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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Το υπ’αριθ. 38/2015 Προεδρικό Διάταγμα(ΦΕΚ63/τ.Α΄/28-06-2015) « Προκήρυξη Δημοψηφίσματος για
κρίσιμο εθνικό θέμα».
3. Την υπ’αριθ. ΦΕΚ 64/τ.Α΄/28-06-2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
4. Την αριθ. πρωτ. 4577/30-06-2015 Προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Π.Δ. 26/2012 περί δημοσίευσης προγράμματος ψηφοφορίας.
Γνωστοποιούμε

ότι

1. Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 5η Ιουλίου 2015 ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα
λήξει την 19:00 ώρα στο κατωτέρω εκλογικό τμήμα:
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:
1Ο - ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
ΕΔΡΑ:
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
2. Σε αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους, των οποίων το Επώνυμο
αρχίζει από ΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ μέχρι και ΧΑΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ, συμπεριλαμβανομένων οι τυχόν
παραληφθέντες εκλογείς και οι Ειδικοί εκλογείς: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ, 649 ΤΕΘ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ.
3. Το ερώτημα που τίθεται στην κρίση του Ελληνικού λαού με το δημοψήφισμα έχει ως εξής:
«Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25.06.2015 και αποτελείται
από δύο μέρη, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους.
Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of the Current Program and Beyond»
(«Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού») και το δεύτερο
«Preliminary Debt sustainability analysis» («Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους»).
4.

Οι απαντήσεις του ανωτέρω ερωτήματος έχουν ως εξής:

α. ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΟΧΙ το οποίο θα ψηφίσουν όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση
των τριών θεσμών.
β. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΝΑΙ το οποίο θα ψηφίσουν όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των
θεσμών.
Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από το κατάστημα ψηφοφορίας και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου Αγαθονησίου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ευάγγελος Κ. Κόττορος
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