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 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H΄ FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα 8 Μαΐου 2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ      Αριθ.πρωτ: 18667 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ       ΠΡΟΣ: 

         Τους ∆ήµους της Χώρας 
Ταχ. ∆/νση : Ευαγγελιστρίας 2 
Ταχ.Κώδικας : 101 83 
Πληροφορίες : Ε. Ατµατζίδου 
Τηλέφωνο : 2131361252 
Φαξ : 210 3741140 
E- mail : e.atmatzidou@ypes.gr  
 
 
ΘΕΜΑ: Υπόδειγµα προγράµµατος εκλογής άρθρου 23 του ν.3852/2010 "Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 

Καλλικράτης" (Α΄ 87).  

 
 Σας αποστέλλουµε υπόδειγµα προγράµµατος εκλογής για τις δηµοτικές εκλογές της 

18ης Μαΐου 2014 που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 23 του ανωτέρω νόµου και 

παρακαλούµε για την έκδοση, δηµοσίευση, τοιχοκόλλησή και ανάρτηση του στην ιστοσελίδα 

του δήµου από τον οικείο ∆ήµαρχο τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ψηφοφορία. 

  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Περιφέρεια Αττικής 
(µε συνηµµένο υπόδειγµα) 
Περιφερειακές Ενότητες έδρας νοµών      
(µε συνηµµένο υπόδειγµα) 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ       ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
1. Γραφείο  Υπουργού 
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 
3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
4. Γεν. ∆/νση Αναπτ. Προγραµµάτων 
5. ∆/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Ο.Τ.Α. 
6. ∆/νση Μηχ/σης & Η.Ε.Σ. 
7. ∆/νση Εκλογών ( 3 αντίγραφα) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ 

 
(άρθρο 23  του ν.3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄ 87) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ 

........................................... 

∆ΗΜΟΣ  

............................................ 

 

          Μαΐου 2014 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 

Έχοντας υπόψη: 

 

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄ 87).  

 

2. Την αριθ ...................................................... απόφαση του Πρωτοδικείου .....................  

.................................................. µε την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόµενοι σ' αυτή 

συνδυασµοί υποψηφίων για τις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014. 
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Γνωστοποιούµε ότι 

Για τις δηµοτικές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014  ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασµοί 

υποψηφίων για το δήµο................................. 

I. Για τους ∆ήµους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια: 

 

Α' ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ (θα τεθεί το όνοµα  του συνδυασµού) 

......................................... (Υποψήφιος ∆ήµαρχος) 

......................................... (Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι) 

1. ...........................................................................................................................  

2. ............................................................................................................................ 

κ.λπ. 

 

II. Για τους ∆ήµους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια και έχουν δηµοτικές και 

τοπικές κοινότητες:  

 

Α' ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ (θα τεθεί το όνοµα  του συνδυασµού) 

......................................... (Υποψήφιος ∆ήµαρχος) 

......................................... (Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι) 

1.............................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................ 

κ.λπ.  

Υποψήφιοι δηµοτικής κοινότητας                                    του ιδίου (Α) συνδυασµού 

1. ............................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................ 

κ.λπ. 

     ή 

Υποψήφιοι τοπικής κοινότητας                                       του ιδίου (Α) συνδυασµού 

1. ............................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................ 

 

     ή 

Εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας                                   του ιδίου (Α) συνδυασµού 

1. ............................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................ 
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III. Για τους ∆ήµους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες και 

έχουν δηµοτικές και τοπικές κοινότητες:  

Α' ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ (θα τεθεί το όνοµα  του συνδυασµού) 

......................................... (Υποψήφιος ∆ήµαρχος) 

....................................... Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας 

                                                                  του ιδίου (Α) συνδυασµού (αλφαβητικά) 

 

1.............................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................ 

κ.λπ. 

…………………………   Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας  

                                                                 του ιδίου (Α) συνδυασµού αλφαβητικά)  

1.............................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................ 

κ.λπ. 

 Υποψήφιοι δηµοτικής κοινότητας                                  του ιδίου (Α) συνδυασµού 

1. ............................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................ 

κ.λπ. 

     ή 

Υποψήφιοι τοπικής κοινότητας                                       του ιδίου (Α) συνδυασµού 

1. ............................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................ 

     ή 

Εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας                                   του ιδίου (Α) συνδυασµού 

1. ............................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................ 

 

 

 Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 18η Μαΐου 2014 ηµέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 

07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τµήµατα που έχουν οριστεί µε 

την υπ' αριθ. ..................................... απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη (θα παρατεθούν τα 

εκλογικά τµήµατα και καταστήµατα ψηφοφορίας). 

Οι έδρες του δηµοτικού συµβουλίου ανέρχονται σε………………………………………………...  

      ή       

Σε περίπτωση δήµου που αποτελείται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, 

Οι έδρες της εκλογικής περιφέρειας…………………………… ανέρχονται σε ...................... 

Οι έδρες της εκλογικής περιφέρειας…………………………… ανέρχονται σε  ………………                         
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Οι έδρες του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας…………………………………..ανέρχονται 

σε ........................................  

Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας……………………….ανέρχονται 

σε……………….. 

Για την τοπική κοινότητα ……………………………….εκλέγεται ένας εκπρόσωπος. 

Θα γίνει ξεχωριστή µνεία για κάθε συµβούλιο δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας ή τοπική 

κοινότητα όπου εκλέγεται ένας εκπρόσωπος. 

Το πρόγραµµα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε Κατάστηµα ψηφοφορίας και στα 

δηµοσιότερα µέρη του δήµου και των συνοικισµών αυτών. 

 

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  


