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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

στις εκλογές για το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Τσεχίας,
Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 από τις 14:00 έως τις 22:00
και το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 από τις 08:00 έως τις 14:00
Δικαίωμα ψήφου έχει
 κάθε πολίτης της Δημοκρατίας της Τσεχίας,
 ο οποίος τουλάχιστον κατά την 9η Οκτωβρίου 2021 έχει συμπληρώσει το 18ο έτος.
Η ψηφοφορία λαμβάνει χώρα στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Τσεχίας, ήτοι σε 14 εκλογικές
περιφέρειες. Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα ψήφου μόνο στην εκλογική περιφέρεια όπου έχει
μόνιμη κατοικία και είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο των ψηφοφόρων. Η ψηφοφορία λαμβάνει
χώρα επίσης στο εξωτερικό σε πρεσβείες και προξενεία της Δημοκρατίας της Τσεχίας.

Ψηφοδέλτια
Τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές για το Κοινοβούλιο εκτυπώνονται για κάθε πολιτικό κόμμα, πολιτικό κίνημα
ή συνασπισμό ξεχωριστά.
Σε κάθε ψηφοδέλτιο αναγράφεται ο αριθμός που καθορίζεται από τη κλήρωση. Τα ψηφοδέλτια των ίδιων
πολιτικών κομμάτων, πολιτικών κινήσεων και συνασπισμών πρέπει να φέρουν τον ίδιο αριθμό σε όλες τις
εκλογικές περιφέρειες. Ενόψει του γεγονότος ότι ορισμένα από τα πολιτικά κόμματα, τα πολιτικά κινήματα
και οι συνασπισμοί υποβάλλουν υποψηφιότητα μόνο σε ορισμένες περιφέρειες, δεν είναι απαραίτητο τα
ψηφοδέλτια να διαθέτουν συνεχόμενη αριθμητική σειρά.
Πληροφορίες για την ατομική συμμετοχή υποψηφίων σε πολιτικά κόμματα ή κινήματα αναγράφονται στα
ψηφοδέλτια με συντομογραφίες, ο κατάλογος των συντομογραφιών είναι μέρος του πακέτου
ψηφοδελτίων.
Διαδικασία ψηφοφορίας
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.
Οι ψηφοφόροι αφού προσέλθουν στα εκλογικά τμήματα αποδεικνύουν την ταυτότητα τους και την
υπηκοότητά της Δημοκρατίας της Τσεχίας
 με την επίδειξη ισχύοντος δελτίου ταυτότητας,
 με την επίδειξη έγκυρου ταξιδιωτικού, διπλωματικού η υπηρεσιακού διαβατηρίου της
Δημοκρατίας της Τσεχίας, ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο.
Αν ο ψηφοφόρος δεν αποδείξει την ταυτότητά του και την υπηκοότητά του με το απαραίτητο έγγραφο,
δε θα του επιτρέπεται να ψηφίσει.

Ο ψηφοφόρος λαμβάνει ένα κενό επίσημο φάκελο με επίσημη σφραγίδα από την Εκλογική Επιτροπή της
περιοχής. Εφόσον το ζητήσει, λαμβάνει από την Επιτροπή επίσης τα ψηφοδέλτια.
Κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει αυτοπροσώπως, δεν επιτρέπεται η ψηφοφορία δι΄αντιπροσώπου.
Με τον επίσημο φάκελο και τα ψηφοδέλτια, ο ψηφοφόρος πρέπει να εισέλθει στο χώρο που προορίζεται
για τη συμπλήρωση των ψηφοδελτίων. Διαφορετικά δεν θα του επιτρέπεται να ψηφίσει. Μετά την
επιλογή των υποψηφίων ο ψηφοφόρος τοποθετεί ένα ψηφοδέλτιο του πολιτικού κόμματος, πολιτικού
κινήματος ή του συνασπισμού στον επίσημο φάκελο. Συμπληρώνοντας κύκλο στον αύξοντα αριθμό το
πολύ σε τέσσερεις υποψηφίους στο ίδιο ψηφοδέλτιο, ο ψηφοφόρος εκδηλώνει την προτίμηση του (ψήφος
προτίμησης).
Ο ψηφοφόρος οφείλει να τοποθετήσει μέσα στο φάκελο μόνο ένα ψηφοδέλτιο, διαφορετικά η ψήφος είναι
άκυρη.

Ακυρώνονται τα ψηφοδέλτια που δεν έχουν την κατάλληλη μορφή, τα ψηφοδέλτια που είναι σχισμένα και
τα ψηφοδέλτια που δεν έχουν εισαχθεί στον επίσημο φάκελο.
Ο ψηφοφόρος ψηφίζει με την τοποθέτηση του επισήμου φακέλου στην κάλπη, ενώπιον της Εκλογικής
Επιτροπής.
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 Εκλογική Επιτροπής της περιοχής, αυτός θα τοποθετήσει το
ψηφοδέλτιο στον επίσημο φάκελο και στη συνέχεια θα τον τοποθετήσει στην κάλπη ενώπιον της
Επιτροπής.
Ψηφοφορία με κάρτα ταυτότητας ψηφοφόρου
Η κάρτα ψηφοφόρου δίνει το δικαίωμα ψηφοφορίας εκτός της «τοπικής εκλογικής περιφέρειας» σε
οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Τσεχίας ή σε ειδική εκλογική
περιφέρεια στο εξωτερικό.
Εάν ο ψηφοφόρος προσέρχεται στο εκλογικό κέντρο με κάρτα ταυτότητας ψηφοφόρου, υποχρεούται να
παραδώσει την κάρτα στην κατά τόπο αρμόδια Εκλογική Επιτροπή.

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 Εκλογική Επιτροπή του τοπικού εκλογικού τμήματος, να ψηφίσει εκτός
εκλογικού τμήματος στην φορητή κάλπη. Η Εκλογική Επιτροπή της περιοχής επιτρέπεται να αποστέλλει τα
μέλη της με την φορητή κάλπη μόνο εντός των ορίων της εκλογικής περιφέρειας.
Παρακαλώ ακολουθήστε τις επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση χρήσης
προστατευτικού μύτης και στόματος. Να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τα συνιστώμενα
αντιεπιδημικά μέτρα.

