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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων µελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και ορισµός ηµέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας.  

  
 

Σας κοινοποιούµε, για ενηµέρωσή σας και για τις περαιτέρω νόµιµες ενέργειές σας:  

 

1. Αντίγραφο του υπ΄αριθ.  58  Προεδρικού ∆ιατάγµατος «Ορισµός ηµέρας διεξαγωγής και 

διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», που 

δηµοσιεύθηκε  στο αριθ. 101 της 22ας Απριλίου 2014 φύλλο της Εφηµερίδας της 

Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄). 

Με το ανωτέρω Προεδρικό ∆ιάταγµα ορίσθηκε ηµέρα διενέργειας της ψηφοφορίας για 

την Ελλάδα η Κυριακή 25 Μαΐου 2014. 

Επίσης µε το ίδιο προεδρικό διάταγµα ορίσθηκε ηµέρα διενέργειας της ψηφοφορίας  για 

τα λοιπά κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο έδαφος των οποίων θα ψηφίσουν οι 

Έλληνες εκλογείς που διαµένουν µόνιµα ή βρίσκονται σ’ αυτά κατά την ηµέρα των εκλογών  

η 24η Μαΐου 2014, ηµέρα Σάββατο. 

Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ανωτέρω Προεδρικού ∆ιατάγµατος (22.4.2014) 

αρχίζει η προεκλογική περίοδος. 

Επισηµαίνεται ακόµη ότι σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 3 του  ν. 4239/2014 (Α΄43) η 

προεκλογική περίοδος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές αρχίζει µε τη δηµοσίευση του 

ανωτέρω Προεδρικού ∆ιατάγµατος.     

 



2. Πίνακα στον οποίο περιλαµβάνονται οι κυριότερες προθεσµίες και οι αντίστοιχες ενέργειες 

που αναφέρονται ειδικά στη διενέργεια των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης 

Μαΐου 2014, οι οποίες προθεσµίες υπολογίσθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις που 

αναφέρονται στον πίνακα αυτό, δηλαδή του νόµου 4255/2014 (Α΄ 89) «Εκλογή µελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» και της νοµοθεσίας για την εκλογή 

βουλευτών (π.δ. 26/2012). 

 

Τέλος σας πληροφορούµε ότι,  επειδή το άρθρο 128 του π. δ. 26/2012 ορίζει ότι οι 

προθεσµίες δεν παρατείνονται λόγω αργιών ή εξαιρέσιµων, όλες οι αρµόδιες υπηρεσίες  

παρακαλούνται να µεριµνήσουν για τη λειτουργία τους έως τα µεσάνυχτα της ηµέρας 

λήξης των ανωτέρω (β) προθεσµιών που σας κοινοποιούνται. 

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ                                Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
1. Προεδρία ∆ηµοκρατίας 

Γραφείο ∆ιοικητικών Υποθέσεων      Ι.  ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 

2. Γενική  Γραµµατεία  Πρωθυπουργού     

3. Βουλή των Ελλήνων       

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού 

4. Όλα τα Υπουργεία  

∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού                  

5. Γενικά Επιτελεία: Εθνικής Άµυνας, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας 

∆ιευθύνσεις Προσωπικού 

6. Αρχηγεία Ελληνικής Αστυνοµίας, Λιµενικού Σώµατος και Πυροσβεστικού Σώµατος 

∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού 

7. Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο 

8. Συµβούλιο της Επικρατείας 

9. Άρειος Πάγος και Εισαγγελία Αρείου Πάγου 

10. Ελεγκτικό Συνέδριο  

11. Εφετεία και Εισαγγελίες Εφετών (µέσω περιφερειακών ενοτήτων έδρας νοµών) 

12.  Πρωτοδικεία και Εισαγγελίες Πρωτοδικών (µέσω περιφερειακών ενοτήτων έδρας νοµών) 

13. κ. κ. Γενικούς Γραµµατείς Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων 

14. κ. κ. Περιφερειάρχες 

15. κ.κ Αντιπεριφερειάρχες περιφερειακής ενότητας έδρας νοµών 



16. Περιφερειακές ενότητες έδρας νοµών 

17. ∆ικηγορικούς συλλόγους της χώρας (µέσω περιφερειακών ενοτήτων έδρας νοµών) 

18. κ. κ. Εφόρους δικαστικών αντιπροσώπων (µέσω περιφερειακών ενοτήτων έδρας νοµών) 

19. Εφορευτικές επιτροπές εκλογικών τµηµάτων (µέσω περιφερειακών ενοτήτων έδρας 

νοµών) 

20. ∆ήµους της χώρας 

 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ  
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού        
3. Γραφείο  Γενικού Γραµµατέα 
4. Γεν. ∆ιευθυντή Αναπτ. Προγραµµάτων 
5. ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης 
6. ∆ιεύθυνση Εκλογών 
 

 
 
 

 
 


