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Βούπερταλ 16.09.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αφορά:
Επαναληπτικές δημοτικές εκλογές για την ανάδειξη Δημάρχου στις
27 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Κυριακή στην πόλη του Βούπερταλ.
Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες,
όπως γνωρίζετε στις 13.09.2105 διεξήχθησαν στην πόλη του Βούπερταλ οι
δημοτικές εκλογές για την ανάδειξη δημάρχου.
Από τους υποψήφιους δημάρχους δεν κατόρθωσε κανένας να συγκεντρώσει
την απόλυτη πλειοψηφία και για αυτό τον λόγο οι δύο πρώτοι υποψήφιοι σε σταυρούς
προτίμησης, Herr Peter Jung (amtierender Oberbürgermeister) CDU
und Herr Andreas Mucke SPD θα προβούν στην διεξαγωγή επαναληπτικών
εκλογών στις 27 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Κυριακή.
Κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει συμπληρώσει το 16 έτος
της ηλικίας του, έχει το δικαίωμα του εκλέγειν στις δημοτικές εκλογές
της χώρας στην οποία διαμένει και είναι δηλωμένος.
Πώς θα μάθω που ψηφίζω? Mέσω του διαδικτύου στο:

https://www.wuppertal.de/rathaus/onlinedienste/wahllokalsuche/welcome.phtml
η καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο της πόλης του Βούπερταλ Τηλ. 5639009
Οι εκλογείς πρέπει να φέρουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα / διαβατήριο
ή την άδεια οδήγησης. Δεν είναι απαραίτητο να έχουν μαζί τους την
αποσταλείσα κάρτα συμμετοχής στις εκλογές από την πόλη του Βούπερταλ.
Ο Ελληνισμός του Βούπερταλ είναι ένα δυναμικό, δραστήριο και ζωντανό τμήμα της
πόλης. Σας καλούμε και προτρέπουμε όλους να συμμετάσχετε στην εκλογική διαδικασία.
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