
    Αποστολή & µε fax 
      

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν     Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Αθήνα,  1  Σεπτεµβρίου    2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

Αριθµ. Πρωτ. οικ.: 30495 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ  

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓ.ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ & 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 
Ταχ. Κώδικας : 101 83 Αθήνα 
Πληροφορίες : Μ. Ρεκλείτη 
Τηλ.: 213 136 1133 
Fax :  213 136 1140  
e-mail: m.rekliti@ypes.gr 

 
ΠΡΟΣ: 
1. Περιφέρεια Αττικής, 
    α)Γραφείο κ. Περιφερειάρχη  
    β)∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού 
    (µέσω fax: 213 2065101 ή  
    e-mail: prosna@patt.gov.gr) 
2. Αντιπεριφερειάρχες 
    Περιφερειακής Ενότητας 
    έδρας νοµών της χώρας  

 

ΘΕΜΑ: Υπόδειγµα προκήρυξης άρθρου 39 του Π.∆. 26/2012 
 

Σας παραθέτουµε κατωτέρω για διευκόλυνσή σας, υπόδειγµα (Α΄) 
προκήρυξης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 39 του π.δ. 
26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την 
εκλογή βουλευτών» (Α΄57). 

Επίσης, ακολουθεί υπόδειγµα (Β΄) ξεχωριστής προκήρυξης για την 
ψηφοφορία των ετεροδηµοτών εκλογέων του νοµού σας. Στην προκήρυξη αυτή, θα 
αναγράφονται οι συνδυασµοί και οι υποψήφιοι που ανακηρύχθηκαν στις βασικές 
εκλογικές περιφέρειες, από τις οποίες προέρχονται οι ετεροδηµότες του νοµού σας. 
Για τους συνδυασµούς και τους υποψηφίους αυτούς, θα ενηµερωθείτε σχετικά από το 
Υπουργείο µας.  

 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
-Γραφείο κ. Υπουργού 
-Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 
-Γεν. ∆/ντή Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης     ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ 
 και Εκλογών 
-∆/νση Εκλογών (σε 2 αντίγραφα) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  Α΄ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  …………………………………...2015 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

………………………………… 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η   

Ο Αντιπεριφερειάρχης............................................................ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:                                                                                                                                                                                                                                         

α. Των παρ.1 και 2 του άρθρου 39 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείµενο 

των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄57). 

β. Του π.δ. 66/2015 «∆ιάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και 

σύγκληση της νέας Βουλής (A΄ 107). 

γ. Του άρθρου 1 του π.δ. 4/2013 «Καθορισµός των βουλευτικών εδρών κάθε 

εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές» (Α΄10).  

  

2. Την αριθ. ……………………………….. από ………………………… απόφαση 

του Πρωτοδικείου ………………………………….. µε την οποία ανακηρύχτηκαν οι 

αναφερόµενοι σ’ αυτήν …………………………. υποψήφιοι βουλευτές της 

εκλογικής περιφέρειας ……………….. για τις εκλογές της 20ης  
Σεπτεµβρίου 2015. 

 

3. Την αριθ.  ..................…………… από ……………….. απόφαση του Α΄ Τµήµατος 

του Αρείου Πάγου, µε την οποία ανακηρύχτηκαν οι αναφερόµενοι σ’ αυτήν 

…………………………… συνδυασµοί υποψηφίων βουλευτών της εκλογικής 

περιφέρειας ………………………….. για τις ανωτέρω εκλογές. 

  

4. Την αριθ.  ..................…………… από ……………….. απόφαση του Α΄ Τµήµατος 

του Αρείου Πάγου, µε την οποία ανακηρύχτηκαν οι υποψήφιοι βουλευτές 

Επικρατείας κάθε κόµµατος για τις ίδιες εκλογές. 

 

 

 

 

 



ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ 

 

1. Για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης 
Σεπτεµβρίου 2015 ανακηρύχτηκαν για 

την εκλογική περιφέρεια……………………………………………………………….. 

Α. Οι κατωτέρω συνδυασµοί κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων: 

α. ……………………………………………………………(ονοµασία κόµµατος) (1) 

1. ……………………………………………………………………….………… 

2. …………………………………………………………………………………. 

3.. …………………………………………………………….…………………... 

4.. ………………………………………………………………………………… 

β. ……………………………………………………………(ονοµασία κόµµατος) (1) 

1. …………………………………………………………….…………………… 

2. …………………………………………………………………………………. 

3.. …………………………………………………………….…………………... 

4.. ………………………………………………………………………………… 

 

Β. Οι κατωτέρω συνδυασµοί ανεξαρτήτων (1) 

…………………………………………………………………………………………..  

 

Γ. Οι κατωτέρω µεµονωµένοι υποψήφιοι (1) 

………………………………………………………………………………………….. 

 

∆. Οι κατωτέρω συνδυασµοί υποψηφίων της Επικρατείας 

 α. ……………………………………………………………(ονοµασία κόµµατος) (1) 

1. …………………………………………………………….…………………… 

2. …………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………….…………………... 

4. …………………………………………………………………………………… 

β. ……………………………………………………………(ονοµασία κόµµατος) (1) 

1. …………………………………………………………………….…………… 

2. …………………………………………………………………………………. 

3.. …………………………………………………………….…………………... 

4.. ……………………………………………………………………………… 

γ. ……………………………………………………………(ονοµασία κόµµατος) (1) 

1. …………………………………………………………….…………………… 

2. …………………………………………………………………………………. 

3.. …………………………………………………………….…………………... 

4.. ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



2. Η παρούσα να τοιχοκολληθεί µε φροντίδα των κ.κ. ∆ηµάρχων, στην εξώθυρα των 

καταστηµάτων ψηφοφορίας και στα δηµοσιότερα µέρη του ∆ήµου και των 

Συνοικισµών, το βραδύτερο µέχρι την πέµπτη ηµέρα πριν από την ηµέρα της 

εκλογής, ήτοι µέχρι την 15η Σεπτεµβρίου 2015 και να δηµοσιευτεί εφόσον είναι 

δυνατόν. 

 

 

 

 

              

        Ο Αντιπεριφερειάρχης 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Η σειρά παράθεσης των συνδυασµών 

κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων θα 

είναι σύµφωνη µε τη σειρά που 

αναγράφεται στην απόφαση του Α΄ 

Τµήµατος του Αρείου Πάγου για την 

ανακήρυξη των συνδυασµών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  Β’  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ………………………... 2015 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

…………………………………     

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η   

Ο Αντιπεριφερειάρχης............................................................ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Των άρθρων 39 παρ.1 και 2, 95, 96 και  97 παρ.9  του π.δ. 26/2012 

«Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή 

βουλευτών» (Α΄57). 

β. Του π.δ./τος 66/2015 «∆ιάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και 

σύγκληση της νέας Βουλής (A΄ 107). 

γ. Του άρθρου 1 του π.δ. 4/2013 «Καθορισµός των βουλευτικών εδρών κάθε 

εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές» (Α΄10). 

  

 

2. Την αριθ.  ..................…………… από ……………….. απόφαση του Α’ Τµήµατος 

του Αρείου Πάγου, µε την οποία ανακηρύχτηκαν οι αναφερόµενοι σ’ αυτήν 

…………………………… συνδυασµοί υποψηφίων βουλευτών των κατωτέρω 

βασικών εκλογικών περιφερειών για τις εκλογές της …………... 

  

3. Την αριθ.  ..................…………… από ……………….. απόφαση του Α’ Τµήµατος 

του Αρείου Πάγου, µε την οποία ανακηρύχτηκαν οι υποψήφιοι βουλευτές 

Επικρατείας κάθε κόµµατος για τις  ίδιες  εκλογές. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ 

 

1. Για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης 
Σεπτεµβρίου 2015 ανακηρύχτηκαν για 

την βασική εκλογική περιφέρεια……………………………………………………..(1) 

Α. Οι κατωτέρω συνδυασµοί κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων: 

α. ……………………………………………………………(ονοµασία κόµµατος) (2) 

1. …………………………………………………………….……………………. 

2. ………………………………………………………………………………….. 

3.. ………………………………………………………….…………………........ 

4.. …………………………………………………………………………………. 

β. …………………………………………………………… (ονοµασία κόµµατος) (2) 

1. ……………………………………..……………………….…………………… 

2. …………………………………………………………………………………. 

3.. …………………………………………………………….…………………... 

4.. ………………………………………………………………………………… 

 

Β. Οι κατωτέρω συνδυασµοί ανεξαρτήτων (2) 

 ………………………………………………………………………………………..  

 

Γ. Οι κατωτέρω µεµονωµένοι υποψήφιοι (2) 

  …………………………………………………………………………………........... 

 

∆. Οι κατωτέρω συνδυασµοί υποψηφίων της Επικρατείας 

 α. ……………………………………………………………(ονοµασία κόµµατος) (2) 

1. …………………………………………………………….…………………… 

2. …………………………………………………………………………………. 

3.. …………………………………………………………….…………………... 

4.. ………………………………………………………………………………… 

β. ……………………………………………………………(ονοµασία κόµµατος) (2) 

1. …………………………………………………………….…………………… 

2. …………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………….…………………... 

4. …………………………………………………………………………………… 

γ. ……………………………………………………………(ονοµασία κόµµατος) (2) 

1. …………………………………………………………….…………………… 

2. …………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………….…………………... 

4. …………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



2. Η παρούσα να τοιχοκολληθεί µε φροντίδα των κ.κ. ∆ηµάρχων, στην εξώθυρα των 

καταστηµάτων ψηφοφορίας και στα δηµοσιότερα µέρη του ∆ήµου και των 

Συνοικισµών, το βραδύτερο µέχρι την πέµπτη ηµέρα πριν από την ηµέρα της 

εκλογής, ήτοι µέχρι την 15η Σεπτεµβρίου 2015 και να δηµοσιευτεί εφόσον είναι 

δυνατόν. 

 

 

 

 

              

                   Ο Αντιπεριφερειάρχης

  

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) 

Αναγράφεται κάθε µία βασική 

εκλογική περιφέρεια χωριστά και 

ακολουθούν οι συνδυασµοί κοµµάτων και 

συνασπισµών κοµµάτων σύµφωνα µε το 

υπόδειγµα. 
(2) 

Η σειρά παράθεσης των συνδυασµών 

κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων θα 

είναι σύµφωνη µε τη σειρά που 

αναγράφεται στην απόφαση του Α΄ 

Τµήµατος του Αρείου Πάγου για την 

ανακήρυξη των συνδυασµών.  

 

 


