
 

 

 

 
 

 

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2019 

Αρ. Πρωτ.: 626 

 

ΠΡΟΣ:  
1. Γραμματέα Οργανωτικού 

2. Προέδρους ΝΟ.Δ.Ε. 
3. Προέδρους ΔΗΜ.Τ.Ο. 
 

ΚΟΙΝ:  
1. Γραφείο Προέδρου 

2. Γεν. Δ/ντή ΝΔ  
3. Βουλευτές - Ευρωβουλευτές 

4. Υπ. Βουλευτές - Ευρωβουλευτές 

5. Μέλη Πολιτικής Επιτροπής 

6. Γραμματείς Κόμματος - Αν/τες Γραμματείς Κόμματος 

7. Δ/ντή Γραφείου Τύπου 

  

 

 

ΘΕΜΑ: Αυτοδιοικητικές εκλογές Α’ και Β’ βαθμού - Ευρωεκλογές 2019 

 

  

Καθώς πλησιάζουμε προς τις εκλογές (Ευρωεκλογές και Αυτοδιοικητικές) του Μαΐου 
2019, εφιστούμε την προσοχή στα στελέχη μας ότι πρώτη προτεραιότητα της 
κομματικής οργάνωσης είναι η νίκη στην ευρωκάλπη και η ενίσχυση των υποψηφίων 
στις Περιφέρειες που επισήμως η ΝΔ στηρίζει. 
 

Δεδομένου ότι στις δημοτικές εκλογές υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί συνδυασμοί, σε 
καθέναν από τους οποίους μετέχουν πολλά μέλη ή στελέχη που προέρχονται  από την 
παράταξή μας, υπογραμμίζουμε ότι τα στελέχη μας θα πρέπει να συνομιλούν και να 
συνεργάζονται με όλους τους δημοτικούς συνδυασμούς που έχουν ως αναφορά τον 
χώρο της  ΝΔ. Με κάθε τρόπο πρέπει να αποφεύγονται εντάσεις και αρνητικές 
αναφορές. Η ενότητα της παράταξης είναι προτεραιότητα. 

Στις περιοδείες του Προέδρου καθώς και κλιμακίων στελεχών επιβάλλεται να 
ενημερώνονται και να συμμετέχουν όλα τα στελέχη και τα μέλη της ΝΔ στην 
εκάστοτε περιοχή, ανεξάρτητα από την συμμετοχή τους σε δημοτικά ψηφοδέλτια. 

Στις περιπτώσεις που στελέχη μας μετέχουν σε ψηφοδέλτια που έχουν επίσημη 
στήριξη ΣΥΡΙΖΑ, ακραίων κομμάτων ή σχηματισμών, θα πρέπει να ενημερώνεται η 
Γραμματεία Αυτοδιοίκησης. 



 

 

 

 
 

Τέλος, υπογραμμίζεται η ουσιαστική σημασία των εθελοντών την κρίσιμη αυτή 
περίοδο των εκλογών, και παρακαλείστε να μεριμνήσετε έτσι ώστε όλοι οι φίλοι, τα 
μέλη και στελέχη της παράταξής μας, να συνδράμουν οργανωτικά στην κάλυψη όλων 
των εκλογικών τμημάτων με εκλογικούς αντιπροσώπους σε όλη τη χώρα. Οι 
εθελοντές αποτελούν τον κορμό της οργανωτικής μας ισχύος, ειδικά την ημέρα των 
εκλογών.  

Για τον σκοπό αυτό λειτουργούν, στην ιστοσελίδα του Κόμματος μας, ηλεκτρονικές 
πλατφόρμες: 

α) Ομάδας Εθελοντών με σκοπό την υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου, τη 
νομική υποστήριξη και τη διοικητική υποστήριξη (Εγγραφή εδώ: https://nd.gr/mpes-

stin-omada-ethelonton ) , αλλά και 

β) Εκλογικών Αντιπροσώπων με σκοπό την διασφάλιση της ορθής διεξαγωγής των 
εκλογών σε όλα τα εκλογικά τμήματα. (Εγγραφή εδώ: https://nd.gr/eka ) 

Προχωράμε συντονισμένα και υπεύθυνα.  

Μαζί δίνουμε στην Ελλάδα μια κυβέρνηση Ελπίδας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, με 
Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.  

Η ώρα της Νέας Δημοκρατίας έφτασε! 

 

 

 

Ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής  
 

 

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ 
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