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Κατά τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές και συγκεκριμένα τις Δημοτικές, στους
Δήμους που αποτελούν ενιαία Εκλογική Περιφέρεια, ο εκλογέας μπορεί να
σταυροδοτήσει έναν, δύο ή και τρεις υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους. Στον
Πειραιά συγκεκριμένα σε κάθε ψηφοδέλτιο θα μπορούν να τεθούν μέχρι τρεις
σταυροί προτίμησης.

Αν σε ένα ψηφοδέλτιο σημειωθούν περισσότεροι, από τους προβλεπόμενους, σταυροί
προτίμησης, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και λογίζεται υπέρ του Συνδυασμού, χωρίς, όμως,
να λαμβάνεται υπόψη κάποιος από τους σταυρούς προτίμησης.

Στον υποψήφιο Δήμαρχο δε σημειώνουμε σταυρό προτίμησης. Στην περίπτωση, όμως,
που σημειωθεί, το ψηφοδέλτιο θεωρείται έγκυρο.

Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία (β” γύρος) δεν μπαίνει σταυρός προτίμησης, απλά
επιλέγουμε το ψηφοδέλτιο επιλογής μας, ανάμεσα στους δύο υποψήφιους Δημάρχους των
Συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, κατά το α” γύρο. Παρ” αυτά, η ύπαρξη
σταυρού προτίμησης σε ψηφοδέλτιο δεν το καθιστά άκυρο.

Επίσης, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του σε έναν ή δύο υποψηφίους
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και σε έναν υποψήφιο Σύμβουλο ή Εκπρόσωπο
της Τοπικής Κοινότητας, στο Δήμο Πειραιά για τους εν λόγω υποψηφίους μπορεί να
σημειωθούν μέχρι 2 σταυροί.

Στις Κάλπες… και για τις Περιφερειακές Εκλογές

Για τις Περιφερειακές Εκλογές ψηφίζουμε μόνο για τους Περιφερειακούς Συμβούλους
της Περιφερειακής Ενότητάς μας. Οι σταυροί που δικαιούμαστε κυμαίνονται από 1 έως 4
ανάλογα με το πόσοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι εκλέγονται στην περιοχή μας.
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Θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι κάλπες ανοίγουν στις 7:00 και η εκλογική διαδικασία
τελειώνει μετά από 12 ώρες στις 19:00

η ψήφος είναι υποχρεωτική για όσους έχουν γεννηθεί από το 1996 και μετά

σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, θα υπάρξουν κυρώσεις, που προβλέπουν
φυλάκιση από ένα μήνα έως ένα έτος, για όσους δεν ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα
αδικαιολόγητα.

Ποιοι μπορούν να απέχουν

Δικαίωμα να μην προσέλθουν στις κάλπες έχουν όσοι πολίτες:

- Έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους

- Βρίσκονται στο εξωτερικό κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών

- Βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 χλμ.από το εκλογικό τους τμήμα

Πάντως, όσοι δεν μπορέσουν να ψηφίσουν, θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να έχουν
στην κατοχή τους σχετικά έγγραφα ή στοιχεία, με τα οποία να δικαιολογούν την παράλειψη
άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος.

Πόσους σταυρούς βάζουμε
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Σε ό,τι αφορά τη σταυροδοσία, για τις περιφερειακές εκλογές ισχύουν τα εξής:

- Ένας σταυρός στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται έως τρεις περιφερειακοί
σύµβουλοι

- Ένας με δύο σταυροί στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται τέσσερις έως επτά
περιφερειακοί σύµβουλοι

- Ένας με τρεις σταυροί στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται οκτώ έως 12
περιφερειακοί σύµβουλοι

- Ένας με τέσσερις σταυροί στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται περισσότεροι
από 12 περιφερειακοί σύµβουλοι

Για την Περιφέρεια Αττικής βάζουμε:

- Μέχρι 4 σταυρούς στις Περιφερειακές Ενότητες Βορείου Τομέα, Δυτικού Τομέα,
Κεντρικού Τομέα, Νότιου Τομέα και Ανατολικής Αττικής.

- Μέχρι 3 σταυρούς στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς.

- Μέχρι 2 σταυρούς στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.

- Μέχρι 1 σταυρό στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Εκδοση ταυτότητας ακόμα και ανήμερα των εκλογών
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Μπορείτε να εκδώσετε ταυτότητα μέχρι και την ημέρα των εκλογών στα γραφεία της
Ελληνικής Αστυνομίας.Για την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών το ωράριο τους
επεκτείνεται .Συγκεκριμένα, τα γραφεία ταυτοτήτων θα είναι ανοιχτά το Σάββατο, 17 και
24 Μαΐου 2014, από τις 8:00 έως τις 18:00 και την Κυριακή, 18 και 25 Μαΐου 2014, από τις
7:00 έως τις 19:00.

Σε περιπτώσεις αρχικής έκδοσης ή αντικατάστασης δελτίων ταυτότητας, η έκδοση θα
γίνεται άμεσα, ακόμα και την ημέρα της ψηφοφορίας, εφόσον προσκομισθούν τα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Μήπως δεν ξέρετε «αν» και «που» θα… ψηφίσετε

Το υπουργείο Εσωτερικών έχει φτιάξει μια ειδική εφαρμογή η οποία ονομάζεται μάθε που
ψηφίζεις (http://www.ypes.gr/services/eea/eeagr/eea.html) ώστε οι εκλογείς να βρίσκουν
εύκολα μέσω διαδικτύου σε ποιο εκλογικό τμήμα του Δήμου τους θα ψηφίσουν. Ο εκλογέας
μπορεί με μεγάλη ευκολία βάζοντας το όνομα του, το επώνυμο του, τα ονόματα των γονέων
του και το έτος γέννησης του μπορεί να δει που θα ψηφίσει στις Δημοτικές και τις
Περιφερειακές εκλογές αλλά και για στις Ευρωεκλογές.
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