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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΣΡΟΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ζηης ΔΚΛΟΓΔ ηες 26ες ΜΑΪΟΤ θαη ζηης
ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΔ ηες 2ας ΙΟΤΝΙΟΤ 2019
Αιιαγέο ζηελ ςεθνθνξία ζηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ ηνπ
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ , ησλ Πεξηθεξεηαθώλ , Γεκνηηθώλ θαη
Κνηλνηηθώλ Αξρώλ , ηεο 26εο Μαΐνπ 2019 θαη ζηηο επαλαιεπηηθέο ηεο
2αο Ινπλίνπ 2019 .
Καη’ αρτήλ γηα πρώηε θορά:
Α) Μεηά ηελ αλαγλώξηζε ηνπ νηθηζκνύ «Κηλέηα» σο Τνπηθή Κνηλόηεηα
ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μεγάξσλ, νη θάηνηθνη ηεο Κηλέηαο , ζα κπνξνύλ
λα εθιέμνπλ ηα κέιε ηνπ Κνηλνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπο .
Β) Σηηο πξνζερείο εθινγέο κπνξνύλ λα ςεθίζνπλ θαη νη λένη εθινγείο
πνπ δηαλύνπλ ην 17ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο εληόο ηνπ 2019 , δειαδή όινη
νη γελλεζέληεο κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2002
1. Με απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ , θαζνξίζζεθε όηη, γηα
αξηζκό εγγεγξακκέλσλ εθινγέσλ άλσ ησλ 300, ζπζηήλνληαη
δεύγε εθινγηθώλ ηκεκάησλ, δηαθξηηά ζε «Α» θαη «Β».
2. Η ςεθνθνξία γηα ηελ αλάδεημε ησλ Μειώλ ηνπ Δπξσπατθνύ
Κνηλνβνπιίνπ θαη νη Πεξηθεξεηαθέο Δθινγέο , ζα δηεμαρζνύλ ζηα
εθινγηθά ηκήκαηα κε ηελ δηάθξηζε «Α».
3. Η ςεθνθνξία γηα ηηο Γεκνηηθέο θαη ηηο εθινγέο αλάδεημεο
Σπκβνύισλ Κνηλόηεηαο , ζα δηεμαρζεί ζηα εθινγηθά ηκήκαηα κε
ηελ δηάθξηζε «Β»
4. Οη εθινγείο πνπ είλαη γξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο
Δηεξνδεκνηώλ, κπνξνύλ λα ςεθίζνπλ ζηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο
ΜΟΝΟ γηα ηελ αλάδεημε ησλ Μειώλ ηνπ Δπξσπατθνύ
Κνηλνβνπιίνπ

5. Οη εθινγείο πνπ είλαη γξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο
ησλ πνιηηώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο , νη απνθαινύκελνη
«Κνηλνηηθνί Δθινγείο» (όζνη είραλ ππνβάιεη κέρξη 28
Φεβξνπαξίνπ 2019 ζρεηηθή αίηεζε εγγξαθήο), κπνξνύλ λα
ςεθίζνπλ ζηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο , ηόζν γηα ηελ αλάδεημε ησλ
Μειώλ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, όζν θαη γηα ηηο
Πεξηθεξεηαθέο, Γεκνηηθέο θαη Κνηλνηηθέο εθινγέο.
6. Σηνλ Γήκν Μεγαξέσλ , ζπζηάζεθαλ κε απόθαζε ηεο
Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο, πελήληα πέληε (55) δεύγε εθινγηθώλ
ηκεκάησλ θαη έλα (1) κόλν εθινγηθό ηκήκα . Γειαδή , εθαηόλ
έληεθα (111) εθινγηθά ηκήκαηα ζπλνιηθά. Τα δεύγε εθινγηθώλ
ηκεκάησλ είλαη ζηνλ ίδην ρώξν θαη ζε ζπλερόκελεο αίζνπζεο ζηνλ
ίδην όξνθν ώζηε λα πξνθύπηεη ρσξνηαμηαθά ε αιιεινπρία ηνπο .
7. Η αξίζκεζε ησλ εθινγηθώλ ηκεκάησλ είλαη «Α» θαη «Β» , πιελ
ηνπ 5017 εθινγηθνύ ηκήκαηνο Κηλέηαο, ην νπνίν είλαη κνλό,
δειαδή, δελ έρεη «Α» θαη «Β» .
8. Σε θάζε εθινγηθό ηκήκα ηνπ ηδίνπ δεύγνπο ρνξεγείηαη από έλα
αληίγξαθν ηνπ ηδίνπ εθινγηθνύ θαηαιόγνπ . Σηα εθινγηθά ηκήκαηα
κε ηελ δηάθξηζε «Β» , δελ ζα ρνξεγεζεί εηδηθόο εθινγηθόο
θαηάινγνο Δηεξνδεκνηώλ , δηόηη νη Δηεξνδεκόηεο δελ κπνξνύλ
λα ςεθίζνπλ γηα ηηο Γεκνηηθέο εθινγέο
9. Κάζε υεθοθόρος, ζα εηζέρτεηαη ζηο εθιογηθό ηκήκα κε ηελ
δηάθρηζε «Α» θαη ζα υεθίδεη γηα ηο Δσρφθοηλοβούιηο θαη ηης
Περηθερεηαθές Δθιογές .
Σπγθεθξηκέλα :
α) Γηα ηηο Δσρφεθιογές ν εθινγέαο κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ
πξνηίκεζή ηνπ, ζέηνληαο κέτρη θαη ηέζζερης (4) ζηασρούς
προηίκεζες ζην ςεθνδέιηην ηνπ θόκκαηνο πνπ επηζπκεί .
β) Γηα ηηο Περηθερεηαθές Δθιογέςθαη εηδηθόηεξα γηα ηελ
Πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Γπηηθήο Αηηηθήο ζηελ νπνία ππάγεηαη ν
Γήκνο Μεγαξέσλ, ν εθινγέαο κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζή
ηνπ , ζέηνληαο κέτρη θαη δύο (2) ζηασρούς προηίκεζες ζην
ςεθνδέιηην ηνπ ζπλδπαζκνύ πνπ επηζπκεί
10.
Αθνύ νινθιεξώζεη ηελ ςεθνθνξία ζην εθινγηθό ηκήκα κε
ηελ δηάθξηζε «Α» , ζα εηζέιζεη ζηο εθιογηθό ηκήκα κε ηελ
δηάθρηζε «Β» , γηα λα υεθίζεη γηα ηης Γεκοηηθές θαη
Κοηλοηηθές εθιογές , σο εμήο:

Γηα ηελ εθιογή ηφλ κειώλ ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ:
Τα ςεθνδέιηηα ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μεγάξσλ είλαη
δηαθνξεηηθά από εθείλα ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Πεξάκνπ;
α) Οη γξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ησλ Μεγάξσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνπο εθινγηθνύο
θαηαιόγνπο ηεο Κνηλόηεηαο Κηλέηαο, κπνξνύλ λα εθθξάζνπλ ηελ
πξνηίκεζή ηνπο , ζε έλαλ (1) ή δύο (2) ή ηρεης (3) σπουήθηοσς
Γεκοηηθούς σκβούιοσς ηες Γεκοηηθής Δλόηεηας Μεγάρφλ
θαη ζε έλαλ (1) σπουήθηο Γεκοηηθό ύκβοσιο ηες Γεκοηηθής
Δλόηεηας Νέας Περάκοσ
β) Οη γξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηεο Νέαο
Πεξάκνπ, κπνξνύλ λα εθθξάζνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο , ζε έλαλ
(1) ή δύο (2) ή ηρεης (3) σπουήθηοσς Γεκοηηθούς σκβούιοσς
ηες Γεκοηηθής Δλόηεηας Νέας Περάκοσ θαη ζε έλαλ (1)
σπουήθηο Γεκοηηθό ύκβοσιο ηες Γεκοηηθής Δλόηεηας
Μεγάρφλ
Γηα ηης Κοηλοηηθές Δθιογές :
Τα ςεθνδέιηηα είλαη δηαθνξεηηθά γηα θάζε Κνηλνηηθό Σπκβνύιην
Σηνλ Γήκν Μεγαξέσλ έρνπκε ηξία (3) Κνηλνηηθά Σπκβνύιηα :
Μεγάξσλ, Νέαο Πεξάκνπ θαη Κηλέηαο.
Οη εθιογείς κπορούλ λα εθθράζοσλ ηελ προηίκεζή ηοσς , ζε
έλαλ (1) ή δύο (2) σπουήθηοσς Κοηλοηηθούς σκβούιοσς, ηες
Σοπηθής Κοηλόηεηας ζηοσς εθιογηθούς θαηαιόγοσς ηες
οποίας είλαη γρακκέλοη
11.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ηελ Κσρηαθή 2 Ιοσλίοσ 2019 , νη
εθινγείο ζα ςεθίζνπλ ζηα ίδηα εθινγηθά ηκήκαηα πνπ ςήθηζαλ
ηελ Κπξηαθή 26 Μαΐνπ , ρσξίο λα ζέζνπλ Σηαπξό πξνηίκεζεο,
κόλν γηα ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δθινγέο , ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ
εθιεγεί Πεξηθεξεηάξρεο από ηελ πξώηε Κπξηαθή θαη κόλν γηα ηηο
Γεκνηηθέο Δθινγέο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθιεγεί Γήκαξρνο
από ηελ πξώηε Κπξηαθή. Γειαδή, δελ ζα ςεθίζνπλ γηα ηηο
Δπξσεθινγέο θαη γηα ηηο Κνηλνηηθέο Δθινγέο .
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