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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Των άρθρων 39 παρ. 1 και 2, 95, 96 και 97 παρ. 9 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο 

κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 57). 

β.   Του π.δ. 66/2015 «∆ιάλυση της Βουλής , προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της 

νέας Βουλής» (Α΄ 107). 

γ.  Του άρθρου 1 του π.δ. 4/2013 «Καθορισµός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας 

για τις γενικές βουλευτικές εκλογές» (Α΄ 10). 

2.  Την αριθµ. 193/2015 από 11 Σεπτεµβρίου 2015 απόφαση του Α΄ Τµήµατος του Αρείου Πάγου, 

µε την οποία ανακηρύχτηκαν οι αναφερόµενοι σ’ αυτήν δέκα επτά (17) συνδυασµοί υποψήφιων 

βουλευτών  και ένας (1) µεµονωµένος υποψήφιος των κατωτέρω βασικών εκλογικών περιφερειών 

για της γενικές βουλευτικές της  20ης Σεπτεµβρίου 2015. 

3.  Την αριθµ. 193/2015 από 11 Σεπτεµβρίου 2015 απόφαση του Α΄ Τµήµατος του Αρείου Πάγου,  

µε την οποία ανακηρύχτηκαν οι υποψήφιοι βουλευτές Επικρατείας κάθε κόµµατος για τις ίδιες 

εκλογές  

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ 

1- Για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεµβρίου 2015 ανακηρύχτηκαν για κάθε µία 

από τις παρακάτω εκλογικές περιφέρειες, οι συνδυασµοί κοµµάτων, συνασπισµοί κοµµάτων, οι 

µεµονωµένοι υποψήφιοι καθώς και συνδυασµοί υποψηφίων της Επικράτειας, που αναφέρονται 

στο απόσπασµα της αριθµ. 193/2015 απόφασης του Α΄ Τµήµατος του Αρείου Πάγου, που 

ακολουθεί: 



2.–  Η παρούσα να τοιχοκολληθεί µε φροντίδα των κ.κ. ∆ηµάρχων της Π.Ε. Καβάλας, στην          

εξώθυρα των καταστηµάτων ψηφοφορίας και στα δηµοσιότερα µέρη του ∆ήµου και των Συνοικισµών, 

το βραδύτερο µέχρι την πέµπτη ηµέρα πριν από την ηµέρα της εκλογής, ήτοι µέχρι την 15η Σεπτεµβρίου 

2015 και να δηµοσιευτεί εφόσον είναι δυνατόν. 
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