
                                              ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΕΕ  ΓΙΑ ΣΤΑ –ΤΔ  2013 
 

Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης 

(μια τουλάχιστον πολιτική και μια 

τουλάχιστον οικονομική εφημερίδα/ 

αποστολή σε όλες τις Περιφέρειες/ 

ανάρτηση στην Κεντρική Υπηρεσία και στα 

Π.Τ.  

 
55 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες 

πριν από την ημέρα ψηφοφορίας 

ΜΕΧΡΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 20/10/2013 

α. εκπλήρωση ταμειακών υποχρεώσεων  

β. εγγραφές νέων μελών 

γ. υποβολή ατομικών υποψηφιοτήτων & 

καταβολή ατομικού παραβόλου 2€ 

δ. δήλωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας 

 

36 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες 

πριν από την ημέρα ψηφοφορίας  

 

ΜΕΧΡΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/11/2013 

8Υποβολή δηλώσεων κατάρτισης συνδυασμών 

 

33 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες 

πριν από την ημέρα ψηφοφορίας  

ΜΕΧΡΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 11/11/2013 

Ανακήρυξη Υποψηφίων ΣτΑ και Τ.Δ. 

(Ανάρτηση στην Κεντρική Υπηρεσία / 

γραφεία Π.Τ και Περιφερειακές Ενότητες 

όπου εδρεύουν τα Π.Τ.) 

 

32 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες 

πριν από την ημέρα ψηφοφορίας  

ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΤΗ 12/11/2013 

Υποβολή ενστάσεων σχετικά με την 

ανακήρυξη των υποψηφίων ΣτΑ  

 

Από ημέρα ανακήρυξης  μέχρι 

την ημέρα  οριστικοποίησης των 

πινάκων υποψηφίων και 

συνδυασμών 

ΑΠΟ 12/11/2013-14/11/2013 

Οριστικοποίηση πινάκων των υποψηφίων 

της ΣτΑ από Κ.Δ.  

 

30 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες 

πριν από την ημέρα ψηφοφορίας  

ΜΕΧΡΙ ΠΕΜΠΤΗ  14/11/2013 

Κατάθεση εκλογικού παραβόλου συνδυασμών 

ΣτΑ  150 € 

Μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά 

την οριστικοποίηση των 

πινάκων. 

ΜΕΧΡΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 18/11/2013 

Υποβολή ενστάσεων σχετικά με την 

ανακήρυξη των υποψηφίων Τ.Δ. 

 

ΑΠΟ 12/11/2013 – 19/11/2013 

 

 

 

Οριστικοποίηση πινάκων των υποψηφίων 

Τ.Δ.  

 

26 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες 

πριν τις εκλογές 

ΜΕΧΡΙ ΔΕΥΤΕΡΑ  18/11/2013 

 Αποστολή διορισμών των εφορευτικών 

επιτροπών ΣτΑ με συστημένη επιστολή 

 

 

25 τουλάχιστον ημέρες πριν από 

την ημέρα της ψηφοφορίας. 

ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΤΗ 19/11/2013 



 

Δημοσίευση αριθμού εκλογικών τμημάτων 

κάθε Περιφερειακής Ενότητας  τα μέλη 

που πρέπει να ψηφίσουν σε αυτά και ο 

χώρος όπου θα λειτουργήσουν, σε μία 

τουλάχιστον πολιτική και μία οικονομική 

εφημερίδα, αποστολή σε όλες τις 

Περιφέρειες  και στους Προέδρους – μέλη 

ΚΕΕ & ΤΕΕ, ανάρτηση στην Κεντρική 

Υπηρεσία και στα Π.Τ. (οι εφημερίδες θα 

πρέπει να αναφέρονται στην προκήρυξη) 

 

25 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες 

πριν από την ημέρα ψηφοφορίας 

ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΤΗ 19/11/2013 

Κατάθεση εκλογικού παραβόλου συνδυασμών 

Τ.Δ. 45 € 

Εντός τριών ημερών από την 

οριστικοποίηση των πινάκων για 

Τ.Δ.  

ΜΕΧΡΙ ΠΕΜΠΤΗ  21/11/2013 

Αποστολή διορισμών εφορευτικών 

επιτροπών Τ.Δ.  

 

20 τουλάχιστον ημέρες πριν τις 

εκλογές 

ΜΕΧΡΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/11/2013 

Αποστολή ψηφοδελτίων για τα μέλη που 

ψηφίζουν με αλληλογραφία 

 

15 τουλάχιστον ημέρες πριν τις 

εκλογές 

ΜΕΧΡΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 /11/2013 

Παράδοση εκλογικού υλικού από Κ.Δ. 

στους Προέδρους των ΚΕΕ και ΚΕΕΠΕ 

 

5 τουλάχιστον ημέρες πριν από 

την ημέρα της ψηφοφορίας 

ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΤΗ 10/12/2013 

ΕΚΛΟΓΕΣ 
 

15/12/2013 

Επίσημη ανακοίνωση αποτελεσμάτων από 

την ΚΕΕ (Δημοσίευση σε μια τουλάχιστον 

πολιτική και οικονομική εφημερίδα και 

ανάρτηση στην Κεντρική Υπηρεσία και 

Π.Τ.) 

 

10 ημέρες από τις εκλογές 

ΜΕΧΡΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/12/2013 

 

Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων Εντός 5 ημερών από την 

ανακοίνωση 

 ΜΕΧΡΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 2/1/2014 

 

 

Νέα επίσημη ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων μετά τις ενστάσεις 

20 ημέρες από την ημερομηνία 

των εκλογών 

ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΤΗ 7/1/2014 


