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Πρόσκληση συμμετοχής στις εκλογές του εντεταλμένου ενσωμάτωσης 
 
Αξιότιμοι δημότες του Δήμου Neuss με μεταναστευτικό υπόβαθρο, 

στις 30 Μαΐου 2021 διενεργούνται οι επαναληπτικές εκλογές για την επιτροπή ενσωμάτωσης. Η 
επιτροπή αποτελείται από δώδεκα άμεσα εκλεγμένους αντιπροσώπους των μεταναστών καθώς 
και από έξι δημοτικούς συμβούλους. Η θητεία των αντιπροσώπων ανέρχεται σε πέντε έτη. Το 
συγκεκριμένο δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα, να 
ανταλλάσσουν τακτικά απόψεις για ισότιμες ευκαιρίες και ισότιμη συμμετοχή, την μετανάστευση 
και την κοινωνική ένταξη καθώς και για πολλές επίκαιρες κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. Ως 
δημότες του δήμου Neuss σας αφορά και σας εκπροσωπεί άμεσα, ενώ σας προσφέρει τη 
δυνατότητα, να συμμετέχετε ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντός σας. 

Η ψήφος σας μετράει: Κάντε χρήση του εκλογικού σας δικαιώματος και λάβετε μέρος στις 
εκλογές καθώς με την ψήφο σας συναποφασίζετε και διαμορφώνετε την πολιτική του δήμου. Η 
δημοκρατία ζει από την ψήφο κάθε δημότη. Εκμεταλλευτείτε την ψήφο σας! 

Πού διεξάγονται οι εκλογές και πού μπορώ να ψηφίσω; 

Για τις επαναληπτικές εκλογές η περιφέρεια του δήμου Neuss χωρίζεται σε πέντε εκλογικές 
περιφέρειες. Την Κυριακή των εκλογών θα δημιουργηθεί ένα εκλογικό κέντρο σε κάθε εκλογική 
περιφέρεια, όπου και θα στηθεί η κάλπη για την ψηφοφορία. 
Όλα τα εκλογικά κέντρα είναι πλήρως προσβάσιµα σε άτοµα µε κινητικές αναπηρίες. Το εκλογικό 
σας κέντρο αναγράφεται στα έγγραφα των εκλογών. 

Δικαίωμα ψήφου για την εκλογή της επιτροπής ενσωμάτωσης διαθέτει, όποιος 

 δεν είναι Γερμανός πολίτης υπό την έννοια του άρθρου 166 παρ. 1 του Συντάγματος 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας ή διαθέτει ξένη υπηκοότητα,  

 απέκτησε τη γερμανική υπηκοότητα μέσω πολιτογράφησης ή  
 απέκτησε τη γερμανική υπηκοότητα ως παιδί γονέων ξένης υπηκοότητας, εφόσον ένας εκ 

των δύο γονέων διαμένει μόνιμα στη Γερμανία για τουλάχιστον 8 έτη και διαθέτει άδεια 
διαμονής αόριστης διάρκειας. 

Επιπλέον, το άτομο την ημέρα των εκλογών της 30ης Μαΐου 2021 

 θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, δηλαδή να έχει γεννηθεί πριν από 
τις 30 Μαΐου 2005, 

 να διαμένει νόμιμα για τουλάχιστον ένα έτος εντός της γερμανικής επικράτειας και 
 τουλάχιστον 16 μέρες πριν από τις εκλογές να έχει την κύρια ή αποκλειστική κατοικία 

του στο Neuss. 

Δικαίωμα ψήφου δεν διαθέτουν οι αλλοδαποί 

 που είναι αιτούντες ασύλου ή  
 για τους οποίους δεν εφαρμόζεται το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. 2 και 3 του Νόμου περί Διαμονής 

[Aufenthaltsgesetz]. 

Κάθε άτομο με δικαίωμα ψήφου καταχωρίζεται κατά κανόνα αυτομάτως στους εκλογικούς 
καταλόγους του δήμου Neuss και λαμβάνει από τις 26 Απριλίου 2021 έως και τις 5 Μαΐου 2021 
μια επιστολή με σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το πότε, πώς και πού μπορεί να ασκήσει το 
εκλογικό του δικαίωμα. 
Όποιος δεν παραλάβει το αργότερο μέχρι και τις 9 Μαΐου 2021 την εν λόγω επιστολή, ενώ 
θεωρεί ότι διαθέτει δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει να απευθυνθεί το συντομότερο στο Τμήμα 
Εκλογών του δήμου Neuss. Περαιτέρω πληροφορίες (π.χ. αναφορικά με την επιστολική ψήφο) 
θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Neuss για τις εκλογές: 
https://www.neuss.de/rathaus/wahlportal 

Με εκτίμηση,  
Deniz Elbir 
Εντεταλμένος για τη διαφορετικότητα, την ενσωμάτωση και την εναντίωση στον ρατσισμό του 
Δήμου Neuss 

Banga hilbijartinê ya ji hêla karmendên entegrasyonê ve 
 

Welatiyên penaber ên hêja  yên bajarê Neussê, 

Komîteya entegrasyonê dê di 30ê Gulana 2021-an de were hilbijartin. Ev 
ji diwanzdeh nûner ji yên koçberên Neuss-ê, û her weha ji şeş endamên 
meclîsê pêk tê. Dema zagonsaziyê pênc sal e. Di vê desteya demokratîk 
de kesên hilbijartî, hemî endam bi rêkûpêk û li ser bingehek wekhev di 
derbarê mijarên wekî wekheviyê, beşdariya wekhev, koçberî û 
entegrasyon û gelek pêşketinên civakî û siyasî yên heyî de agahiyan 
guftûgo dikin. Ev komîte we wekî hemwelatiyên bajarê Neuss-ê bandor 
dike û temsîl dike. Her weha derfetê dide we ku hûn bi rengekî çalak di 
pêşeroja xwe de kar bikin. 

Dengê we girîng e: mafê xwe yê dengdanê bi kar bînin, ji ber ku bi dengê 
xwe hûn beşdarîya sîyasî garantî dikin û dibin alîkar da ku sîyaseta bajêr 
bi pêş bikeve. Demokrasiya me bi her dengekî ji dengên we dijî, van 
dengan bikar bînin! 

 

Li ku derê deng tê dan, ez ê çawa dengê xwe bidim? 
Navçeya bajarokê Neussê dê ji bo dûbarekirina hilbijartinê pênc cihên 
dengdanê amade bike, û li her yek ji wan dê hilbijartinek roja Yekşemê 
were saz kirin da ku her kesek bi dengê xwe beşdar bibe. Hemû 
navendên hilbijartinê bê astengî hatine amade kirin. Navenda her kesekî 
je we ya hilbijartinê li ser belgeyên we yên hilbijartinê hatiye nasîn. 
 

Mafê kî di civakê de heye, ku dengê xwe bide komîteya 
entegrasyonê 
Kesên ne alman, li gorî Xala 116¨an, paragrafa 1ê ya Zagona Bingehîn 
de, tê bi wateya kesên ku neteweyek wan a beyanî heye. 
hemwelatîbûna Almanya bi xwezayîbûnê yan jî, hemwelatiya 
Almanyayê wekî zarokek ji dêûbavên beyanî. Bi dayikbûna xwe li 
Almanyayê hemwelatiya Almanyayê stendiye, hemwelatiya Almanyayê 
wekî zarokek ji dêûbavên beyanî. Bi dayikbûna xwe li Almanyayê 
hemwelatiya Almanyayê stendiye, her weha divê dê an bav, herî kêm, 
8 salan li Almanyayê niştecî bûbe û destûra wî ya niştecîbûna herdemî 
hebe. 

 

Her weha divê her kesek di 30ê Gulana 2021-an de beşdarî 
roja hibijartinê bibe 


