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Επαφή
Στο Bielefeld η αίτηση πρέπει να αποσταλεί στην ακόλουθη
διεύθυνση:

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε έναν
από τους αρµόδιους της εκλογικής οµάδας της πόλης στο 0521-
515277.

Ευρώπη.
Η καλύτερη
ιδέα που είχε
ποτέ η
Ευρώπη!

gruene.de

Kommt, wir bauen
das neue Europa!

H ψήφος
σας
µετράει!

Stadt Bielefeld - Wahlteam 
Herforder Str. 76, 3ος όροφος 
33602 Bielefeld



Το υπογεγραµµένο πρωτότυπο του συµπληρωµένου εντύπου
πρέπει να σταλθεί ταχυδροµικά στην εκλογική οµάδα του δήµου σας
ή να παραδοθεί προσωπικά στο Bürgerberatung µέχρι τις 5 Μαΐου
2019.

Τα ακριβή στοιχεία επικοινωνίας για τον τόπος κατοικίας σας
βρίσκονται στο τέλος αυτού του φυλλαδίου.Η αίτηση, καθώς και η
ειδοποίηση εκλογών που σας αποστέλλεται αργότερα, είναι
γραµµένες στα γερµανικά.Αν αυτό σας προκαλεί δυσκολίες,
παρακαλώ ζητήστε βοήθεια ένα άτοµο που εµπιστεύεστε για να σας
βοηθήσει να το συµπληρώσετε.

Αυτό το άτοµο πρέπει στη συνέχεια να υπογράψει την εφαρµογή ως
µάρτυρας.

Εάν στο παρελθόν έχετε εγγραφεί στο γερµανικό εκλογικό µητρώο,
θα χρειαστεί να εγγραφείτε ξανά µόνο εάν ακυρωθεί η εγγραφή.

Οι προϋποθέσεις.
Για να συµµετάσχετε στις ευρωπαϊκές
εκλογές, πρέπει να πληρούνται τρεις
προϋποθέσεις.Την ηµέρα των εκλογών

1. 18 ετών

2. στην ΕΕ για τουλάχιστον τρεις µήνες

3. δεν έχετε αποκλειστεί από τα
δικαιώµατα ψήφου στη Γερµανία ή στη χώρα σας.

Εγγραφή στο γερμανικό εκλογικό μητρώο.
Η καταχώριση γίνεται σε έντυπο, το οποίο µπορείτε να το κατεβάσετε
µέσω της ιστοσελίδας www.bundeswahlleiter.de.Ο παρεχόµενος
κωδικός QR θα σας µεταφέρει απευθείας στο smartphone σας.

Γενικές πληροφορίες
Το ξέρατε ότι οι πολίτες της ΕΕ που κατοικούν στη Γερµανία από
άλλα κράτη µέλη µπορούν επίσης να συµµετάσχουν στις
ευρωπαϊκές εκλογές; Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο
γερµανικό εκλογικό µητρώο.Αυτό εδώ το φυλλάδιο τίνει προς
βοήθεια σας.

Σηµειώστε ότι. .Μπορείτε να επιλέξετε µόνο από τα πολιτικά κόµµατα
της χώρας στην οποία κατοικείται.Έτσι, αν κατοικείται στη Γερµανία,
θα πρέπει να επιλέξετε ένα από τα τοπικά κόµµατα.Εάν, από την
άλλη πλευρά, είστε δηλωµένοι στο εκλογικό µητρώο της χώρας
προέλευσής σας, µπορείτε να ψηφίσετε µόνο εκεί.

Λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε τις εκλογές της χώρα
σας µπορούν να λυθούν από τις επίσηµες αρχές της αντίστοιχης
χώρας.


