Εκλογές 2014
1η Ανακοίνωση
Αθήνα, 10-03-2014
Λόγω της ταυτόχρονης και πρωτοφανούς διεξαγωγής των εκλογών για τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Περιφέρειες: 18 και 25-05-2014) και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Ευρωεκλογές:
25-05-2014), η πολιτική κίνηση "Δημιουργία, ξανά!" σας ενημερώνει σχετικά για τις άμεσες προθεσμίες και τις
επιλογές που έχει ο πολίτης να ψηφίσει είτε στο Δήμο βασικής εγγραφής του (δημότης) είτε μακριά απ’ αυτόν
(τόπο διαμονής ή υπηρεσίας).

Η προθεσμία για υποβολή αίτησης μεταδημότευσης λήγει την Παρασκευή 14-03-2014
Ευρωεκλογές Ο πολίτης μπορεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα:
1.
Ως δημότης, στο Δήμο βασικής εγγραφής του (δημότης), εις του οποίου τους εκλογικούς καταλόγους
είναι εγγεγραμμένος.
2.
Ως ετεροδημότης, σε οποιονδήποτε Δήμο της Ελλάδας, εφ’ όσον υποβάλλει σχετική αίτηση και
εγγραφεί στους καταλόγους ετεροδημοτών του εν λόγω Δήμου. Προθεσμία : έως 14-03-2014
3.
Ως ναυτικός του Εμπορικού Ναυτικού, εγγραφόμενος σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους σε όποιο
λιμένα της ελληνικής επικράτειας θα βρίσκεται ελλιμενισμένο το πλοίο την ημέρα της εκλογής, σε ειδικό
εκλογικό τμήμα.
4.
Ως ένστολος σε υπηρεσία, ψηφίζει στον τόπο που υπηρετεί, εγγραφόμενος σε ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους.
5.
Ως κάτοικος εξωτερικού σε χώρα της ΕΕ, αφού κάνει σχετική αίτηση στην ελληνική Πρεσβεία ή στο
πλησιέστερο ελληνικό Προξενείο στη χώρα διαμονής. Προθεσμία: έως 14-03-2014

Εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Περιφέρειες)
Ο πολίτης μπορεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο στο Δήμο της βασικής εγγραφής
του (δημότης), εις του οποίου τους εκλογικούς καταλόγους είναι εγγεγραμμένος. Η ρύθμιση των ετεροδημοτών
ισχύει μόνο για τις Βουλευτικές εκλογές και για τις Ευρωεκλογές. Αν σε προηγηθείσες εκλογές ο πολίτης είχε
εγγραφεί σε διαφορετικό Δήμο ως ετεροδημότης και επιθυμεί να ψηφίσει στο Δήμο βασικής εγγραφής του
(δημότης), θα πρέπει να διαγραφεί από τους εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών με σχετική αίτηση στον εν
λόγω Δήμο. Προθεσμία: έως 14-03-2014.
Τονίζεται, ότι οι ετεροδημότες που θα παραμείνουν εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν, κατόπιν αίτησής τους μέχρι
την 14-03-2014, στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, θα ψηφίσουν για τις προσεχείς
Ευρωεκλογές αποκλειστικά και μόνο στον τόπο διαμονής τους.
Εφ’ όσον μεταβούν στον τόπο της βασικής τους εγγραφής για να ψηφίσουν σε τυχόν επαναληπτικές
Αυτοδιοικητικές εκλογές (δεύτερη Κυριακή 25 Μαΐου), δεν θα είναι δυνατό να ψηφίσουν στον τόπο αυτόν για
τις Ευρωεκλογές, στο δε σχετικό εκλογικό κατάλογο θα υπάρχει η ένδειξη «ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΗΣ» πριν το όνομά
τους.
Οι πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στη χώρα μας, προκειμένου να ασκήσουν το
εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις προσεχείς Δημοτικές εκλογές ή / και Ευρωεκλογές του Μαΐου 2014 της
Ελλάδας, εγγράφονται μετά από σχετική αίτησή τους στον οικείο Δήμο, σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
Προθεσμία: έως 14-03-2014
Πληροφορίες: http://www.ypes.gr/el/Elections/ , στο Δήμο, στο ΚΕΠ, την Πρεσβεία ή το Προξενείο.
Από τη Συντονιστική Επιτροπή Εκλογών
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