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Λίγες ώρες απομένουν προκειμένου οι 9.808.760 πολίτες που έχουν δικαίωμα
ψήφου να ψηφίσουν σε αυτές τις βουλευτικές εκλογές. Οι κάλπες θα ανοίξουν στις
7:00 το πρωί της Κυριακής 25 Ιανουαρίου και θα κλείσουν στις 7:00 το απόγευμα.

Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που:

- Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (όσοι έχουν γεννηθεί το έτος 1996).
- Είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου της χώρας. Δεν έχουν στερηθεί το
δικαίωμα του εκλέγειν.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποκλειστεί από τις εκλογές οι γεννηθέντες το 1997.

Πού ψηφίζουμε

Οι εκλογείς ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου
είναι εγγεγραμμένοι.

Μάθε που ψηφίζεις εδώ:
http://www.ypes.gr/services/eea/eeagr/eea.htm
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Επίσης, όσοι και όσες δεν χρησιμοποιούν διαδίκτυο θα μπορούν να επικοινωνούν στον
τηλεφωνικό αριθμό 213 -136- 1500. Η γραμμή θα λειτουργήσει την Κυριακή από 7:00 έως
19:00.

Οι ετεροδημότες εκλογείς θα ψηφίσουν σε αμιγές ή μεικτό εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών
της έδρας του Νομού που διαμένουν.

Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται με
βάση την αστυνομική ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το
διαβατήριό τους ή την άδειας οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των
ασφαλιστικών ταμείων.

Σημειώνεται ότι, τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά.
Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι τα γραφεία ταυτοτήτων των Αστυνομικών Υπηρεσιών θα
λειτουργήσουν και πέραν του καθορισμένου ωραρίου τους. Συγκεκριμένα τη Κυριακή 25
Ιανουαρίου 2015 από τις 07.00 έως τις 19.00.

Υπενθυμίζεται ότι επιστρέφονται, άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας καθώς και πινακίδες
οχημάτων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ψηφοφόροι.

Οι αλλαγές στις κατανομή των εδρών και ο αριθμός των σταυρών που πρέπει να
βάλουμε:

Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές στην κατανομή των εδρών, υπενθυμίζεται ότι αυξάνονται κατά
3 στην εκλογική περιφέρεια Νομού Αττικής (από 12 σε 15 έδρες), αυξάνονται κατά 2 στη Β΄
Αθηνών (από 42 σε 44 έδρες), ενώ κατά μια έδρα αυξάνονται στην Α΄ Πειραιώς (από 5 σε 6
έδρες), τη Θεσπρωτία (από 1 σε 2 έδρες), στη Μαγνησία (από 5 σε 6 έδρες) και στις
Κυκλάδες (από 3 σε 4 έδρες).

Κατά 3 μειώνονται οι έδρες στην Α΄ Αθηνών (από 17 σε 14 έδρες), ενώ κατά μια
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μειώνονται οι έδρες στην Αχαΐα (από 9 σε 8 έδρες), στην Αιτωλοακαρνανία (από 8 σε 7
έδρες), στη Βοιωτία (από 4 σε 3 έδρες), Καρδίτσας (από 5 σε 4 έδρες), Σέρρες (από 7 σε 6
έδρες) και Τρίκαλα (από 5 σε 4 έδρες).

Ανάλογα με την εκλογική περιφέρεια βάζουμε:

1 σταυρό στις περιφέρειες με 1 έως 3 έδρες
2 σταυρούς στις περιφέρειες με 4 έως 7 έδρες
3 σταυρούς στις περιφέρειες με 8 έως 12 έδρες
4 σταυρούς στις περιφέρειες με 13 και άνω έδρες.

Πότε ένα ψηφοδέλτιο είναι άκυρο
Σε περίπτωση αλλοίωσης του
περιεχομένου του ψηφοδελτίου
Σε περίπτωση που σημειωθούν λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα σημεία
σε οποιαδήποτε πλευρά του ψηφοδελτίου
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Σε περίπτωση λευκού ψηφοδελτίου με διαγραφές, εγγραφές ή διορθώσεις, που καθιστούν
αμφίβολο το περιεχόμενό του

Σε περίπτωση που λευκό ψηφοδέλτιο δεν έχει την σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής,
την ημερομηνία της εκλογής και τη μονογραφή του οικείου δικαστικού αντιπροσώπου

Σε περίπτωση που ο φάκελος φέρει σημειωμένα στίγματα, σημεία ή λέξεις, τα οποία θα
κριθούν σαν διακριτικά γνωρίσματα, που ολοφάνερα παραβιάζουν το απόρρητο της
ψηφοφορίας και, συνεπώς επάγονται την ακυρότητα του ψηφοδελτίου που περιέχει ο
φάκελος.

Πού ψηφίζουν οι δικαστικοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι κληρικοί

Οι δικαστικοί, οι δημόσιοι γενικά πολιτικοί υπάλληλοι και οι κληρικοί ασκούν το εκλογικό
τους δικαίωμα, είτε στο δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, είτε στον
τόπο διαμονής τους, εάν είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικό εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών,
ψηφίζοντας τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας που είναι
εγγεγραμμένοι.

Πού ψηφίζουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και οι έφοροι αυτών

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής ψηφίζουν στο εκλογικό τμήμα στο οποίο ασκούν
τα καθήκοντά τους, τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας,
στην οποία υπάγεται το εκλογικό τμήμα. Οι έφοροι και όσοι αναπληρωτές αντιπρόσωποι
δικαστικής αρχής δεν άσκησαν τα καθήκοντά τους, ψηφίζουν σε εκλογικό τμήμα της έδρας
του εφόρου που ορίζεται απ' αυτόν, τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής
περιφέρειας στην οποία υπάγεται αυτό το εκλογικό τμήμα. Οι ανωτέρω ψηφίζουν μόνο
εφόσον είναι γραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου του κράτους. Για το σκοπό αυτό
υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο δήμος που είναι γραμμένοι.
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Πού ψηφίζουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που ασκούν καθήκοντα σε ειδικά
εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών

Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που ασκούν τα καθήκοντά τους σε αμιγές εκλογικό τμήμα
ετεροδημοτών, ψηφίζουν τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της βασικής εκλογικής
περιφέρειας των ετεροδημοτών του τμήματος αυτού.

Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που ασκούν τα καθήκοντά τους σε μεικτό εκλογικό τμήμα
ετεροδημοτών, ψηφίζουν τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους όποιας βασικής εκλογικής
περιφέρειας των ετεροδημοτών του τμήματος αυτού προτιμούν.

Πού ψηφίζουν οι άνδρες φρουράς

Σε περίπτωση που διατίθεται φρουρά για τη φύλαξη εκλογικού τμήματος, το προσωπικό
αυτής, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα ψηφίζει στο εκλογικό
τμήμα που φρουρεί.

Οι εκλογείς αυτοί, ψηφίζουν μόνο εφόσον είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία και στα Σώματα Ασφαλείας,
οποιασδήποτε εκλογικής περιφέρειας, που επικυρώθηκαν από το οικείο πρωτοδικείο.
Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή αυτός που διευθύνει το έργο της βεβαιώνει με
πρακτικό ότι, αυτοί που ψήφισαν στο τμήμα ως άνδρες της φρουράς του, ανήκουν στην
φρουρά του.

Πού ψηφίζουν οι στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες

Οι εκλογείς που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό Σώμα, στις
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Ένοπλες Δυνάμεις και στο Λιμενικό Σώμα και εγγράφονται σε ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους, ψηφίζουν στον τόπο που υπηρετούν την ημέρα της ψηφοφορίας τους
συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας στην οποία εδρεύει η
υπηρεσία τους.
Η αναγνώριση των εκλογέων αυτών από την εφορευτική επιτροπή, γίνεται με βάση τις
στρατιωτικές ή άλλες υπηρεσιακές τους ταυτότητες.

Πού ψηφίζουν οι ναυτικοί

Έλληνες ναυτικοί, που υπηρετούν σε πλοία με Ελληνική σημαία και έχουν εγγραφεί σε
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, θα ψηφίσουν τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της
εκλογικής περιφέρειας που υπάγεται το εκλογικό τμήμα στο οποίο θα ασκήσουν το
εκλογικό τους δικαίωμα Η αναγνώρισή τους ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής γίνεται, με
την επίδειξη του ναυτικού τους φυλλαδίου.

Τι προβλέπει η αποχή από την κάλπη

Με φυλάκιση από ένα μήνα έως ένα έτος τιμωρείται ο εκλογέας που αδικαιολόγητα δεν
ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Γι'αυτό 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 αποχή τους από
την εκλογική διαδικασία.

Σημειώνεται ότι επί της ουσίας ο νόμος είναι ανενεργός και ποτέ μέχρι στιγμής δεν
έχουν εφαρμοστεί κυρώσεις σε πολίτες που δεν πάνε να ψηφίσουν.

Εκείνοι πάντως που δικαιολογούνται να μην ψηφίσουν είναι οι εκλογείς που έχουν υπερβεί
το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους, όσοι θα βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας
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στο εξωτερικό και όσοι έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους
ετεροδημοτών, αλλά δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν λόγω της μη συμπλήρωσης του
αριθμού των 40 τουλάχιστον, ετεροδημοτών εκλογέων στην ίδια εκλογική περιφέρεια.
Επίσης, δικαιολογείται να μην ψηφίσουν υπάλληλοι του Δημοσίου, υπάλληλοι νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων
κοινής ωφελείας λόγω σοβαρής υπηρεσιακής ανάγκης, καθώς και όσοι δεν μπορούν να
μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, για λόγους υγείας.
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