
EUROPAWAHL 2019:
WIE WÄHLE ICH IN BERLIN?

Στις 26 Μαΐου λαμβάνουν χώρα οι Ευρωεκλογές. Όλοι οι 
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ψηφίσουν! 
Αυτό ισχύει επίσης και για αυτές/αυτούς, οι οποίες-οι 
κατοικούν στη Γερμανία αλλά κατάγονται από κάποια 
άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Ναι, κατοικώ στο Βερολίνο, δεν έχω όμως γερμανικό 
διαβατήριο. Δικαιούμαι να ψηφίσω;

Ναι, εφ’όσον:

Είσαι πολίτης μίας άλλης Ευρωπαϊκής χώρας και κατοικείς 
εδώ και τουλάχιστον τρεις μήνες στη Γερμανία ή σε κάποια 
άλλη Ευρωπαϊκή χώρα.

Στις 26 Μαΐου θα έχεις συμπληρώσει το 18ο έτος της 
ηλικίας σου.

 
Μπορώ να ψηφίσω και στη χώρα καταγωγής μου;

Μπορείς να ψηφίσεις μόνο σε μία Ευρωπαϊκή χώρα – είτε 
στη χώρα καταγωγής σου είτε στη χώρα, στην οποία 
κατοικείς τώρα. Επιτρέπεται να ψηφίσεις μόνο μία φορά. 
Εάν επιθυμείς να ψηφίσεις στην χώρα καταγωγής σου και 
όχι στο Βερολίνο, ζήτα πληροφορίες από την Πρεσβεία ή 
το Προξενείο της χώρας σου.

 
Τί χρειάζεται να κάνω – Θέλεις να ψηφίσεις στο Βερολίνο;

Αν έχεις ήδη ψηφίσει στο Βερολίνο, δεν χρειάζεται να 
κάνεις κάτι περαιτέρω. Θα λάβεις μέχρι τις 5 Μαΐου 2019 
ένα γράμμα με την ενημέρωση ψηφοφορίας (Wahlbenar-
ichtigung). Εάν μετακομίζεις λίγο πριν τις εκλογές (δηλαδή 
μετά τις 14 Απριλίου), ρώτησε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Πολιτών της περιοχής σου (Βürgeramt), έτσι ώστε η 
ενημέρωση ψηφοφορίας να έρθει στη σωστή διεύθυνση.

‘Οταν ψηφίζεις για πρώτη φορά για τις Ευρωεκλογές στη 
Γερμανία, εγγράψου στους εκλογικούς καταλόγους του 
δήμου στον οποίο ανήκεις. Αυτό πρέπει να το κάνεις μέχρι 
τις 5 Μαΐου 2019 (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την εγγραφή βλέπε παρακάτω)

Δεν είσαι σίγουρη-ος ότι είσαι εγγεγραμμένη-ος; Τότε 
ρώτησε στην Υπηρεσία Δημοτών (Bezirksamt) της 
περιοχής σου. Η σχετική Εκλογική Υπηρεσία ονομάζεται 
Bezirkswahlamt.

Τις διευθύνσεις των Εκλογικών Υπηρεσιών (Bezirkswahl-
amt) στο Βερολίνο τις βρίσκεις εδώ:

europawahl.berlin/wahlaemter/#bezirkswahlamt
 

Πώς λειτουργεί η εγγραφή;

Είναι απλό και μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Χρειάζεται 
μόνο:

Να συμπληρώσεις μία φόρμα (μία σελίδα)

και να την παραδώσεις στην Υπηρεσία Δημοτών της 
περιοχής σου

Ή πηγαίνεις κατευθείαν στην Υπηρεσία Δημοτών. Μπορείς 
να παραλάβεις τη φόρμα από την ίδια την Υπηρεσία και 
να την συμπληρώσεις εκεί. Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας 
μπορούν να σε βοηθήσουν.

 Η Φόρμα 
ονομάζεται Αίτηση για Ευρωπαΐους Πολίτες για την εγγραφή 
τους στους εκλογικούς καταλόγους των Ευρωεκλογών του 
2019 και βρίσκεται για παράδειγμα
στη σελίδα μας σ’αυτό το λίνκ: 
www.europawahl.berlin

Η επίδοση
Πρέπει να υπογράψεις η ίδια/ ο ίδιος την φόρμα. Στείλε το 
πρωτότυπο με ταχυδρομείο ή επίδοσέ το απευθείας στην 
Εκλογική Υπηρεσία (Bezirkswahlamt) της Υπηρεσίας των 
Δημοτών (Βezirksamt) πριν τις 5 Μαΐου! Δεν είναι δυνατή η
αποστολή της φόρμας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή φαξ.

Και έπειτα;

Πριν τις εκλογές θα λάβεις ένα γράμμα με πληροφορίες 

για το που και πότε μπορείς να ψηφίσεις. Τώρα μένει μόνο 
να αποφασίσεις, με ποιό τρόπο θέλεις να αλλάξεις το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο!

Τώρα πρεπει μονο να αποφασισεις πως φανταζεσαι την 
Ευροβουλησου!
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Am 26. Mai ist Europawahl. Alle Bürgerinnen und 
Bürger der EU dürfen mitwählen! Das gilt auch 
für Menschen, die in Deutschland leben, aber aus 
einem anderen Land der EU kommen.
 
Ich wohne in Berlin, habe aber keinen deutschen 
Pass. Darf ich wählen?

JA, wenn du

Bürger/Bürgerin eines anderen EU-Landes bist
und in Deutschland oder einem anderen EU-Land 
seit drei Monaten gemeldet bist,  

und

am 26. Mai 18 Jahre alt oder älter bist.
 
Kann ich auch in meinem Heimatland wählen?

Du kannst nur in einem EU-Land wählen –
entweder in deinem Heimatland oder dem Land,
in dem du jetzt lebst. Du darfst nur einmal 
wählen. Wenn du nicht in Berlin, sondern in
deinem Heimatland wählen möchtest, frage bitte 
bei der Vertretung deines Landes nach (Konsulat, 
Botschaft).

 
Was muss ich tun?

Du willst in Berlin wählen?

Wenn du schon mal in Berlin gewählt hast, musst 
du nichts weiter tun. Du wirst bis zum 5. Mai 2019 
einen Brief bekommen, deine Wahlbenachrichti-
gung. Wenn du kurz vor der Wahl umziehst (nach 
dem 14. April), frage bei deinem Bürgeramt nach, 
damit die Wahlbenachrichtigung an der richtigen 
Adresse ankommt.

Wenn du zum ersten Mal in Deutschland an 
der Europawahl teilnimmst, registriere dich im 
Wählerverzeichnis deines Stadtbezirks. Das musst 
du bis zum 5. Mai 2019 machen (weitere Infos zur 
Registrierung: siehe unten).
      

Unsicher, ob du schon registriert bist? 

Dann frage bei deinem eigenen Bezirksamt nach. 
Das Büro heißt Bezirkswahlamt. Die Adresse des 
Bezirksamts findest du hier:

europawahl.berlin/wahlaemter/#bezirkswahlamt
 
Wie funktioniert die Registrierung?

Es ist einfach und wir helfen dir dabei.
Du musst nur

ein Formular ausfüllen (eine Seite)

und es bei deinem eigenen Berliner Bezirksamt 
abgeben.  

Oder du gehst direkt zu deinem Bezirksamt.
Du erhältst das Formular vor Ort und füllst es
direkt aus. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
vom Bezirksamt helfen dir gerne beim Ausfüllen.

 
Das Formular

heißt Antrag für Unionsbürger auf Eintragung in
das Wählerverzeichnis zur Europawahl 2019 und
es ist zum Beispiel auf unserer Homepage
www.europawahl.berlin verlinkt.

 
Die Abgabe

Du musst das Formular selbst unterschreiben. 
Schicke das Original per Post oder bringe es beim 
Bezirkswahlamt deines Bezirksamts vorbei –
vor dem 5. Mai!  E-Mail oder Fax geht nicht.

 
Und dann?

Vor der Wahl kommt ein Brief mit den Infos, wo 
und wann du wählen kannst.

Jetzt musst du nur noch entscheiden, wie du dir dein 
Europaparlament wünschst!

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019:
ΠΩΣ ΨΗΦΊΖΩ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΊΝΟ;
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