
 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αθήνα  9     Μαϊου 2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ              Αριθ. Πρωτ.:  18912 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ  

ΠΡΟΣ:  

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2   Τις πρεσβευτικές και προξενικές 

Ταχ. Κώδικας: 101 83     αρχές της χώρας στα κράτη-μέλη 

Πληροφορίες: Μ. Ρεκλείτη     της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Τηλέφωνο: 210 3741133               (Μέσω Δ/νσης Ε3 ΔΙΔΔΥ του ΥΠ.ΕΞ, 

Φαξ: 210 3741140      Ακαδημίας 3, 106 71 ΑΘΗΝΑ) 

e-mail: te.ekloges@ypes.gr          

                          

 

ΘΕΜΑ: «Αποστολή υποδείγματος προγράμματος ψηφοφορίας». 

 

Σας στέλνουμε συνημμένα υπόδειγμα προγράμματος ψηφοφορίας για την ανάδειξη 

των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βάσει του οποίου θα καταρτίσετε στη συνέχεια το 

πρόγραμμα εκλογής, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική απόφαση ανακήρυξης των 

κομμάτων από τον Άρειο Πάγο, η οποία θα σας κοινοποιηθεί αμέσως μόλις εκδοθεί. 

Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα εκλογής πρέπει να γνωστοποιηθεί με 

κάθε πρόσφορο μέσο στους εκλογείς της περιφέρειάς σας και να τοιχοκολληθεί το αργότερο 

έως 18 Μαϊου 2014, σε εμφανή σημεία του καταστήματός σας καθώς και σε όλα τα 

καταστήματα ψηφοφορίας (άρθρο 8 παρ. 2 του ν.1427/84). 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:       

1. Υπουργείο Εξωτερικών      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 (με αντίτυπο του υποδείγματος)  

-Γραφείο. κ. Γεν. Γραμματέα         

  106 71 Αθήνα       ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 

       

                 

          

  

         

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  

(με αντίτυπο του υποδείγματος) 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 

Ελληνική

mailto:te.ekloges@ypes.gr


2. Γραφείο κ.  Αναπληρωτή Υπουργού 

3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 

4. Γενικό Διευθυντή  Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  

5. Δ/νση Μηχ/σης και ΗΕΣ 

6. Δ/νση Εκλογών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ…………………. 

Αρθ. Πρωτ.: 

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Ε Κ Λ Ο Γ Η Σ 

Για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Ο  ΠΡΟΞΕΝΟΣ……………………….. 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.2 του Ν.1427/1984 ¨Άσκηση του εκλογικού 

δικαιώματος κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που 

διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής  

Κοινότητας¨. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 58/2014, ΦΕΚ(101/τ.Α΄/2014).¨Ορισμός ημέρας διεξαγωγής 

και διάρκειας της ψηφοφορίας  για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου¨. 

3. Την 18672./8.5.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία 

καθορίστηκαν τα εκλογικά τμήματα – καταστήματα ψηφοφορίας κ.λ.π. 

4. Το …………………………………..έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το 

οποίο γνωστοποιήθηκαν οι ανακηρυχθέντες με την 

……………………………απόφαση του Α΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου, 

συνδυασμοί υποψηφίων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ 

 

 

Ότι οι Έλληνες εκλογείς που είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των 

κατωτέρω πόλεων θα ψηφίσουν την 24
η
 Μαϊου 2014, ημέρα Σάββατο από ώρα 07:00 μέχρι 

19:00 θερινή τοπική ώρα για την εκλογή είκοσι ενός (21) μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 

 

Η ψηφοφορία θα γίνει στα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας που 

περιλαμβάνονται στον πίνακα που παρατίθεται στο τέλος του προγράμματος στον οποίο 

αναφέρονται και οι εκλογείς που θα ψηφίσουν σε κάθε εκλογικό τμήμα. 

 

Οι συνδυασμοί και τα ονόματα των υποψηφίων που ανακηρύχτηκαν από το Α΄ Τμήμα του 

Αρείου Πάγου είναι: 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 

 

1.Κόμματος : «………………………………………….» : 

(Παρατίθενται τα ονόματα των υποψηφίων)
1
 

α. ………………………………………………………………………………………………... 

β. ………………………………………………………………………………………………... 

γ. …………………………………………………………………………………………κ.λ.π. 

 

2. Κόμματος «………………………………………………» : 

α. ………………………………………………………………………………………………... 

β. ………………………………………………………………………………………………... 

γ. …………………………………………………………………………………………κ.λ.π. 

 

3. Συνασπισμού συνεργαζόμενων πολιτικών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων   

«…………………………………………………………….»: 

α. ………………………………………………………………………………………………... 

β. ………………………………………………………………………………………………... 

γ. …………………………………………………………………………………………κ.λ.π. 

 

κ.ο.κ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
2
 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 

 

ΠΟΛΗ-ΕΔΡΑ 

ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ 

ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ 

 

 

 

(π.χ.) ΜΟΝΑΧΟ 1
ο
 -…………… ………………… 

------------------------ 2
ο
  …………………….. ……………….. 

 κ.ο.κ. 

 

 

………………. Μαϊου 2014 

        Ο ΠΡΟΞΕΝΟΣ 

                                                           
1
 Τα ονόματα  των κομμάτων, η σειρά αυτών και των υποψηφίων τους θα παρατεθούν όπως θα ανακηρυχθούν 

με την απόφαση του Α΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου. 
2
 Ο πίνακας αυτός θα συνταχθεί όπως ακριβώς εμφανίζεται στην απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που 

αφορά στον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας και την κατανομή σ΄αυτά των 

εκλογών. 


