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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικών συμβουλίων και στις εκλογές για Γερουσία του
Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Τσεχίας,
οι οποίες πραγματοποιούνται
την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 από τις 14:00 έως τις 22:00
και το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018 από τις 08:00 έως τις 14:00
Η ψηφοφορία λαμβάνει χώρα μόνο στις ημέρες των εκλογών σε εκλογικά κέντρα εντός της
Δημοκρατίας της Τσεχίας.
Ταυτόχρονα με τις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικών συμβουλίων σε 27 εκλογικά τμήματα διεξάγονται
εκλογές στη Γερουσία. Για αυτές τις εκλογές έχουν οριστεί κοινά δημόσια εκλογικά τμήματα και
περιφερειακέ επιτροπές εκλογών.
Δικαίωμα ψήφου για τις δημοτικές εκλογές έχει
 κάθε υπήκοος Τσεχίας, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον κατά την 6η Οκτωβρίου 2018 έχει
συμπληρώσει το 18ο έτος, και είναι μόνιμος κάτοικος του δήμου,
 κάθε πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον κατά
την 6η Οκτωβρίου 2018 έχει συμπληρώσει το 18ο έτος, στο δήμο έχει μόνιμη κατοικία ή προσωρινή
διαμονή, εφόσον έχει αιτηθεί της εγγραφής του στους μόνιμους εκλογικούς καταλόγους.
Δικαίωμα ψήφου για τις εκλογές για τη Γερουσία έχει
 κάθε πολίτης της Δημοκρατίας της Τσεχίας, ο οποίος τουλάχιστον κατά την 6η Οκτωβρίου 2018
έχει συμπληρώσει το 18ο έτος, και στο δεύτερο γύρω εκλογών δικαίωμα έχει κάθε πολίτης της
Δημοκρατίας της Τσεχίας, ο οποίος τουλάχιστον κατά την 13η Οκτωβρίου 2018έχει συμπληρώσει
το 18ο έτος.
Απόδειξη ταυτότητας
Οι ψηφοφόροι αφού προσέλθουν στα εκλογικά τμήματα αποδεικνύουν στην Επιτροπή Εκλογών την
ταυτότητα και την υπηκοότητά τους
 με την επίδειξη ισχύοντος δελτίου ταυτότητας,
 με την επίδειξη έγκυρου ταξιδιωτικού, διπλωματικού η υπηρεσιακού διαβατηρίου της
Δημοκρατίας της Τσεχίας, ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο,
 στην περίπτωση των αλλοδαπών, με την επίδειξη της άδειας διαμονής μακράς διάρκειας ή άδειας
προσωρινής διαμονής στην επικράτεια.
Αν ο ψηφοφόρος δεν αποδείξει την ταυτότητά του και την υπηκοότητά του με τα απαραίτητα
έγγραφα, δε θα του επιτρέπεται να ψηφίσει
Ψηφοδέλτια
Τα ψηφοδέλτια για τις δημοτικές εκλογές μπορούν να είναι διπλής όψεως. Σε αυτή την περίπτωση στο
κάτω μέρος του ψηφοδελτίου αναγράφεται «Συνέχεια στην επόμενη σελίδα».
Πληροφορίες για την ατομική συμμετοχή υποψηφίων στα πολιτικά κόμματα ή κινήματα αναφέρονται
περιληπτικά στα ψηφοδέλτια. Στα ψηφοδέλτια στον κατάλογο των πολιτικών κομμάτων, που έχει
αποφασιστεί η διαγραφή υποψηφίου παραμένει κενός ο αριθμός σειράς του στο ψηφοδέλτιο.
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Τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές για Γερουσία εκτυπώνονται για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά.
Κάθε ψηφοδέλτιο δείχνει τον αριθμό του υποψηφίου που ορίζεται από τον κλήρο. Το πακέτο
ψηφοδελτίων δεν είναι απαραίτητο να διαθέτει συνεχόμενη αριθμητική σειρά, γιατί σε κάποιες
περιπτώσεις η αίτηση για την εγγραφή του υποψηφίου δεν έχει καταχωρηθεί ή βρίσκεται υπό δικαστικό
έλεγχο.
Τα υποδείγματα των ψηφοδελτίων και οι πληροφορίες σχετικά με πιθανούς τυπογραφικούς λάθους στα
ψηφοδέλτια δημοσιεύονται σε κάθε εκλογικό τμήμα.
Πληροφορίες σχετικά με την παραίτηση ή την ανάκληση υποψηφίου
Οι πληροφορίες σχετικά με την ενδεχόμενη παραίτηση από την υποψηφιότητα ή την ανάκληση του
υποψηφίου δημοσιεύονται στο εκλογικό τμήμα.
Κατά τη λήψη των αποτελεσμάτων των εκλογών, δεν υπολογίζονται οι ψήφοι για τον εν λόγω
υποψήφιο.
Διαδικασία ψηφοφορίας
Κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει αυτοπροσώπως, δεν επιτρέπεται η ψηφοφορία δι' αντιπροσώπου. Ο
ψηφοφόρος ψηφίζει με την τοποθέτηση του επισήμου φακέλου στην κάλπη, ενώπιον της Επιτροπής των
εκλογών. Ο ψηφοφόρος που δεν είναι σε θέση να συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο λόγω σωματικής
αναπηρίας ή δεν μπορεί να διαβάσει ή να γράψει, μπορεί να ορίσει να εισέλθει μαζί του στο χώρο προς
βοήθειά του άλλος ψηφοφόρος, που όμως δεν είναι μέλος της επιτροπής εκλογών της περιοχής, αυτός θα
τοποθετήσει το ψηφοδέλτιο στον επίσημο φάκελο και στη συνέχεια θα τον τοποθετήσει στην κάλπη
ενώπιον της επιτροπής.
Ψηφοφορία σε φορητή κάλπη
Ο ψηφοφόρος μπορεί για σοβαρούς λόγους, κυρίως για λόγους υγείας, να ζητήσει από τη δημοτική αρχή
και την ημέρα των εκλογών από την εφορευτική επιτροπή του τοπικού εκλογικού τμήματος, να ψηφίσει
εκτός εκλογικού τμήματος στην φορητή κάλπη. Η επιτροπή εκλογών της περιοχής επιτρέπεται να
αποστέλλει τα μέλη της με την φορητή κάλπη μόνο εντός των ορίων της εκλογικής περιφέρειας.
Ψηφοφορία στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικών συμβουλίων
Ο ψηφοφόρος λαμβάνει ένα κενό επίσημο φάκελο με επίσημη σφραγίδα από την επιτροπή εκλογών της
περιοχής. Εφόσον το ζητήσει, λαμβάνει από την επιτροπή επίσης τα ψηφοδέλτια. Με τον επίσημο φάκελο
και τα ψηφοδέλτια, ο ψηφοφόρος πρέπει να εισέλθει στο χώρο που προορίζεται για τη συμπλήρωση των
ψηφοδελτίων.
Στην επικεφαλίδα του ψηφοδελτίου αναγράφεται ο αριθμός μελών του δημοτικού συμβουλίου που
εκλέγονται στον συγκεκριμένο δήμο.
Ο ψηφοφόρος συμπληρώνει τα ψηφοδέλτια ως εξής:
1. Σημειώνει ένα σταυρό στο πεδίο με το όνομα του κόμματος, μπορεί να επιλέξει ένα μόνο κόμμα.
Μ' αυτό τον τρόπο ψηφίζει το κόμμα και τους υποψήφιους με τη σειρά που αυτό έχει ορίσει, μέχρι
να συμπληρωθεί ο αριθμός των υποψηφίων που επιτρέπεται στο συγκεκριμένο δήμο.
2. Συμπληρώνει ένα σταυρό στα πεδία πριν από τα ονόματα των υποψηφίων που επιλέγει
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ανεξαρτήτως κόμματος. Οι σταυροί πρέπει να είναι τόσοι όσες οι θέσεις στο συγκεκριμένο
δημοτικό συμβούλιο, ή λιγότεροι.
3. Επιπλέον, μπορεί να συνδυάσει και τις δύο μεθόδους που περιγράφονται στις προηγούμενες
παραγράφους, δηλαδή μπορεί να επισημάνει ένα πολιτικό κόμμα και στη συνέχεια να επιλέξει
υποψηφίους από άλλα πολιτικά κόμματα. Σε αυτή την περίπτωση, ψηφίζονται οι επιλεγμένοι
υποψήφιοι. Από τη λίστα του επιλεγμένου κόμματος εκλέγονται τόσοι υποψήφιοι όσοι απομένουν
μέχρι τον αριθμό των εκλεγόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, αφού αφαιρεθεί ο αριθμός
των επιλεγμένων από τα άλλα κόμματα.
Εάν ο ψηφοφόρος συμπληρώνει ένα σταυρό στο πεδίο με το όνομα του κόμματος, δεν συμπληρώνει
πια σταυρό πριν από τα ονόματα των υποψηφίων αυτού του πολιτικού κόμματος. Δεν λαμβάνεται
υπόψη η προτίμηση στους υποψήφιους αυτού του πολιτικού κόμματος.
Μετά την επιλογή των υποψηφίων ο ψηφοφόρος τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στον επίσημο γκρι φάκελο,
που έχει οριστεί για τις εκλογές των δημοτικών συμβουλίων.
Εάν ο ψηφοφόρος δεν σημειώσει στο ψηφοδέλτιο κάποιο πολιτικό κόμμα ή υποψήφιο, αν δεν
εισάγει το ψηφοδέλτιο στον επίσημο φάκελο, αν το ψηφοδέλτιο είναι κατεστραμμένο ή έχουν
τοποθετηθεί στον επίσημο φάκελο πολλά ψηφοδέλτια για το ίδιος δημοτικό συμβούλιο, τότε η ψήφος
είναι άκυρη.
Ψηφοφορία στα συμβούλια των αστικών περιοχών και των Δήμων
Ο ψηφοφόρος ψηφίζει σε αυτόνομες πόλεις και στο Δήμο της πρωτεύουσας Πράγας τοποθετώντας και
τα δύο ψηφοδέλτια σε έναν επίσημο φάκελο, δηλ. το ψηφοδέλτιο για τα δημοτικά συμβούλια στους
τοπικούς Δήμους της πρωτεύουσας Πράγας ή για το Δημοτικό Συμβούλιο της Πράγας (το ψηφοδέλτιο
σημειώνεται στο αριστερό μέρος της κάθετης χρωματιστής λωρίδας) καθώς και για την ανάδειξη
εκπροσώπων στα περιφερειακά συμβούλια.
Ψηφοφορία των ψηφοφόρων που έχουν εγγραφεί στο εξωτερικό στις Πρεσβείες της Δημοκρατίας της
Τσεχίας σε εκλογές για την ανάδειξη δημοτικών συμβουλίων
Η ψηφοφορία στο εξωτερικό για την ανάδειξη δημοτικών συμβουλίων δεν επιτρέπεται. Ένας ψηφοφόρος
εγγεγραμμένος σε ειδικό κατάλογο ψηφοφόρων στο εξωτερικό έχει δικαίωμα να ψηφίσει τις δημοτικές
εκλογές, εφόσον υποβάλει στο δημοτικό συμβούλιο, ή την ημέρα εκλογών στην επιτροπή εκλογών της
περιοχής, βεβαίωση της Πρεσβείας ή του Προξενείου σχετικά με την διαγραφή από τον ειδικό κατάλογο
ψηφοφόρων.
Ψηφοφορία στις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων στη Γερουσία
Ο ψηφοφόρος λαμβάνει ένα κενό επίσημο φάκελο με επίσημη σφραγίδα από την επιτροπή εκλογών της
περιοχής. Εφόσον το ζητήσει, λαμβάνει από την επιτροπή επίσης τα ψηφοδέλτια. Με τον επίσημο φάκελο
και τα ψηφοδέλτια, ο ψηφοφόρος πρέπει να εισέλθει στο χώρο που προορίζεται για τη συμπλήρωση των
ψηφοδελτίων. Ο ψηφοφόρος τοποθετεί στον επίσημο φάκελο ένα ψηφοδέλτιο του υποψηφίου που
αποφάσισε να ψηφίσει. Γι' αυτή την ψηφοφορία δε σημειώνει στο ψηφοδέλτιο.
Οι εκλογές για Γερουσία διεξάγονται μαζί με τις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικών συμβουλίων. Οι
επίσημοι φάκελοι και τα ψηφοδέλτια για κάθε εκλογές φέρουν χρωματική κωδικοποίηση. Τα
ψηφοδέλτια και οι επίσημοι φάκελοι για τις δημοτικές εκλογές είναι γκρι χρώματος, ενώ τα
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ψηφοδέλτια και οι επίσημοι φάκελοι για τις εκλογές για Γερουσία είναι χρώματος κίτρινου. Εφόσον
συμπίπτουν οι εκλογές, είναι σημαντικό το ψηφοδέλτιο χρώματος γκρι να τοποθετηθεί στον επίσημο
γκρίζο φάκελο, και το κίτρινο ψηφοδέλτιο να τοποθετηθεί στον επίσημο κίτρινο φάκελο, διαφορετικά
τα ψηφοδέλτια είναι άκυρα. Οι ψηφοφόροι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση των
ψηφοδελτίων στους επίσημους φακέλους, έτσι ώστε να μην έχουν εισαχθεί στον επίσημο φάκελο (π.χ.
λόγω που κολλήσουν μαζί) περισσότερα ψηφοδέλτια. Σε αυτή την περίπτωση θα πρόκειται για άκυρη
ψήφο του ψηφοφόρου.
Ακυρώνονται τα ψηφοδέλτια που δεν έχουν την κατάλληλη μορφή, τα ψηφοδέλτια που είναι σχισμένα και
τα ψηφοδέλτια που δεν έχουν εισαχθεί στον επίσημο φάκελο.
Ψηφοφορία με κάρτα ψηφοφόρου για την ανάδειξη εκπροσώπων στη Γερουσία
Οι ψηφοφόροι που προσέρχονται στο εκλογικό κέντρο με κάρτα ψηφοφόρου, απαιτείται να παραδώσουν
την κάρτα στην κατά τόπο αρμόδια επιτροπή εκλογών. Ο ψηφοφόρος λαμβάνει από την επιτροπή των
εκλογών επίσημους κενούς φακέλους και ένα πλήρες σετ ψηφοδελτίων. Η κάρτα ψηφοφόρου δίνει το
δικαίωμα εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους της εκλογικής περιφέρειας όπου ο ψηφοφόρος
διατηρεί τη μόνιμη κατοικία του. Αυτό δεν ισχύει για τους ψηφοφόρους που η κάρτα ψηφοφόρου τους
εκδόθηκε από τις κατά τόπους διπλωματικές ή προξενικές αρχές της Δημοκρατίας της Τσεχίας σύμφωνα με
τον ειδικό κατάλογο ψηφοφόρων που τηρείται από αυτές τις αρχές. Σε αυτή την περίπτωση στον
ψηφοφόρο επιτρέπεται να ψηφίσει σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια διεξάγονται οι εκλογές.
Ψηφοφορία στις εκλογές για Γερουσία εκτός της εκλογικής περιφέρειας όπου ο ψηφοφόρος έχει
μόνιμη κατοικία
Το δικαίωμα ψήφου στις εκλογές για Γερουσία εξαρτάται από τη μόνιμη διαμονή του ψηφοφόρου στην
αντίστοιχη εκλογική περιφέρεια. Ο ψηφοφόρος εγγεγραμμένος στο μόνιμο κατάλογο των ψηφοφόρων
στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Τσεχίας, έχει το δικαίωμα να ψηφίσει στις εκλογές για τη Γερουσία
μόνο κατά το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Εφόσον ο ψηφοφόρος κατά τη διάρκεια των εκλογών
βρίσκεται σε άλλη εκλογική περιφέρεια ή στο εξωτερικό (π.χ. λόγω νοσηλείας ή επαγγελματικού
ταξιδιού), πρόκειται για πραγματικό κώλυμα για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Αυτό δεν
ισχύει για τους ψηφοφόρους που είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικούς καταλόγους ψηφοφόρων στις κατά
τόπους διπλωματικές ή προξενικές αρχές της Δημοκρατίας της Τσεχίας στο εξωτερικό.
Δεύτερος γύρος των εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων στη Γερουσία
Εάν δεν λάβει κανένας υποψήφιος την πλειοψηφία των ψήφων στην εκλογική περιφέρεια όπου ανήκει, κι
ως εκ τούτου δεν μπορεί να αναδειχθεί εκπρόσωπος, θα πραγματοποιηθεί δεύτερος γύρος εκλογών. Στο
δεύτερο γύρο υποψήφιοι είναι μόνο οι υποψήφιοι που στον πρώτο γύρο πέτυχαν τις δύο πρώτες θέσεις.
Ο δεύτερος γύρος των εκλογών λαμβάνει χώρα την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 από τις 14:00 έως
22:00, και το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018 από τις 8:00 έως τις 14:00.
Εάν ο κατά το δεύτερο γύρο των εκλογών κάποιος υποψήφιος παραιτηθεί της υποψηφιότητάς του, χάσει
το δικαίωμά του εκλέγεσθαι ή αποβιώσει, στο δεύτερο γύρο των εκλογών, δικαιούται να κατέβει ως
υποψήφιος αυτός που στον πρώτο γύρο ήρθε τρίτος. Σ' αυτή την περίπτωση ο δεύτερος γύρος θα
διεξαχθεί την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 από τις 14.00 έως 22.00 και το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018
από τις 8.00 έως 14.00.
Τα ψηφοδέλτια (χρώματος γκρι) για το δεύτερο γύρο των εκλογών δε διανέμονται από πριν στους
ψηφοφόρους, αλλά παραλαμβάνονται άμεσα από τους ψηφοφόρους στο εκλογικό κέντρο κατά τις
ημέρες των εκλογών.
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