
EΚΛΟΓΈΣ ΑΝΑΔΈΙΞΗΣ ΝΈΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΈΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

Ποιος έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές 

Πως ψηφίζω
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Eκλογές ανάδειξης νέου Συμβουλίου Ενσωμάτωσης του Δήμου Μονάχου

 ΤΙ ΈΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΈΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

Το Συμβούλιο Ένσωμάτωσης (Migrationsbeirat) είναι συνέχεια του Συμβου-λίου 
Αλλοδαπών (Ausländerbeirat) εκλέγεται από τους αλλοδαπούς που κατοικούν 
μόνιμα στο Μόναχο και έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο για θέματα αλλοδαπών και μεταναστών.

Παράλληλα αναλαμβάνει και το ίδιο δράσεις (εκδηλώσεις) για θέματα που 
ενισχύουν την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπων με διαφορετική θρησκεία ή 
πολιτισμική ταυτότητα δηλαδή των αλλοδαπών με τους Γερμανούς αλλά και 
μεταξύ.

 ΠΟΙΟΣ ΈΧΈΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΈΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ   
     ΈΚΛΟΓΈΣ:

• Όλοι οι αλλοδαποί οι οποίοι την ημέρα των εκλογών δηλ. 19 Μαρτίου 2023, 
θα έχουν συμπληρώσει ή θα είναι άνω των 18 ετών 

• Κατοικούν (μόνιμη κατοικία) στο Μόναχο τουλάχιστον 6 μήνες ( δηλ. το 
αργότερο 19 Σεπτεμβρίου) 

• Δεν έχουν διαγραφεί από τους εκλογικούς καταλόγους 
• Έπίσης, δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν και όσοι έχουν διπλή 

υπηκοότητα (και γερμανική) 
 
Συγκεκριμένα: Όλοι όσοι έχουν διπλή υπηκοότητα και έχουν αποκτήσει τη 
γερμανική μετά τις 18 Μαρτίου 2011) 

Προσοχή! Όσοι έχουν διπλή υπηκοότητα (και γερμανική) δεν βρίσκονται 
αυτόματα στον εκλογικό κατάλογο. Πρέπει να καταθέσουν σχετική  
αίτηση στην αρμόδια εκλογική υπηρεσία του Δήμου (Wahlamt /  „Aufnahme  in  
das  Wählerverzeichnis“)  τηλεφωνικά    089/233-96233  ή  με  E-Mail  (brief-
wahl.kvr@muenchen.de).
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Eκλογές ανάδειξης νέου Συμβουλίου Ενσωμάτωσης του Δήμου Μονάχου

 ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΩ 

Από τη ψηφοφορία θα εκλεγούν 40 μέλη και η διαδικασία θα γίνει με βάση το 
βαυαρικό εκλογικό σύστημα δηλαδή το εκλογικό σύστημα που γνωρίζουμε από 
τι δημοτικές εκλογές.
 
Ο κάθε ψηφοφόρος έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει από 1 έως 40 υποψηφίους. 

1. Ψηφίζοντας μεμονωμένους υποψηφίους από μια ή περισσότερους 
συνδυασμούς 

2. Ψηφίζοντας έναν συνδυασμό (σταυρό στη λίστα) 

3. Ψηφίζοντας έναν συνδυασμό (σταυρό στη λίστα) και ταυτόχρονα 
ψηφίζοντας και μεμονωμένους υποψηφίους από άλλους συνδυασμούς.   
Σ αυτήν την περίπτωση οι ψήφοι που δόθηκαν σε υποψηφίους 
αφαιρούνται από το συνδυασμό. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: 
Βάλτε σταυρό στον κύκλο δίπλα από το όνομα του συνδυασμού Nr. 12 Griechi-
sche Liste . Με τον τρόπο αυτό ο συνδυασμός παίρνει όλους τους ψήφους.
 

Τι είναι το εκλογικό ειδοποιητήριο που θα λάβουν (και) όλοι οι 
Έλληνες τις επόμενες μέρες για τις εκλογές του συμβουλίου 
ενσωμάτωσης και τι πρέπει να κάνω;

Το εκλογικό ειδοποιητήριο (δείγμα) που θα σταλεί με το ταχυδρομείο από το 
Δήμο Μονάχου τις επόμενες μέρες και αφορά τις εκλογές του Συμβουλίου 
Ενσωμάτωσης (Migrationsbeirat).
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Eκλογές ανάδειξης νέου Συμβουλίου Ενσωμάτωσης του Δήμου Μονάχου

To εκλογικό ειδοποιητήριο θα το λάβουν (και) 
όλοι οι Έλληνες (άνω των 18 ετών και κάτοικοι 
Μονάχου τουλάχιστον τους τελευταίους  
6 μήνες).
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Eκλογές ανάδειξης νέου Συμβουλίου Ενσωμάτωσης του Δήμου Μονάχου

 
  
To εκλογικό ειδοποιητήριο θα το λάβουν (και) όλοι οι Έλληνες (άνω των 
18 ετών και κάτοικοι Μονάχου τουλάχιστον τους τελευταίους 6 μήνες). 
  
Τι είναι το εκλογικό ειδοποιητήριο και τι πρέπει να κάνω ;  

https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:2d04491c-2b62-
4e2a-ac91-8cb9d7f826a2/Muster_Deutsch.pdf
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Eκλογές ανάδειξης νέου Συμβουλίου Ενσωμάτωσης του Δήμου Μονάχου

 ΤΙ ΈΙΝΑΙ ΤΟ ΈΚΛΟΓΙΚΟ ΈΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΙ         
     ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ ΚΑΝΩ; 

Ύπάρχουν δυο επιλογές

1) Με το εκλογικό ειδοποιητήριο πηγαίνεις την ημέρα των εκλογών (19 Μαρτίου) 
στο εκλογικό κέντρο που αναγράφεται στην μπροστινή σελίδα πάνω αριστερά. 
Συνήθως το εκλογικό κέντρο είναι σχετικά κοντά στη διεύθυνση κατοικίας σου.

                                                           ή 

2) Συμπληρώνεις την πίσω πλευρά του ειδοποιητηρίου και το στέλνεις στην 
αρμόδια εκλογική υπηρεσία ταχυδρομικά ( ή δια χειρός) για να λάβεις το 
ψηφοδέλτιο ταχυδρομικώς και να ψηφίσεις στις εκλογές με „επιστολή“. Δηλαδή 
να μην χρειαστεί να πας την ημέρα των εκλογών στο εκλογικό κέντρο αλλά 
να ψηφίσεις στο σπίτι σου και να στείλεις το ψηφοδέλτιο με το ταχυδρομείο 
(δωρεάν).
 
Την αίτηση να ψηφίσεις με επιστολή μπορείς να την καταθέσει ο ψηφοφόρος 
και διαδικτυακά. 

Συγκεκριμένα: 
• Ηλεκτρονικά έως 15 Μαρτίου στη σελίδα  www.briefwahl-muenchen.de  

• Με E-Mail στη διεύθυνση briefwahl.kvr@muenchen.de). Στο αίτημα πρέπει 
να αναγράφονται Έπίθετο, Όνομα, Ημ. γεννήσεως, Διεύθυνση κατοικίας. 

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ  
,,ΈΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΙΣΤΑΣ,,

H αρμόδια εκλογική επιτροπή του Δήμου Μονάχου δημοσιοποίησε τους 
συνδυασμούς που θα συμμετέχουν στις εκλογές ανάδειξης συμβουλίου 
ενσωμάτωσης (Migartionsbeirat) του Δήμου Μονάχου
 
Ο συνδυασμός ,,Griechische Liste,, (Liste 12) αποτελείται από τους παρακάτω 
υποψήφιους:
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Έυάγγελος Χατζαλής

Σοφία Μησαηλίδου

Ηρώ Κωστράκη

Νικόλαος Παυλίδης

Κωνσταντίνος Φετoκάκης

Έυστρατία Σουιτσμές

Μανώλης Κουγιουμουτζής Βασίλειος Ντρίκος

Βασίλειος Μαρής Βασίλειος Καραμαγκιόλης

Θεοδώρα Παλιού

Θεόδωρος Σιακαβάρας

Γεώργιος Κίρτσης Νικόλαος Παπαδόπουλος Νίνα Ισαακίδου
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