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ΟΓΗΓΙΔΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΔΣΙΩΝ  
 

Αζήλα, 27 Απξηιίνπ 2016 
 

Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή πνπ εθιέρζεθε από ηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 
.Δ.Π.Δ.Σ.Δ. ζηηο 5/3/2016, κε βάζε ηηο απνθάζεηο ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο Δθινγναπνινγηζηηθήο 
Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ην άξζξν 22 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηνπ .Δ.Π.Δ.Σ.Δ., ζαο αλαθνηλώλεη ηηο 
εκεξνκελίεο, ηα εθινγηθά θέληξα θαη ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ησλ εθινγώλ.  
 
Α) ΓΔΝΙΚΔΣ ΟΓΗΓΙΔΣ 

1.  Οη αξραηξεζίεο ηνπ πιιόγνπ καο ζα γίλνπλ ζε όιε ηελ Διιάδα, από 9 Ματνπ 2016, εκέξα 
Γεπηέξα έσο θαη 20 Ματνπ 2016, εκέξα Παξαζθεπή. 

2.  Γηθαίσκα ςήθνπ έρνπλ όια ηα κέιε, εθόζνλ είλαη ηακεηαθώο εληάμεη. 

3.  Η ςεθνθνξία, ζύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό, είλαη κπζηηθή. 

4.  Κάζε ςεθνθόξνο έρεη δηθαίσκα λα βάιεη ηνπο παξαθάησ ζηαπξνύο πξνηίκεζεο: 
    α) γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην κέρξη επηά (7) ζηαπξνύο, β) γηα Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο  
    κέρξη δύν (2) ζηαπξνύο γηα θάζε πεξηθέξεηα, γ) γηα ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή κέρξη ηξεηο (3)  
    ζηαπξνύο, δ) γηα ηελ Οκνζπνλδία (Ο.Σ.Ο.Δ.) κέρξη έμη (6) ζηαπξνύο, ε) γηα ην Δ.Κ.Α. κέρξη  
    έμη (6) ζηαπξνύο.  

5.  Οη ζηαπξνί πξνηίκεζεο πξέπεη λα ηίζεληαη επδηάθξηηα πξηλ από ην όλνκα ησλ ππνςεθίσλ. 

6.  Γηαγξαθέο, πξνζζήθεο ή νπνηαδήπνηε αλαγξαθή άιισλ ζεκείσλ ζην ςεθνδέιηην δελ 
επηηξέπνληαη θαη ζα έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ αθύξσζή ηνπ. 

7.  Οη ςεθνθόξνη πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ηελ αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα ή ην βηβιηάξην ηνπ ΣΤΠΔΣ. 

 
Β) ΔΙΓΙΚΔΣ ΟΓΗΓΙΔΣ 

1.  Γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ππεξεηνύλ α) ζην Ννκό Αηηηθήο θαη β) ζηελ Πεξηθέξεηα θαη ζα 
βξεζνύλ ζηελ έδξα ηνπ πιιόγνπ, ηα εθινγηθά θέληξα θαη νη αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο 
δηεμαγσγήο ησλ εθινγώλ είλαη: 

 

 9/5/2016 έσο θαη 13/5/2016 από 9.30 π.κ. κέρξη 5.00 κ.κ., ζηα γξαθεία ηνπ πιιόγνπ 
(νθνθιένπο 10, 2

νο
 όξνθνο). 

 10/5/2016, εκέξα Σξίηε: 1. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 2, ΠΔΙΡΑΙΑ (ώξα 09:30 – 10:30)  
                                          2. ΛΔΩΦΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 128-130 (ώξα 11:30 – 15:15)  

 12/5/2016, εκέξα Πέκπηε: 1. ΛΔΩΦ. ΜΔΟΓΔΙΩΝ 1, ΑΘΗΝΑ (ώξα 09:30-10:30)  
                                        2. ΚΗΦΙΙΑ 178, ΥΑΛΑΝΓΡΙ (ώξα 11:00 – 11:30) 
      3. ΓΑΡΓΗΣΣΟΤ 86, ΓΔΡΑΚΑ (ώξα 12:00 – 15:15)   

2.  Γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ππεξεηνύλ ζηελ Πεξηθέξεηα ε ςεθνθνξία ζα γίλεη κε 
αιιεινγξαθία, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, από 9/5/2016 κέρξη θαη 
20/5/2016. 

3.  Γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ππεξεηνύλ ζε Καηαζηήκαηα ή Τπεξεζίεο ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο θαη 
δελ πξνιάβνπλ λα ςεθίζνπλ ζηα πξναλαθεξόκελα εθινγηθά θέληξα, ε ςεθνθνξία ζα γίλεη 
κε αιιεινγξαθία από 16/5/2016 κέρξη θαη 20/5/2016, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 
Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. 

 

Η Δθορεσηική Δπιηροπή, ζηις περιπηώζεις 2 και 3, θα αποζηείλει ζε κάθε μέλος θάκελο, 
ποσ θα περιλαμβάνει ηο απαραίηηηο, με βάζη ηο καηαζηαηικό, εκλογικό σλικό, καθώς και 
λεπηομερείς οδηγίες για ηον ηρόπο ψηθοθορίας με αλληλογραθία. 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 
 Η ΔΦΟΡΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Η  ΠΡΟΔΓΡΟ                                      ΣΑ   ΜΔΛΗ 
                                                    

                        Φ. ΚΟΡΟΒΙΝΗ                        Α. ΣΡΙΚΟΤ        Γ. ΓΙΑΝΝΗΛΙΑ  
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