Διεξαγωγή ψηφοφορίας
Οι Ευρωεκλογές 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.
Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν σε δύο γειτονικά τμήματα (π.χ. 123Α Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, Περιφέρεια, 123Β Δήμος, Τοπικό Συμβούλιο)
Οι εκλογείς μπορούν να μάθουν πού ψηφίζουν
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«Μάθε πού Ψηφίζεις» ή 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.
Δικαίωμα ψήφου
Δικαίωμα ψήφου έχουν, για πρώτη φορά, όλοι όσοι συμπληρώνουν το 17ο
έτος της ηλικίας τους κατά το έτος των εκλογών. Στις Εκλογές δηλαδή του 2019,
μπορούν να ψηφίσουν όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι και 31/12/2002.
Οι εκλογείς μπορούν να ψηφίσουν με την αστυνομική ταυτότητα, το
διαβατήριό , 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. Στρατιωτικοί και υπηρετούντες στα σώματα
ασφαλείας χρησιμοποιούν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα
Αν οι εκλογείς δεν βρουν το όνομά τους στους εκλογικούς καταλόγους, μπορούν να
απευθυνθούν στο Δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, μέχρι και
το πέρας της ψηφοφορίας.
Σταυροί προτίμησης
Ψηφίζουμε αποκλειστικά με σταυρό (+) στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά του
ψηφοδελτίου. Εάν βάλουμε σταυρό, και αριστερά και δεξιά, το ψηφοδέλτιο
θεωρείται άκυρο.

Στα ψηφοδέλτια των κομμάτων ή συνδυασμών των ευρωεκλογών μπορούν να
τεθούν μέχρι και τέσσερις (4) σταυροί προτίμησης.
Ετεροδημότες
Για τις ευρωεκλογές οι ετεροδημότες ψηφίζουν αποκλειστικά και μόνο στον τόπο
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εγγεγραμμένοι. Οι ετεροδημότες ψηφίζουν μαζί με τους άλλους εκλογείς και δεν
συστήνονται ειδικά τμήματα ετεροδημοτών.
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.
Έλληνες εκλογείς που διαμένουν μόνιμα σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Για τους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν μόνιμα στα λοιπά κράτη – μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βρίσκονται σε αυτά κατά την ημέρα των εκλογών, η ημέρα
της ψηφοφορίας για τις ευρωεκλογές είναι το Σάββατο 25 Μαΐου 2019, από τις
7:00 το πρωί έως τις 7:00 το απόγευμα τοπική ώρα. Οι Έλληνες πολίτες που
διαμένουν στα λοιπά κράτη της Ε.Ε. μπορούν να ψηφίσουν στην Περιφέρεια της
οικείας ελληνικής Προξενικής Αρχής σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
εφόσον είχαν υποβάλει τη σχετική αίτηση μέχρι τις 5 Απριλίου 2019. Ειδικά για τους
Έλληνες που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αντίστοιχη ημερομηνία για τη
υποβολή αίτησης ήταν η 10η Απριλίου 2019.

