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Την Κυριακή 26 Μαΐου 2019
θα γίνουν οι ευρωεκλογές.
Ποιος έχει δικαίωμα ψήφου;

Έχετε δικαίωμα ψήφου αν έχετε σουηδική υπηκοότητα και είσαστε ή ήσασταν
γραμμένοι στα μητρώα πληθυσμού της Σουηδίας. Έχετε επίσης δικαίωμα ψήφου αν
έχετε υπηκοότητα μιας χώρας της ΕΕ, είσαστε γραμμένοι στα μητρώα πληθυσμού της
Σουηδίας και έχετε δηλώσει εγγραφή στον σουηδικό εκλογικό κατάλογο. Πρέπει να
έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος το αργότερο την ημέρα των εκλογών.
Ta med ditt röstkort och din id-handling när du ska rösta.
Öppna och kontrollera uppgifterna på röstkortet!

Innehåller ditt

RÖSTKORT

till valet till Europaparlamentet
den 26 maj 2019

Στην πρόωρη ψηφοφορία πρέπει να έχετε μαζί
σας την κάρτα σας ψηφοφορίας.

РУССКИЙ

Πρόωρη ψηφοφορία στον δικό σας ή σε άλλο δήμο
Η πρόωρη ψηφοφορία είναι δυνατόν να γίνει σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο σ’ όλη
τη χώρα. Η πρόωρη ψηφοφορία αρχίζει περίπου τρεις εβδομάδες πριν από την ημέρα
των εκλογών και συνεχίζεται μέχρι και την ημέρα των εκλογών. Πληροφορίες σχετικά
με το πού μπορεί να γίνει η πρόωρη ψηφοφορία θα βρείτε στον δήμο σας ή στην
ιστοσελίδα www.val.se.

Valmyndigheten ger information om val

Να ψηφίσετε στο εκλογικό σας κέντρο την ημέρα των εκλογών 26 Μαΐου
Μπορείτε να ψηφίσετε μόνο στο εκλογικό κέντρο που αναφέρεται στην κάρτα σας
ψηφοφορίας. Το εκλογικό κέντρο είναι ανοιχτό μόνο την ημέρα των εκλογών. Όταν
θα ψηφίσετε στο εκλογικό σας κέντρο, θα γίνει σχετική σημείωση στον εκλογικό
κατάλογο και θα ρίξουν την ψήφο σας στην κάλπη.

ภาษาไทย

Ψηφοφορία

Undrar du hur val i Sverige går till?
Informationsblad finns att beställa på följande språk:

Ψηφίζετε έναν συγκεκριμένο υποψήφιο
Αν θέλετε να δώσετε την ψήφο σας σε έναν συγκεκριμένο υποψήφιο του κόμματος,
θα βάλετε έναν σταυρό στο τετραγωνάκι πριν από το όνομα του υποψηφίου στο
ψηφοδέλτιο. Μπορείτε να βάλετε σταυρό μόνο σε έναν υποψήφιο. Μπορείτε επίσης
να ψηφίσετε έναν συγκεκριμένο υποψήφιο αν γράψετε το όνομα του κόμματος και το
όνομα του υποψηφίου σε ένα λευκό ψηφοδέλτιο.

Af-Soomaali
Bosanski/
Hrvatski/Srpski

יידיש

Ψηφίζετε ένα κόμμα
Κατ’ αρχήν ψηφίζετε ένα κόμμα. Το όνομα του κόμματος αναφέρεται στο ψηφοδέλτιο.
Αν δεν βρείτε ψηφοδέλτιο του κόμματος της προτίμησής σας, μπορείτε να γράψετε το
όνομα του κόμματος σε ένα λευκό ψηφοδέλτιο. Να το γράψετε καθαρά.

Kurmancî
Meänkieli
Polski
Romani
Shqip
Suomi
Svenska
Türkçe
Åarjelsaemie

Ψηφοδέλτια υπάρχουν σε όλα τα εκλογικά κέντρα όπου μπορείτε να ψηφίσετε καθώς
και στα γραφεία των κομμάτων.

Plats för information - max 800 tecken

020-825 825 www.val.se

Ψηφοδέλτια

Davvisámigiella
Deutsch
English
Español
Français
Julevsámegiella

Όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου θα λάβουν μια κάρτα ψηφοφορίας με το ταχυδρομείο
τρεις εβδομάδες πριν από τις εκλογές. Στην κάρτα αυτή αναφέρεται το όνομα και η
διεύθυνση του εκλογικού σας κέντρου, καθώς και οι ώρες ψηφοφορίας. Αναφέρονται
επίσης παραδείγματα εκλογικών κέντρων για πρόωρη ψηφοφορία. Αν η κάρτα σας
παράπεσε, μπορείτε να παραγγείλετε μια καινούργια στον δήμο ή στη Σουηδική
υπηρεσία εκλογών (Valmyndigheten).

107 91 Stockholm

Det finns även information på lättläst svenska,
teckenspråk, punktskrift och CD (daisy).

Όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου θα λάβουν μια κάρτα
ψηφοφορίας

Du får rösta med bud om du på grund av sjukdom,
funktionshinder eller ålder inte kan ta dig till en vallokal.
Material för budröstning finns att hämta på alla ställen
där det går att rösta. Lantbrevbärare kan också vara bud.
Vem som helst som bor utmed en lantbrevbärarlinje får
budrösta. Fråga din lantbrevbärare för mer information.
Du får rösta med bud om du på grund av sjukdom,
funktionshinder eller ålder inte kan ta dig till en vallokal.
Material för budröstning finns att hämta på alla ställen
där det går att rösta. Lantbrevbärare kan också vara bud.
Vem som helst som bor utmed en lantbrevbärarlinje får
budrösta. Fråga din lantbrevbärare för mer information.
Du får rösta med bud om du på grund av sjukdom,
funktionshinder eller ålder inte kan ta dig till en vallokal.
Material för budröstning finns att hämta på alla ställen
där det går att rösta. Lantbrevbärare kan också vara bud.
Vem som helst som bor utmed en lantbrevbärarlinje får
budrösta. Fråga din lantbrevbärare för mer information.

Grekiska/Ελληνικά

ψήφος σας

Ψήφος από το εξωτερικό
Αν βρίσκεστε στο εξωτερικό μπορείτε να ψηφίσετε με επιστολική ψήφο ή να ψηφίσετε
σε πολλές σουηδικές πρεσβείες και προξενεία. Για την επιστολική ψήφο πρέπει να
χρησιμοποιήσετε ειδικό υλικό που θα παραγγείλετε στη Σουηδική υπηρεσία εκλογών,
σε δήμους, πρεσβείες ή προξενεία.

Βοήθεια στην ψηφοφορία
Ψηφοφορία με εξουσιοδότηση
Αν δεν μπορείτε να μεταβείτε σε ένα εκλογικό κέντρο λόγω ασθένειας, αναπηρίας ή
μεγάλης ηλικίας, μπορείτε να ψηφίσετε μέσω πληρεξουσίου. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε
αν είσαστε κρατούμενος σε κρατητήριο ή σωφρονιστικό κατάστημα. Για να ψηφίσετε
μέσω πληρεξουσίου χρειάζεται ειδικό υλικό που θα παραγγείλετε στον δήμο ή στη
Σουηδική υπηρεσία εκλογών.
Πληρεξούσιοι μπορούν να είναι τα εξής πρόσωπα:
•

ο σύζυγος, η σύζυγος ή ο/η μόνιμος/-η σύντροφος

•

τα παιδιά, εγγόνια, οι γονείς ή τα αδέλφια του συζύγου, της συζύγου ή του/της
μόνιμου/-ης συντρόφου

•

επαγγελματικό νοσηλευτικό προσωπικό ή βοηθοί στις προσωπικές σας υποθέσεις

•

υπάλληλοι σε κρατητήρια ή σωφρονιστικά καταστήματα

Ο πληρεξούσιος πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και να μπορεί να δείξει έγγραφο
ταυτότητας.
Κινητοί δημοτικοί αντιπρόσωποι
Αν δεν γνωρίζετε κανέναν που να μπορεί να είναι πληρεξούσιός σας, μπορεί ο δήμος
να φροντίσει να έρθει ένας δημοτικός αντιπρόσωπος στο σπίτι σας. Για περισσότερες
πληροφορίες επικοινωνήστε με τον δήμο σας.

Πρέπει να αποδείξετε την ταυτότητά σας
Για να μπορέσετε να ψηφίσετε πρέπει να αποδείξετε την ταυτότητά σας. Αν δεν
σας γνωρίζουν οι δημοτικοί αντιπρόσωποι, πρέπει να παρουσιάσετε ένα έγγραφο
ταυτότητας, π.χ. άδεια οδήγησης ή διαβατήριο. Αν δεν έχετε έγγραφο ταυτότητας,
μπορεί ένα άλλο πρόσωπο να πιστοποιήσει την ταυτότητά σας, αλλά στην περίπτωση
αυτή πρέπει το πρόσωπο αυτό να δείξει έγγραφο ταυτότητας.
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Ημερολόγιο για τις ευρωεκλογές του 2019
11 Απριλίου

Το νωρίτερο που μπορείτε να ταχυδρομήσετε την επιστολική σας
ψήφο από το εξωτερικό.

26 Απριλίου

Το δικαίωμά σας ψήφου καθορίζεται βάσει των στοιχείων στα
μητρώα πληθυσμού της Σουηδικής εφορίας (Skatteverket).

2 Μαΐου

Το νωρίτερο που μπορείτε να ψηφίσετε σε σουηδικές πρεσβείες και
προξενεία στο εξωτερικό.

8 Μαΐου

Η πρόωρη ψηφοφορία αρχίζει στη Σουηδία

26 Μαΐου

Ημέρα των εκλογών

VALMYNDIGHETEN
www.val.se

