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Ενημέρωση για τα ΜΜΕ: ημέρες των Ευρωπαϊκών
Εκλογών
 
Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα  περιέχει χρήσιμες πληροφορίες, χρονοδιαγράμματα
και κατάλογο υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα στα ΜΜΕ την εκλογική περιόδο και τη
βραδυά των εκλογών (26 Μαΐου).
 
 Όλες οι ώρες που αναφέρονται είναι σε τοπική ώρα Βρυξελλών (CET).
 
Χώροι εργασίας για τα ΜΜΕ, ωράριο λειτουργίας και κρατήσεις θέσεων
 
Θα υπάρχουν τέσσερις χώροι εργασίας διαθέσιμοι για τα ΜΜΕ.
 

Αίθουσα ολομέλειας (PHS3A50)
 

Πέμπτη 12:00 - 22:00
 
Παρασκευή 12:00 - 22:00
 
Σάββατο 8:00 - 22:00
 
Κυριακή 9:00 έως Δευτέρα (27 Μαΐου) το βράδυ
 

Αίθουσα Τύπου (PHS 0B01) | 
Αίθουσα Anna Politkovskaya (PHS 0A50) | ανοιχτές αδιάλειπτα 23 - 27 Μαΐου 
Αίθουσα Anna Lindh PHS 1A2 |
 

Τα αποτελέσματα θα προβάλλονται σε οθόνες σε όλους τους χώρους εργασίας για τα
ΜΜΕ  σε  πραγματικό  χρόνο,  και  θα  δημοσιεύονται  στην  ιστοσελίδα  www.election-
results.eu.
 
Λόγω περιορισμένης χωρητικότητας,  οι  θέσεις εργασίας στην αίθουσα ολομέλειας
(«ημικύκλιο») έχουν ήδη διανεμηθεί βάσει σχετικών αιτημάτων και διαθεσιμότητας. Όλα
τα διαπιστευμένα ΜΜΕ ωστόσο θα έχουν πρόσβαση στο ημικύκλιο ανά πάσα στιγμή, π.χ.
για  συνομιλίες  μεταξύ  συναδέλφων,  αλλαγή  βαρδιών,  ή  για  την  παρακολούθηση
δηλώσεων από τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων ή τους κορυφαίους υποψηφίους.
 
Όσον αφορά τους άλλους χώρους εργασίας, οι δημοσιογράφοι μπορούν να προσέλθουν
για να κάνουν κράτηση των θέσεών τους αρχής γενομένης από σήμερα, Πέμπτη 23
Μαΐου, αφήνοντας σημείωμα με τα στοιχεία του μέσου για το οποίο εργάζονται στα
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γραφεία που χρειάζονται.
 
Για οποιαδήποτε ερώτηση από τον Τύπο την ημέρα των εκλογών, η υπηρεσία Τύπου του
Κοινοβουλίου θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους χώρους εργασίας καθώς και στο ειδικά
διαμορφωμένο newsroom (χώρος Yehudi Menuhin - 1ος όροφος PHS).
 
Ειδικές διαπιστεύσεις και ταυτότητες 
 
Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το σύστημα ειδικών διαπιστεύσεων για τις ημέρες των
εκλογών, άρα μόνο όσοι έχουν ήδη εγγραφεί και έχουν παραλάβει τη σχετική ταυτότητα
θα μπορούν να εισέλθουν στο κτήριο του ΕΚ. Αιτήσεις για ειδική διαπίστευση μπορούν
να υποβληθούν ηλεκτρονικά εδώ μέχρι τις 17:00 της Παρασκευής.
 
Για βοήθεια, καλέστε το γραφείο διαπιστεύσεων για τα ΜΜΕ.
 
Tel. (+32) 498 98 35 44
 
Για να περιοριστεί ο χρόνος αναμονής την Κυριακή 26 Μαΐου, οι ειδικές διαπιστεύσεις
θα μπορούν να παραλαμβάνονται από τις 20 Μαΐου από το γραφείο διαπιστεύσεων ΜΜΕ
του ΕΚ στις Βρυξέλλες, στο κτίριο Paul-Henri Spaak, επί της οδού Wiertz.
 
Ώρες λειτουργίας 
 
Δευτέρα 20 Μαΐου με Παρασκευή 24 Μαΐου 08:00-18:00
 
Σάββατο 25 Μαΐου 10:00-18:00
 
Κυριακή 26 Μαΐου 10:00-23:00
 
Λεπτομερής χάρτης με τις εισόδους του Κοινοβουλίου καθώς και τους χώρους εργασίας
των ΜΜΕ είναι διαθέσιμος εδώ.
 
Χρονοδιάγραμμα και ιστότοπος για τις εκλογές 
 
Το Κοινοβούλιο θα ξεκινήσει να δημοσιεύει εκτιμήσεις για κράτη μέλη από τις 18:00 της
Κυριακής 26 Μαΐου και  μία πρώτη συγκεντρωτική προβολή της σύνθεσης του νέου
Κοινοβουλίου  θα  είναι  διαθέσιμη  περίπου  στις  20:15,  βάσει  διαθέσιμων  εθνικών
δεδομένων  και  exit  polls,  στο  www.ekloges-apotelesmata.eu/.
 
Οι  προβολές  για  τις  έδρες  θα  ανανεώνονται  κατά  τη  διάρκεια  της  νύχτας,  καθώς
εκτιμήσεις  και  επίσημα  αποτελέσματα  θα  παρέχονται  από  τα  κράτη  μέλη,  με  τα
προσωρινά  συνολικά  αποτελέσματα  να  αναμένονται  περίπου  στις  23:15.
 
Δείτε το λεπτομερές χρονοδιάγραμμα εδώ (στα αγγλικά).
 
Στο www.ekloges-apotelesmata.eu/ μπορείτε να βρείτε εθνικά αποτελέσματα, κατανομή
εδρών ανά πολιτική  ομάδα και  χώρα,  ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κόμμα και

Δελτία Τύπου

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume DUCH GUILLOT
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000

2 I 4

https://jouregfo.secure.europarl.europa.eu/journalist-registration/login?lang=en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/accreditation.
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190522RES52304/20190522RES52304.pdf
http://www.ekloges-apotelesmata.eu/
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190521RES52073/20190521RES52073.pdf
http://www.ekloges-apotelesmata.eu/


πολιτική ομάδα, καθώς και στοιχεία για το φύλο των υποψήφιων νέων ευρωβουλευτών
και την προσέλευση στις κάλπες. Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε αποτελέσματα, να
δοκιμάσετε σενάρια πλειοψηφίας και να χρησιμοποιήσετε το widget.
 
Εμπεριστατωμένη  συλλογή  εθνικών  κανόνων,  ωραρίων  ψηφοφορίας,  καταλόγων
υποψηφίων  και  παρελθόντων  αποτελεσμάτων  είναι  διαθέσιμη  εδώ  στα  αγγλικά.
 
Οπτικοακουστικές υπηρεσίες
 
Europe by Satellite 
 
Από τις 23 ως τις 26 Μαΐου, το EbS θα μεταδίδει εικόνες από την προσέλευση στις
κάλπες των Προέδρων του ΕΚ, του Συμβουλίου και  της Επιτροπής, των κορυφαίων
υποψηφίων και των επικεφαλής των πολιτικών ομάδων. Θα μεταδίδονται επίσης πλάνα
από τα εκλογικά κέντρα σε όλη την Ευρώπη, καθώς και σειρά φωτογραφιών για γενική
χρήση που απεικονίζουν τις καλύτερες στιγμές του νομοθετικού σώματος.
 
Από τις 18:00 της Κυριακής, το EbS θα δημοσιεύει γραφήματα για τις προβολές και τα
αποτελέσματα σε ποιότητα κατάλληλη για αναμετάδοση από τα ΜΜΕ, καθώς και αφίξεις
προσωπικοτήτων και δρώμενα που πραγματοποιούνται παράλληλα με την ψηφοφορία. Το
EbS+ θα αναμεταδίδει τη βραδιά των εκλογών ζωντανά από την αίθουσα της ολομέλειας
στις  Βρυξέλλες,  συμπεριλαμβανομένων  των  αντιδράσεων  των  επικεφαλής  των
πολιτικών ομάδων και  των κορυφαίων υποψηφίων.  Το προσωρινό πρόγραμμα είναι
διαθέσιμο εδώ.
 
Κέντρο Πολυμέσων
 
Όλα τα βίντεο και οι φωτογραφίες που σχετίζονται με τις ημέρες των εκλογών είναι
διαθέσιμα εδώ. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο ενημερώνονται αυτόματα.
 
Συλλογή των καλύτερων στιγμών της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου είναι διαθέσιμη
εδώ.
 
Αναμετάδοση στο Διαδίκτυο
 
Η βραδιά των εκλογών θα αναμεταδοθεί στο διαδίκτυο ζωντανά από τον ιστότοπο του
Κοινοβουλίου από τις 17:45. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ ή στον ιστότοτοπο
του EbS.
 
Οδηγίες για τον κώδικα ενσωμάτωσης για τρίτους ιστοτόπους είναι διαθέσιμες εδώ.
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