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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 29 Ιουνίου 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: 22031

& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣ:
Ταχ. ∆/νση: Ευαγγελιστρίας 2

κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες

Ταχ. Κώδικας: 101 83

Περιφερειακής Ενότητας

Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη

έδρας νοµών

Τηλέφωνο: 213 136 1132
Φαξ: 213 1361140
e-mail: te.ekloges@ypes.gr

ΘΕΜΑ: «Υπόδειγµα προκήρυξης άρθρου 39 του π.δ. 26/2012 για το δηµοψήφισµα της
5ης Ιουλίου 2015»

Σας παραθέτουµε κατωτέρω για διευκόλυνσή σας, υπόδειγµα 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» (57 Α΄) σε
συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 21 παρ.1 του ν.4023/2011 «∆ιεύρυνση της Άµεσης και
Συµµετοχικής ∆ηµοκρατίας µε τη ∆ιενέργεια ∆ηµοψηφίσµατος» (Α΄220).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα
3. Γενικό ∆/ντή Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Εκλογών
4. ∆/νση Εκλογών

Κ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

…………………………………...2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Αντιπεριφερειάρχης / Η Περιφερειάρχης Αττικής............................................................

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 39 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο
κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (57 Α΄).
β. Του άρθρου 21 παρ.1 του ν.4023/2011 «∆ιεύρυνση της Άµεσης και Συµµετοχικής
∆ηµοκρατίας µε τη ∆ιενέργεια ∆ηµοψηφίσµατος» (Α΄220)

2. Το π.δ.38/2015 (Α΄63/28.6.2015) µε το οποίο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44
παρ.2 του Συντάγµατος προκηρύχθηκε δηµοψήφισµα.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ
1. Ως ηµέρα ψηφοφορίας ορίζεται η Κυριακή………………………..
……………………………………………………………………………..
2. Το ερώτηµα που τίθεται στην κρίση του Ελληνικού λαού µε το δηµοψήφισµα έχει ως
εξής………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
3. Οι απαντήσεις του ανωτέρω ερωτήµατος έχουν ως εξής
α. ∆ΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΟΧΙ ………………………………….……………………………….
β. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΝΑΙ…………………………………….…………………………………...

2. Η παρούσα να τοιχοκολληθεί µε φροντίδα των κ.κ. ∆ηµάρχων, στην εξώθυρα των
καταστηµάτων ψηφοφορίας και στα δηµοσιότερα µέρη του δήµου και των συνοικισµών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης/ Η Περιφερειάρχης Αττικής

