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Πληροφορίες σχετικά με τα άτομα που έχουν δικαίωμα ψήφου για την εκλογή του 
Συμβουλίου Ένταξης της επαρχίας Euskirchen στις 13 Σεπτεμβρίου 2020 
 

 
Επαρχιακή πόλη Euskirchen Euskirchen, Ιούνιος 2020 
 
 
 
 
 
 
Εκλογή του Συμβουλίου Ένταξης στην επαρχιακή πόλη Euskirchen στις 13 Σεπτεμβρίου 
2020 
 
Η παράγραφος 27 του Δημοτικού Κώδικα της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας (GO NRW) ρυθμίζει 
την πολιτική συμμετοχή ατόμων με ιστορικά μετανάστευσης στην εκπροσώπηση των τοπικών 
αρχών. Σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό σε σχέση με το κύριο καταστατικό της επαρχιακής 
πόλης Euskirchen, το συμβούλιο ένταξης της επαρχίας Euskirchen αποτελείται από 15 μέλη. 10 
μέλη εκλέγονται απευθείας σύμφωνα με την παράγραφο 27, τμήμα 2 GO NRW. Τα άλλα μέλη 
διορίζονται από το συμβούλιο μεταξύ των μελών του. Το συμβούλιο ένταξης πρέπει να 
εκπροσωπεί τα συμφέροντα ατόμων με ιστορικά μετανάστευσης που ζουν στο Euskirchen στο 
συμβούλιο και τη διοίκηση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το συμβούλιο ένταξης μπορεί να 
χειριστεί όλες τις υποθέσεις της πόλης, παρέχοντας προτάσεις και συμβάλλοντας στο 
περιφερειακό συμβούλιο του Euskirchen με τις απόψεις του. 
 
Για την εθελοντική εργασία τους, τα μέλη του Συμβουλίου Ένταξης δικαιούνται αμοιβές συμμετοχής 
και, εάν χρειαστεί, αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος. Εάν η εντολή αυτή το απαιτεί, έχουν 
νομικό δικαίωμα να εξαιρούνται από τον εργοδότη τους λόγω της ιδιότητας μέλους τους στο 
Συμβούλιο Ένταξης. 
 
Ποιος μπορεί να ψηφίσει; 

Τα ακόλουθα άτομα έχουν δικαίωμα ψήφου (και έχουν ενεργό δικαίωμα ψήφου) 
1. Μη Γερμανοί σύμφωνα με το άρθρο 116, τμήμα 1 του Συντάγματος, 
2.  Άτομα αλλοδαπής ιθαγένειας, 
3.  Άτομα που έχουν αποκτήσει τη γερμανική ιθαγένεια μέσω πολιτογράφησης, ή 
4.  Άτομα που έχουν αποκτήσει τη γερμανική ιθαγένεια σύμφωνα με την παράγραφο 4, 

ενότητα 3 του νόμου περί ιθαγένειας στην αναθεωρημένη έκδοσή του, όπως δημοσιεύθηκε 
στην Ομοσπονδιακή Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Μέρος III, Αριθμός Τμήματος 102-1, με 
την τελευταία τροποποίησή του από το άρθρο 1 του νόμου της 28ης Αυγούστου 2013 
(Ομοσπονδιακή Εφημερίδα της Κυβερνήσεως I, σελίδα 3458), 845 

Όλα τα άτομα που θα εκλεγούν πρέπει να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 16 ετών 

• την ημέρα των εκλογών. 

• Μένουν νόμιμα στη Γερμανία εδώ και τουλάχιστον ένα έτος και 

• έχουν την κύρια κατοικία τους στην επαρχία Euskirchen τουλάχιστον από τη δέκατη έκτη 
ημέρα πριν από τις εκλογές. 
 

Η επαρχιακή πόλη Euskirchen δημιουργεί μια λίστα με τους ψηφοφόρους και ειδοποιεί τα άτομα 
που έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι επιλέξιμοι ψηφοφόροι που δεν είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο 
μπορούν να εγγραφούν στον κατάλογο των ψηφοφόρων μέσα στη δωδέκατη ημέρα πριν από τις 
εκλογές (01.09.2020). Πρέπει να προσκομίσουν μια απόδειξη της επιλεξιμότητάς τους να 
ψηφίσουν. 

 
Οι ακόλουθοι αλλοδαποί δεν έχουν δικαίωμα ψήφου: 
 1.  Τα άτομα για τα οποία ο νόμος διαμονής στην έκδοση που δημοσιεύθηκε στις 25 

Φεβρουαρίου 2008 (Ομοσπονδιακή Εφημερίδα της Κυβερνήσεως I σ. 162), με την 
τελευταία τροποποίησή του από το άρθρο 1 του νόμου της 12ης Ιουλίου 2018 



 2 

(Ομοσπονδιακή Εφημερίδα της Κυβερνήσεως I σ. 1147), σύμφωνα με την παράγραφο 
1, τμήμα 2, οι αριθμοί 2 και 3 δεν ισχύουν ή 

 2.  Αιτούντες άσυλο 
 
Όλοι οι επιλέξιμοι ψηφοφόροι θα λάβουν γραπτή ειδοποίηση εκλογών από τις 3 
Αυγούστου 2020 έως τις 23 Αυγούστου 2020. 
 
Ποιος δικαιούται να εκλεγεί; 
 

Όλοι οι επιλέξιμοι ψηφοφόροι και όλοι οι πολίτες που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 18 κατά 
την ημερομηνία των εκλογών και 

• οι οποίοι έχουν 

• την κύρια κατοικία τους στην επαρχία Euskirchen εδώ και τουλάχιστον τρεις μήνες είναι 
επιλέξιμοι ψηφοφόροι (παθητικό δικαίωμα ψήφου). 

 

Το άτομο που δεν έχει επιλεξιμότητα ή ικανότητα να κατέχει δημόσιο αξίωμα λόγω δικαστικής 
απόφασης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κατά την ημερομηνία των εκλογών δεν 
μπορεί να εκλεγεί. 
 

Διαδικασία εκλογής 

Τα μέλη του Συμβουλίου Ένταξης εκλέγονται σε γενικές, άμεσες, ελεύθερες, ίσες και μυστικές 
εκλογές για τη διάρκεια της θητείας (5 ετών) του Συμβουλίου της επαρχιακής πόλης Euskirchen. 
 

Η εκλογική διαδικασία εκτελείται επιλέγοντας μια λίστα ή επιλέγοντας μεμονωμένους υποψηφίους. 
Είναι επίσης δυνατή η δημιουργία βουλευτών. 
 

Η παράγραφος 10 του εκλογικού κανονισμού της επαρχιακής πόλης Euskirchen θα εφαρμοστεί 
στη διαδικασία εκλογικής πρότασης για την εκλογή των μελών που θα εκλεγούν απευθείας στο 
Συμβούλιο Ένταξης. Οι εκλογικές προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από ομάδες ψηφοφόρων ή 
πολιτών (κατάλογος πρόταση ψηφοφορίας) ή από μεμονωμένους ψηφοφόρους και από 
πολίτες (μεμονωμένοι αιτούντες) από τώρα έως τις 16 Ιουλίου 2020, στις 6:00 μ.μ. 
(περίοδος λήξης), στον διευθυντή εκλογών της επαρχιακής πόλης Euskirchen, Kölner Str. 75, 
53879 Euskirchen, αίθουσα 112 ή 114. Για τις εκλογικές προτάσεις σύμφωνα με λίστες και για 
μεμονωμένες αιτήσεις, μπορούν να οριστούν αναπληρωτές. Μπορούν να δημιουργηθούν σε αυτήν 
τη λειτουργία και για τις εκλογές του συμβουλίου ένταξης. Στις εκλογικές προτάσεις μεμονωμένων 
αιτούντων, μπορεί να οριστεί ένας εκπρόσωπος. Αυτό μπορεί να εκπροσωπήσει τον αιτούντα στην 
περίπτωση της εκλογής του και να τον αντικαταστήσει σε περίπτωση αποχώρησης. 

Για τη διαδικασία της εκλογικής πρότασης, απαιτούνται επίσημα έντυπα. Είναι διαθέσιμα στο 
δημοτικό εκλογικό γραφείο. Για την υποβολή των εκλογικών προτάσεων, πρέπει να γίνει ραντεβού 
με το εκλογικό γραφείο εκ των προτέρων μέσω τηλεφώνου στους αριθμούς που αναφέρονται 
παρακάτω. Συνιστάται να υποβάλετε τις εκλογικές προτάσεις πολύ νωρίτερα από αυτήν την 
ημερομηνία, έτσι ό,τι τυχόν ελλείψεις που επηρεάζουν την εγκυρότητα των εκλογικών προτάσεων 
μπορούν να αποκατασταθούν εκ των προτέρων. 
 

Ταχυδρομική ψηφοφορία 

Μπορείτε επίσης να συμμετάσχετε στις εκλογές για το Συμβούλιο Ένταξης με ταχυδρομική 
ψηφοφορία. Εκτός από τις πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και την ώρα των εκλογών, η 
ειδοποίηση για τις εκλογές περιέχει πληροφορίες για το πώς να ζητήσετε και την ταχυδρομική 
ψηφοφορία. Μπορούν να ζητηθούν έγγραφα ταχυδρομικής ψηφοφορίας προφορικά, γραπτώς, 
ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως από τις 03.08.2020 έως τις 11.09.2020, στις 6 μ.μ. στο δημαρχείο, 
Kölner Str. 75, αίθουσα 101 (εκλογικό γραφείο). 
 

Περισσότερες πληροφορίες 

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες από τη διοίκηση της πόλης Euskirchen, το 
εκλογικό γραφείο, Kölner Str. 75, 53879 Euskirchen, αίθουσες 112 ή 114, κυρία Eschweiler, κυρία 
Michels ή κύριος Hansen, αριθμός τηλεφώνου 02251/14-328, 02251/14-299 ή 02251/14-404 ή 
γράφοντας στο email: wahlen@euskirchen.de καθώς και:- 



 3 

https://www.euskirchen.de/rathaus/wahlen/integrationswahlen-2020 ή 
https://integrationsratswahlen.nrw 
 

Οι εκλογές για το Συμβούλιο Ένταξης δεν είναι εκλογές υπηκοότητας, δεδομένου ότι το Συμβούλιο 
Ένταξης πρέπει να αντικατοπτρίζει μια αντιπροσωπευτική διατομή ατόμων που έχουν ιστορικό 
μετανάστευσης. 
 

Ο εκλογικός κανονισμός της επαρχίας Euskirchen σχετικά με την εκλογή των μελών που θα 
εκλεγούν απευθείας στο Συμβούλιο Ένταξης βρίσκεται στη διεύθυνση: 
https://www.euskirchen.de/rathaus/satzungenortsrecht/ (αρ. 50/9) 
 

Ο εκπρόσωπος των εκλογών 
Δρ. Uwe Friedl 
Δήμαρχος της πόλης 
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