υποψήφιο από άλλη εκλογική περι
φέρεια. Στις κοινότητες Σοχού, Ασκού 
και Κρυονερίου σημειώνονται από δύο 
σταυροί προτίμησης.

Στη δημοτική ενότητα Λαχανά οι 
εκλογείς μπορούν να ψηφίζουν έναν 
υποψήφιο κι ακόμη έναν από άλλη 
εκλογική περιφέρεια. Στις κοινότητες 
Καρτερών, Λαχανά και Ξυλοπόλεως 
σημειώνονται από δύο σταυροί προτί
μησης, ενώ στις κοινότητες Λευκοχωρί
ου και Νικοπόλεως σημειώνονται από 
ένας σταυρός προτίμησης.

Στη δημοτική ενότητα Βερτίσκου οι 
εκλογείς μπορούν να ψηφίζουν έναν 
υποψήφιο κι ακόμη έναν από άλλη 
εκλογική περιφέρεια. Στις κοινότητες 
Βερτίσκου, Εξαλόφου, Λοφίσκου και 
Όσσης σημειώνονται από δύο σταυροί 
προτίμησης.

Στη δημοτική ενότητα Ασσήρου οι 
εκλογείς μπορούν να εκφράζουν την

προτίμησή τους σε τρεις υποψηφίους 
και σε ακόμη έναν από άλλη εκλογική 
περιφέρεια. Στις κοινότητες Ασσήρου 
και Κριθιάς σημειώνονται από δύο 
σταυροί προτίμησης.

Στη δημοτική ενότητα Λαγκαδά ση
μειώνονται επίσης τρεις σταυροί προτί
μησης και άλλος ένας σε υποψήφιο από 
άλλη εκλογική περιφέρεια. Στις κοινό
τητες Κολχικού, Λαγκαδά, Λαγυνών. 
Αναλήψεως. Ηρακλείου. Καβαλλαρίου, 
Περιβολακίου και Χρυσαυγής σημει
ώνονται από δύο σταυροί προτίμησης.

Στη δημοτική ενότητα Κορώνειας οι 
εκλογείς μπορούν να σημειώνουν τρεις 
σταυρούς προτίμησης ενώ έχουν δι
καίωμα να βάλουν ένα, επιπλέον, σταυ
ρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό 
σύμβουλο άλλης εκλογικής περιφέρει
ας.

Στις κοινότητες Αγίου Βασιλείου, Βα- 
σιλουδίου, Γερακαρούς και Λαγκαδι- 
κίων σημειώνονται από δύο σταυροί 
προτίμησης, ενώ στην κοινότητα Αρδα- 
μερίου σημειώνεται ένας σταυρός προ- 
τίμησης.

Στη δημοτική ενότητα Καλλινδοίων 
σημειώνονται τρεις σταυροί στους υπο
ψήφιους δημοτικούς συμβούλους κι 
ακόμη ένας σε υποψήφιους από άλλη 
εκλογική περιφέρεια. Στις κοινότητες 
Ζαγκλιβερίου και Αδάμ σημειώνονται 
από δύο σταυροί προτίμησης, ενώ στις 
κοινότητες Πετροκεράσων και Σαρακή- 
νας από ένας.

Δήμος Χαλκηδόνας
Ο δήμος Χαλκηδόνας αποτελείται

από 3 δημοτικές ενότητες (Χαλκηδόνας, 
Αγιος Αθανάσιος, Κουφάλια). Και στις 
τρεις η σταυροδοσία γίνεται κατά τον 
ίδιο τρόπο.

Δηλαδή οι εκλογείς έχουν δικαίωμα 
να βάλουν τρεις σταυρούς προτίμησης 
από τη δική τους εκλογική περιφέρεια 
κι από επιπλέον έναν σταυρό σε υποψή
φιο δημοτικό σύμβουλο από άλλη εκλο
γική περιφέρεια. Σε ότι αφορά τις κοινό
τητες, στη δημοτική ενότητα Αγίου 
Αθανασίου υπάγονται η κοινότητες Αγί
ου Αθανασίου, Βαθυλάκκου, Γέφυρας, 
Νέας Μεσημβρίας, Αγχιάλου και Ξηρο- 
χωρίου. Οι εκλογείς μπορούν να βάλουν 
σταυρό σε δυο υποψήφιους. Το ίδιο 
ισχύει και για τις κοινότητες Κουφαλίων 
και Προχώματος, που υπάγονται στη 
δημοτική .ενότητα Κουφαλίων αλλά και 
για τις κοινότητες Άδενδρο, Μικρό Μο
ναστήρι, Χαλκηδόνα, Ελεούσα και 
Παρθένι που υπάγονται στη δημοτική 
ενότητα Χαλκηδόνας. Ωστόσο για την 
την κοινότητα Βαλτοχωρίου σημειώνε
ται ένας σταυρός προτίμησης.

Οι σταυροί για την Περιφέρεια
Αναφορικά τώρα με την περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας οι ψηφοφόροι 
από την περιφερειακή ενότητα της Θεσ
σαλονίκης μπορούν να σημειώσουν 
τέσσερις σταυρούς προτίμησης, ενώ οι 
ψηφοφόροι από τις περιφερειακές ενό
τητες της Χαλκιδικής, των Σερρών, της 
Πέλλας, της Ημαθίας και της Πιερίας 
δυο. Τέλος, οι εκλογείς από την περιφε
ρειακή ενότητα Κιλκίς μπορούν να ση
μειώνουν έναν σταυρό προτίμησης.
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