ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΕΙΣ

Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2007 19:00

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.154 (ΦΕΚ 196 Α’/18.8.2007), οι εκλογές θα διεξαχθούν
την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2007. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από ώρα 07.00 έως ώρα
19.00.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.154 (ΦΕΚ 196 Α’/18.8.2007), οι εκλογές θα διεξαχθούν
την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2007. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από ώρα 07.00 έως ώρα
19.00.
- Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Εξαιρούνται οι ακόλουθες
κατηγορίες εκλογέων : Όσοι έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους, όσοι θα
βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό, καθώς και εκλογείς που δεν θα
μπορούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος για λόγους
υγείας ή για σοβορές υπηρεσιακές ανάγκες.
- Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται
με βάση την
αστυνομική τους ταυτότητα. Αν δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα
προσκομίζουν το διαβατήριό τους.
- Στην εκλογική περιφέρεια της Β’ Αθηνών όπου ανήκει η Ν. Σμύρνη οι εκλογείς έχουν το
δικαίωμα να βάλουν
έως και 4 σταυρούς.
- Ετεροδημότες είναι οι εκλογείς, οι οποίοι διαμένουν στη Ν. Σμύρνη αλλά είναι
εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους κάποιας άλλης εκλογικής περιφέρειας,
μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο διαμονής τους, εφόσον
είχαν υποβάλει σχετική αίτηση
και περιελήφθησαν σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Οι ετεροδημότες ψηφίζουν τους
συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας, στους βασικούς εκλογικούς
καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι.
- Οι εκλογείς με αναπηρίες ψηφίζουν πάντοτε με απόλυτη προτεραιότητα, όπως
επίσης και οι εκλογείς που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε παρατεταμένη αναμονή όπως
π.χ. κυοφορούσες γυναίκες, υπερήλικες, ανάπηροι, ασθενείς κ.λ.π., καθώς και όσοι
καλύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες (όπως αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, της
Ελληνικής Αστυνομίας ή υπάλληλοι που εκτελούν υπηρεσία για τις εκλογές,
συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων του Ο.Τ.Ε.).
Εκλογείς, οι οποίοι λόγω σωματικής αδυναμίας δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν
αυτοδύναμα τις προβλεπόμενες ενέργειες της ψηφοφορίας, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν
τη συνδρομή του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής ή άλλου μέλους της εφορευτικής
επιτροπής,
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ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ

Τηλεφωνήστε στο 1564 ή επισκευτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών http://www.ypes.gr/ekloges/content/gr/default.htm

2/2

