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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Φαξ
E-mail

: Ευαγγελιστρίας 2
: 101 83
: Ε. Ατματζίδου
: 213 136 1252 
: 213 136 1140
: e. atmatzidou@ypes.gr

Αθήνα 18 Μαΐου 2019
Αριθ. Πρωτ.: 38434

ΠΡΟΣ:
Τους Δήμους της Χώρας

ΘΕΜΑ: Υπόδειγμα προγράμματος εκλογής για τις Δημοτικές και Κοινοτικές 
Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019. 

Σας αποστέλλουμε υπόδειγμα προγράμματος εκλογής για τις δημοτικές και 

κοινοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019  σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.3852/2010 

"Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης" (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του 

ν.4555/2018 "Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (Α΄133)" και το άρθρο 154, παρ. 8 του 

ν. 4600/2019 (Α΄43) και παρακαλούμε για την έκδοση, δημοσίευση, τοιχοκόλληση και 

ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του δήμου από τον οικείο Δήμαρχο τουλάχιστον 
τρεις (3) ημέρες πριν από την ψηφοφορία.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ          Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Περιφέρεια Αττικής
(με συνημμένο υπόδειγμα)
Περιφερειακές Ενότητες έδρας νομών 
(με συνημμένο υπόδειγμα)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ           ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
1. Γραφείο  Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
3. Γεν. Δ/νση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
4. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν.4555/2018 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 

(Α΄133),  και άρθρο 154, παρ. 8 του ν. 4600/2019 (Α΄43)].

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ
...........................................
ΔΗΜΟΣ 
............................................

…… Μαΐου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Έχοντας υπόψη:

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

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν.4555/2018 "Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 

(Α΄133)" και του άρθρου 154, παρ. 8 του ν. 4600/2019 (Α΄43).

2. Την αριθ. ...................................................... απόφαση του Πρωτοδικείου 
.....................  .................................................. με την οποία ανακηρύχθηκαν οι 
αναφερόμενοι σ' αυτή συνδυασμοί υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, συμβούλων 
κοινότητας και προέδρων κοινοτήτων για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.
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Γνωστοποιούμε ότι

Για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019  ανακηρύχθηκαν οι 
παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων για το δήμο ................................

Α. Για τους Δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια:

Ι. Συνδυασμοί για την ανάδειξη δημοτικών αρχών.

Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ (θα τεθεί το όνομα  του συνδυασμού)
......................................... (Υποψήφιος Δήμαρχος)
......................................... (Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι)

Β' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ (θα τεθεί το όνομα  του συνδυασμού)
......................................... (Υποψήφιος Δήμαρχος)
......................................... (Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι)

....................................................................................................................................... 
…………….....................................................................................................................
κ.λπ.

ΙΙ. Συνδυασμοί για την ανάδειξη συμβούλων κοινότητας …………... (θα τεθεί το 
όνομα της κοινότητας)

Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ (θα τεθεί το όνομα  του συνδυασμού)
......................................... (Υποψήφιοι Σύμβουλοι)
Β' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ (θα τεθεί το όνομα  του συνδυασμού)
......................................... (Υποψήφιοι Σύμβουλοι)

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

...............................................................................................................................
κ.λπ.
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Συνδυασμοί για την ανάδειξη συμβούλων κοινότητας …………. (θα τεθεί το όνομα 
της κοινότητας)

Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ (θα τεθεί το όνομα  του συνδυασμού)
......................................... (Υποψήφιοι Σύμβουλοι)
Β' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ (θα τεθεί το όνομα  του συνδυασμού)
......................................... (Υποψήφιοι Σύμβουλοι)
 ........................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................
κ.λπ.

ΙΙΙ. Υποψήφιοι πρόεδροι Κοινοτήτων

 Υποψήφιοι πρόεδροι Κοινότητας ...... (θα τεθεί το όνομα της κοινότητας)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Υποψήφιοι πρόεδροι Κοινότητας  ……(θα τεθεί το όνομα της κοινότητας)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
κ.λπ.

Β. Για τους Δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες: 

Ι.  Συνδυασμοί για την ανάδειξη δημοτικών αρχών.

Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ (θα τεθεί το όνομα  του συνδυασμού)
......................................... (Υποψήφιος Δήμαρχος)
....................................... Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας
 …………………………  του ιδίου (Α) συνδυασμού (αλφαβητικά)

1..............................................................................................................................
2. ............................................................................................................................
κ.λπ.
…………………………   Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας 
                                                                 του ιδίου (Α) συνδυασμού αλφαβητικά) 
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1..............................................................................................................................
2. ............................................................................................................................
κ.λπ.
 
Β' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ (θα τεθεί το όνομα  του συνδυασμού)
......................................... (Υποψήφιος Δήμαρχος)
....................................... Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας
 …………………………  του ιδίου (Β) συνδυασμού (αλφαβητικά)

1..............................................................................................................................
2. ............................................................................................................................
κ.λπ.
…………………………   Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας 
                                                                 του ιδίου (Β) συνδυασμού αλφαβητικά) 
1..............................................................................................................................
2. ............................................................................................................................
κ.λπ.

ΙΙ. Συνδυασμοί για την ανάδειξη συμβούλων κοινότητας…………. (θα τεθεί το όνομα 
της κοινότητας)

Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ (θα τεθεί το όνομα  του συνδυασμού)
......................................... (Υποψήφιοι Σύμβουλοι)
……………………………………………………………………………………………….
Β' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ (θα τεθεί το όνομα  του συνδυασμού)
......................................... (Υποψήφιοι Σύμβουλοι)

…………………………………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................
κ.λπ.

Συνδυασμοί για την ανάδειξη συμβούλων κοινότητας …………. (θα τεθεί το όνομα 
της κοινότητας)

Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ (θα τεθεί το όνομα  του συνδυασμού)
......................................... (Υποψήφιοι Σύμβουλοι)
Β' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ (θα τεθεί το όνομα  του συνδυασμού)
......................................... (Υποψήφιοι Σύμβουλοι)
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
κ.λπ.

ΙΙΙ. Υποψήφιοι πρόεδροι Κοινοτήτων

  Υποψήφιοι πρόεδροι Κοινότητας  …………… (θα τεθεί το όνομα της κοινότητας)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
  Υποψήφιοι πρόεδροι Κοινότητας  ……………. (θα τεθεί το όνομα της κοινότητας)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

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  
………………  

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

Για τις κοινότητες ……………………………… εκλέγεται ένας πρόεδρος.

Θα γίνει ξεχωριστή μνεία για κάθε συμβούλιο  κοινότητας ή κοινότητα όπου εκλέγεται 
ένας πρόεδρος.
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Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 26η Μαΐου 2019, 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).

Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε Κατάστημα ψηφοφορίας και στα 
δημοσιότερα μέρη του δήμου και των συνοικισμών αυτών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 


		2019-05-19T15:30:50+0200




