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ΘΕΜΑ: «Νέες ρυθμίσεις για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» 

Ι. Σ Κ Ο Π Ο Σ

Μετά την ψήφιση του ν.4255/2014 (Α’89) «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και  άλλες  διατάξεις»,  κρίθηκε  αναγκαία  η  έκδοση  της  παρούσας  εγκυκλίου,  η  οποία 

αποσκοπεί  στην  πληρέστερη  ενημέρωση  όλων  των  φορέων  που  εμπλέκονται  στην 

προπαρασκευή και διενέργεια των εκλογών, καθώς και στην ενημέρωση και  διευκόλυνση 

των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων ευρωβουλευτών στις εκλογές της 25ης Μαΐου 

2014, σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν και αφορούν α) σε θέματα υποβολής 

των  υποψηφιοτήτων  β)  στις  προϋποθέσεις  και  στα  κωλύματα  εκλογιμότητας  γ)  στις 
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αντίστοιχες ενέργειες των κομμάτων και των υποψηφίων και δ) στις προθεσμίες μέσα στις 

οποίες πρέπει να συντελεσθούν οι ενέργειες αυτές.

Επίσης, παρέχονται και σχετικές με τα ανωτέρω θέματα πληροφορίες, που κρίνονται 

χρήσιμες για τη διευκόλυνση των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών.

Το  θεσμικό  πλαίσιο  που  διέπει  τη  διαδικασία  υποβολής  των  υποψηφιοτήτων 

αποτελούν :

α) οι σχετικές διατάξεις του Συντάγματος 

β) ο ν.4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις»

γ) το π.δ.26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την 

εκλογή βουλευτών» (Α’57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις παρ.3-5 του αρ.10 του 

ν.4239/2014 

δ) ο ν.2196/1994 (Α’ 41) όπως τροποποιήθηκε με το ν.4244/2014 (Α΄60)

II. ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  3  του  άρθρου  1  του  Ν.4255/2014,  η 

προεκλογική περίοδος για τις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου 2014, αρχίζει την 22α Απριλίου 

2014, ημέρα  δημοσίευσης  του  προεδρικού  διατάγματος  με  το  οποίο  ορίζεται  η  ημέρα 

διεξαγωγής  και  διάρκειας  της  ψηφοφορίας  για  την  εκλογή  των  μελών  του  Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, (π.δ.58/2014, ΦΕΚ Α΄/22.04.2014).

III. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα  με  την παράγραφο 1 του  άρθρου  55 του Συντάγματος,  «Για  να εκλεγεί  

κανείς βουλευτής απαιτείται να είναι Έλληνας πολίτης, να έχει τη νόμιμη ικανότητα να εκλέγει  

και να έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα της εκλογής».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του Συντάγματος, σε συνδυασμό με 

αυτές του άρθρου 29 παρ.1 του π.δ. 26/2012, ο υποψήφιος βουλευτής,  πρέπει:

Α. Να είναι Έλληνας πολίτης. Ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας 

δεν επιδρούν περιοριστικά στην υποβολή υποψηφιότητας

Β. Να έχει συμπληρώσει κατά την ημέρα της εκλογής, δηλαδή στις 25 Μαΐου 2014, το 25ο 

έτος της ηλικίας του. Με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του π.δ. 26/2012, η ηλικία 

των υποψηφίων  αποδεικνύεται  από την εγγραφή στο μητρώο αρρένων ή το δημοτολόγιο 
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δήμου. Αν για τη συμπλήρωση της ηλικίας πρέπει να βεβαιωθεί, εκτός από το έτος, και η 

ημερομηνία γέννησης, αυτή αποδεικνύεται μόνο με ληξιαρχική πράξη γέννησης, 

Γ. Να μην έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν

Σχετικές με την προϋπόθεση αυτή, είναι οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του 

Συντάγματος και  του άρθρου 5 του π.δ.  26/2012,  σύμφωνα με  τις  οποίες  στερούνται  του 

δικαιώματος του εκλέγειν:

-  όσοι  βρίσκονται,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  Αστικού  Κώδικα,  σε  πλήρη στερητική 

δικαστική συμπαράσταση,

- όσοι στερήθηκαν το δικαίωμα αυτό, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, για όσο χρόνο 

διαρκεί αυτή η στέρηση.

Δ. Επίσης,  εκλόγιμοι  στο  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  είναι  και  οι  πολίτες  των  λοιπών 

κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα κατά τα οριζόμενα 

στον  ν.2196/1994  (Α’41),  όπως  τροποποιήθηκε  με  τον  ν.4244/2014  (Α’60),  έχουν 

συμπληρώσει  το  25ο έτος  της  ηλικίας  τους  κατά  την  ημέρα  της  εκλογής  και  δεν  έχουν 

στερηθεί  το  δικαίωμα  του  εκλέγειν/εκλέγεσθαι  στην  Ελλάδα  και  στο  κράτος  μέλος 

καταγωγής τους.

Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα

α) Τα  κωλύματα εκλογιμότητας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 56 του 

Συντάγματος,  ισχύουν  και  στις  εκλογές  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου,  σύμφωνα  με  τα 

οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 και 3 του ν.4255/2014 και του άρθρου δέκατου 

πέμπτου του ν.2196/1994. Ειδικότερα ωστόσο, τα κωλύματα από τις διατάξεις της παρ.3 του 

άρθρου 56 του Συντάγματος που θεσπίζονται για πρώτη φορά, έχουν ως χρονική περίοδο 

αναφοράς για την εκλογή της 25ης Μαΐου 2014 δέκα (10) ημέρες πριν από την ανακήρυξη των 

υποψηφίων.

Για  τη  διαδικασία  υποβολής  παραιτήσεως  από  τις  θέσεις  που  συνιστούν  κώλυμα 

εκλογιμότητας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.1 έως 4 του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012. 

Συγκεκριμένα,  η  παραίτηση  είναι  γραπτή  και  επιδίδεται  με  δικαστικό  επιμελητή  στον 

Πρόεδρο του Αρείου Πάγου.
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Κώλυμα εκλογιμότητας ισχύει  και για τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, οι 

οποίοι πρέπει να παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξή τους.

β) Ασυμβίβαστα: Η ιδιότητα του μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ασυμβίβαστη: 

- Με τα έργα ή τις ιδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 57 του Συντάγματος.

- Με την ιδιότητα του βουλευτή της Ελληνικής Βουλής

- Με τις ιδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 6 της πράξης της 20ης  Σεπτεμβρίου 1976 του 

Συμβουλίου  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  απόφαση 

2002/772/ΕΚ η οποία κυρώθηκε με το ν.3216/2003 (Α΄312) 

IV. ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η  πρόταση  και  η  ανακήρυξη  των  υποψηφίων  ρυθμίζονται  από  τις  διατάξεις  του 

άρθρου  3  του  ν.4255/2014.  Δικαίωμα  υποβολής  πρότασης  υποψηφίων  έχουν  μόνο  τα 

κόμματα  ή  οι  συνασπισμοί  συνεργαζόμενων  κομμάτων.  Στους  συνασπισμούς 

συνεργαζόμενων  κομμάτων  μπορούν  να  συμμετέχουν  και  πολιτικές  κινήσεις  που  δεν 

αποτελούν πολιτικό κόμμα.

Την  πρόταση  πρέπει  να  αποδεχθεί  εγγράφως  ο  ίδιος  ο  προτεινόμενος  ή  ο 

πληρεξούσιός του. Η πληρεξουσιότητα για την αποδοχή πρότασης, πρέπει να είναι ειδική και 

να παρέχεται με συμβολαιογραφική πράξη. Στην πρόταση υποψηφιότητας αναγράφεται το 

κύριο όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, η ιδιότητα και η ακριβής διεύθυνση κατοικίας του 

προτεινόμενου.  Επίσης  επισυνάπτεται  υπεύθυνη  δήλωση  του  προτεινόμενου ή  του 

πληρεξουσίου  του,  στην  οποία  να  δηλώνεται  ο  δήμος  στο  μητρώο  αρρένων  ή  στο 

δημοτολόγιο του οποίου  είναι  εγγεγραμμένος  ο υποψήφιος,  το έτος  γέννησής του (και  η 

ημερομηνία γέννησής του,  για την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του π.δ. 

26/2012),  ότι  δεν  έχει  στερηθεί  το  δικαίωμα  του  εκλέγειν,  ότι  δεν  αποδέχτηκε  πρόταση 

υποψηφιότητας σε συνδυασμό – πρόταση άλλου κόμματος, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό 

του τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 2 του ν.4255/2014 και ότι δεν έχει ανειλημμένη 

υποχρέωση  παραμονής  στην  υπηρεσία  για  ορισμένο  χρόνο,  προκειμένου  περί  πολιτικών 

υπαλλήλων και στρατιωτικών εν γένει, κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  πέμπτου  του  ν.2196/2014  όπως 

τροποποιήθηκαν με αυτές του άρθρου 2 του ν.4244/2014,  οι πολίτες των λοιπών κρατών 

μελών  της  Ένωσης που  κατοικούν  στην  Ελλάδα  και  επιθυμούν  να  είναι  υποψήφιοι  σε 

συνδυασμό κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, οφείλουν να υποβάλουν τα  ίδια  κατά τα 
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ανωτέρω  δικαιολογητικά  με  τους  Έλληνες  πολίτες,  καθώς  και    τα  ακόλουθα   

δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει εκπέσει 

του  δικαιώματος  του  εκλέγεσθαι  στο  κράτος  μέλος  καταγωγής  του,  μετά  από  δικαστική 

απόφαση ή απόφαση (πράξη) διοικητικής αρχής, υπό την προϋπόθεση ότι για την τελευταία 

προβλέπεται η προσβολή της με ένδικο βοήθημα. Στη δήλωση αυτή περιλαμβάνονται και τα 

εξής στοιχεία:

α) η ιθαγένεια, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης, η τελευταία διεύθυνση στο κράτος μέλος 

καταγωγής και η διεύθυνση στην εκλογική περιφέρεια του κράτους μέλους κατοικίας,

β)  ο  εκλογικός  κατάλογος  του  δήμου,  κοινότητας  ή  περιφέρειας  στον  οποίο  είναι 

εγγεγραμμένος τελευταία στο κράτος μέλος καταγωγής του,

γ) δήλωση ότι δεν είναι υποψήφιος για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε άλλο 

κράτος μέλος αλλά ούτε και στην Ελλάδα σε συνδυασμό άλλου κόμματος ή συνασπισμού 

συνεργαζόμενων κομμάτων,

δ) η ημερομηνία από την οποία είναι υπήκοος ενός κράτους μέλους. 

2. Φωτοαντίγραφο ισχύοντος αποδεικτικού ταυτότητας, όπως αστυνομικής ταυτότητας ή 

διαβατηρίου.

Υποχρεώσεις των πολιτικών κομμάτων: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου έκτου του 

ν.2196/1994 όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του άρθρου 3 του ν.4244/2014,  τα πολιτικά 

κόμματα ή οι συνασπισμοί συνεργαζομένων κομμάτων που προτίθενται να συμπεριλάβουν 

ως υποψήφιο στο συνδυασμό τους, πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

είναι υποχρεωμένα να αποστείλουν στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών 

μέσα σε έξι (6) ημέρες από την προκήρυξη των εν λόγω εκλογών, δηλαδή  μέχρι την 28η 

Απριλίου  2014,  αντίγραφο  της  υπεύθυνης  δήλωσης  του  ανωτέρω  άρθρου  πέμπτου, 

προκειμένου να αποσταλεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του και να 

εξακριβωθεί ότι ο δηλών δεν έχει στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγεσθαι σε αυτό.
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Όταν  η  αποδοχή  πρότασης  υποψηφιότητας  γίνεται  από  τον  πληρεξούσιο  του 

προτεινόμενου,  επισυνάπτεται  πάντοτε  αντίγραφο  της  συμβολαιογραφικής  πράξης  με  την 

οποία  χορηγήθηκε  η  πληρεξουσιότητα.  Στην  πρόταση  επισυνάπτεται,  επίσης,  γραμμάτιο 

Δημόσιας  Οικονομικής  Υπηρεσίας  (Δ.Ο.Υ.)  για  κατάθεση  χρηματικού  ποσού  εκατόν 

πενήντα ευρώ  (150,00 €). Το ποσό αυτό, εισπράττεται είτε με διπλότυπα είσπραξης είτε με 

έντυπα παράβολα, τα οποία έχουν την αυτή αποδεικτική ισχύ.

Η έλλειψη αποδοχής ή της υπεύθυνης δήλωσης του προτεινόμενου ή της υπογραφής 

του  ή  του  πληρεξουσίου  ή  του  γραμματίου,  καθώς  και  η  έλλειψη  οποιουδήποτε  από  τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν.4255/2014, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη 

ανακήρυξή του ως υποψηφίου από τον Άρειο Πάγο.

Ποσόστωση υποψηφίων κατά φύλο

Εφαρμόζεται και στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο 

θεσμός της ποσόστωσης ανά φύλο στην πρόταση υποψηφιότητας κάθε συνδυασμού, όπως 

ισχύει αντιστοίχως στις βουλευτικές και αυτοδιοικητικές εκλογές. Σύμφωνα με τις διατάξεις 

του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 3 του ν.4255/2014, ο αριθμός των υποψηφίων 

ευρωβουλευτών από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 1/3 

του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τους. 

V. ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.3  του  άρθρου  3  του  ν.4255/2014,  η  πρόταση  κάθε 

κόμματος ή συνασπισμού συνεργαζομένων κομμάτων περιλαμβάνει υποψηφίους, των οποίων 

ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των συνολικά εκλεγομένων, 

κάθε  φορά,  μελών  στο  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  που  αναλογούν  στην  Ελλάδα.  Έχοντας 

υπόψη τα οριζόμενα στην απόφαση 2013/312/ΕΕ της  28ης Ιουνίου 2013 του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου  για  τον  καθορισμό  της  σύνθεσης  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  (L 

181/29.6.2013), βάσει των οποίων στην Ελλάδα αναλογούν  21 έδρες για την περίοδο 2014 - 

2019, η πρόταση κάθε κόμματος ή συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους 42 υποψήφιους.

Οι  υποψήφιοι  αναγράφονται  στο  ψηφοδέλτιο  του  κόμματος  ή  του  συνασπισμού 

συνεργαζόμενων κομμάτων κατά αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους.
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Στην πρόταση  κάθε  συνδυασμού  επισυνάπτεται  γραμμάτιο  Δημόσιας  Οικονομικής 

Υπηρεσίας  για την κατάθεση χρηματικού ποσού  τριών  χιλιάδων  ευρώ (3.000, 00 €),  η 

έλλειψη του οποίου καθιστά την πρόταση απαράδεκτη.

Το  ποσό  αυτό  επιστρέφεται  στα  κόμματα  ή  τους  συνδυασμούς  συνεργαζόμενων 

κομμάτων, των οποίων οι συνδυασμοί έλαβαν ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον του 

συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων σε ολόκληρη την Επικράτεια ή μία τουλάχιστον έδρα 

μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι δηλώσεις  με τις  οποίες  καταρτίζονται  οι  συνδυασμοί,  επιδίδονται  με  δικαστικό 

επιμελητή ή κατατίθενται με απόδειξη, το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες μετά την έναρξη 

της προεκλογικής περιόδου στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δηλαδή το αργότερο μέχρι 

και την  4η Μαΐου 2014.

Η ανακήρυξη των συνδυασμών ενεργείται από το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου, σε 

δημόσια συνεδρίαση τη δεκάτη τετάρτη (14η) ημέρα πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας 

δηλαδή την 11η Μαΐου 2014.

VI. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΜΒΛΗΜΑ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Με βάση τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 3 του ν.4255/2014, για το όνομα και 

έμβλημα των κομμάτων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 5 του 

άρθρου  37  και  του  άρθρου  38  του  π.δ.  26/2012.  Η σχετική  έγγραφη  δήλωση  προς  τον 

Υπουργό Εσωτερικών και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, επιδίδεται το αργότερο εννέα 

(9) ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, δηλαδή το αργότερο την 1η Μαΐου 

2014.

Επισημαίνεται  ότι,  τα  κόμματα  που  προτίθενται  να  απαρτίσουν  συνασπισμό 

συνεργαζομένων κομμάτων,  οφείλουν επίσης να δηλώσουν εγγράφως προς τον Υπουργό 

Εσωτερικών  και  τον  Εισαγγελέα  του  Αρείου  Πάγου,  το  όνομα  και  το  έμβλημα  του 

συνασπισμού, το αργότερο εννέα (9) ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, 

δηλαδή μέχρι και την 1η Μαΐου 2014.

VII. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

Στο έντυπο ψηφοδέλτιο αναγράφονται μόνο το όνομα και το έμβλημα του κόμματος ή 

του  συνασπισμού  συνεργαζομένων  κομμάτων  και  τα  ονόματα  των  υποψηφίων,  με 
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αλφαβητική  σειρά  επωνύμου.  Τα  πολιτικά  κόμματα  ή  οι  συνασπισμοί  συνεργαζομένων 

κομμάτων που συνδέονται με Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα, μπορούν να αναγράφουν στα 

ψηφοδέλτια του συνδυασμού, πριν από το έμβλημα και το όνομά τους, το έμβλημα και το 

όνομα του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος.

Επίσης,  στα ψηφοδέλτια συνασπισμού κομμάτων, στα οποία συμμετέχουν και πολιτικές 

κινήσεις, μετά την προσωνυμία του συνασπισμού,  είναι επιτρεπτή η αναγραφή (εκτός του 

ονόματος) και των εμβλημάτων των κομμάτων ή πολιτικών κινήσεων που αποτελούν το 

συνασπισμό. Η αναγραφή γίνεται σε διαδοχικές ξεχωριστές σειρές ή και παραπλεύρως, κατά 

τρόπο που διευκολύνει την κατάρτιση του ψηφοδελτίου του συνδυασμού.

 

VIII. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Οι ανακηρυχθέντες υποψήφιοι ανακοινώνονται αμέσως στο Υπουργείο Εσωτερικών, 

το οποίο προβαίνει στην έκδοση προκήρυξης στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία της 

απόφασης ανακήρυξης.  Η προκήρυξη κοινοποιείται  αμέσως στους  Αντιπεριφερειάρχες,  οι 

οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τη δημοσιεύσουν κατά τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της 

παρ.8 του άρ.3 του ν.4255/2014 και με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του 

π.δ. 26/2012.

Ο  αντιπεριφερειάρχης  οφείλει  να  γνωστοποιήσει  στην  περιφέρεια  του  νομού,  με 

προκήρυξή  του  η οποία  θα  περιέχει  όλα  τα  στοιχεία  της  σχετικής  απόφασης,  τους 

συνδυασμούς και τους υποψηφίους που ανακηρύχθηκαν. Στην προκήρυξη αναγράφονται οι 

συνδυασμοί, καθώς και τα ονόματα των υποψηφίων τους, κατά τη σειρά που αναφέρονται 

στην απόφαση του Α΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου. Η προκήρυξη του αντιπεριφερειάρχη 

δημοσιεύεται, εφόσον είναι εφικτό, και σε κάθε περίπτωση τοιχοκολλάται με φροντίδα των 

δημοτικών  αρχών  στα  μέρη  των  δήμων  του  νομού,  με  τη  μεγαλύτερη  δημοσιότητα.  Η 

ανωτέρω γνωστοποίηση και τοιχοκόλληση, γίνεται με ευθύνη του κατά τα ανωτέρω οικείου 

αντιπεριφερειάρχη,  το  αργότερο  μέχρι  την  πέμπτη  (5η)  ημέρα  πριν  από  την  ημέρα  της 

ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο την 20η Μαΐου 2014.

Επίσης, από το συνδυασμό των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 5 του ν.4255/2014 

του άρθρου 56 του π.δ.26/2012, προκύπτει ότι οι δημοτικές αρχές οφείλουν να εκδώσουν και 

να δημοσιεύσουν σε όλη την περιφέρειά τους,  τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο έως την  21η Μαΐου 2014, πρόγραμμα που να 
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αναφέρει ακριβώς την ημέρα της ψηφοφορίας, τις ώρες της έναρξης και της λήξης της, τον 

τόπο  και  το  κατάστημα  της  ψηφοφορίας  και  τα  ονόματα  των  υποψηφίων,  όπως  αυτά 

αναφέρονται στην προκήρυξη του οικείου αντιπεριφερειάρχη.

IX. ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ – ΔΑΠΑΝΕΣ

Όπως είναι ήδη γνωστό, στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εφαρμόζονται 

αναλόγως και οι διατάξεις του ν.3023/2002 «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από 

το κράτος. 'Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των 

πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών» (Α΄146). Έχοντας ωστόσο υπόψη ότι οι 

υποψήφιοι ευρωβουλευτές θα αναδεικνύονται πλέον με σταυρό προτίμησης, γεγονός το οποίο 

θα επιφέρει και σημαντικές αλλαγές στην προεκλογική εκστρατεία τους κατά τα πρότυπα των 

βουλευτικών εκλογών, κρίθηκε αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι τα κόμματα και οι υποψήφιοι 

έχουν τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς του ν.3023/2002 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει,  στους οποίους συμπεριλαμβάνονται  και οι νέες ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν με το 

ν.4255/2014 και τροποποιούν ορισμένες διατάξεις του ν.3023/2002

Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω ορισμένες από τις κύριες υποχρεώσεις:

(1) Άνοιγμα  τραπεζικών  λογαριασμών για εκλογικά έσοδα και δαπάνες συνδυασμών 

και υποψηφίων 

(2) Για  τους  υποψήφιους  ευρωβουλευτές  είναι  επιτρεπτές  κατά  τη  διάρκεια  της 

προεκλογικής περιόδου, μέχρι δύο (2) εμφανίσεις σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό 

σταθμό  εθνικής εμβέλειας. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό  τοπικής ή 

περιφερειακής  εμβέλειας,  που  εδρεύει  στα  διοικητικά  όρια  κάθε  μιάς  από  τις 

δεκατρείς  Περιφέρειες  της  Χώρας  είναι  επιτρεπτές  κατά  τη  διάρκεια  της 

προεκλογικής περιόδου, μέχρι (3) εμφανίσεις

(3) Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο στις εκλογές 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθορίζεται στα 135.000 ευρώ

(4) Σύνταξη  καταστάσεων  εσόδων  –  δαπανών  για  τους  εκλεγέντες  και  τους 

αναπληρωματικούς
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X. ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  15  του  ν.4255/2014  αντικαταστάθηκε  το  άρθρο  28  του 

ν.3023/2002 που αφορά στη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών. Η ΔΕΕ 

που  θα  συγκροτηθεί  ενόψει  των  εκλογών  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  έχει  απόλυτα 

αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα, διασφαλίζοντας παράλληλα και την αρχή του δημοκρατικού 

πλουραλισμού,  καθώς  θα  μετέχουν  πλέον  σε  αυτήν  και  εκπρόσωποι  κομμάτων  ή 

συνασπισμών  που  εκπροσωπούνται  στη  Βουλή  και  δεν  εκπροσωπούνται  στο  Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο,  ενώ  η  σύνθεσή  της  θα  συμπληρωθεί  εντός  τριών  (3)  ημερών  μετά  την 

ανακήρυξη  των  συνδυασμών,  με  εκπροσώπους  των  ανακηρυχθέντων  κομμάτων  και 

συνασπισμών που δεν εκπροσωπούνται ούτε στη Βουλή ούτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Έργο της Επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του 

ν.3023/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που διέπουν τη διεξαγωγή του προεκλογικού 

αγώνα και για την κατανομή της εκλογικής χρηματοδότησης κλπ.

XI. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

1. Όπως προαναφέρθηκε, ο Άρειος Πάγος είναι το αρμόδιο δικαστήριο για την επίδοση των 

παραιτήσεων  από  τις  θέσεις  που  συνιστούν  κώλυμα  εκλογιμότητας,  καθώς  για  την 

ανακήρυξη των συνδυασμών.

2. Τα  πρωτοδικεία  της  χώρας έχουν  την  αρμοδιότητα  για  τη  συγκέντρωση  των 

αποτελεσμάτων της  εκλογής  και  την κατάρτιση των σχετικών πινάκων σε κάθε  εκλογική 

περιφέρεια.  Ειδικότερα, αποστέλλουν  στο Υπουργείο Εσωτερικών επικυρωμένο αντίγραφο 

του πίνακα που περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που 

έλαβε κάθε συνδυασμός στην οικεία εκλογική περιφέρεια, ενώ αποστέλλουν και επικυρωμένο 

αντίγραφο του πίνακα αποτελεσμάτων με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έλαβε 

κάθε  υποψήφιος  στον  Πρόεδρο  του  Πρωτοδικείου  Αθηνών,  προκειμένου  να  καταρτίσει 

συγκεντρωτικό πίνακα αποτελεσμάτων για όλη την επικράτεια 

3. Το Πρωτοδικείο  Αθηνών,  έχει  για  πρώτη φορά  την  αρμοδιότητα για  την  κατάρτιση 

συγκεντρωτικού  πίνακα  αποτελεσμάτων  για  όλη  την  επικράτεια  με  τα  στοιχεία  που 
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αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία, όπως ειδικότερα αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 

5 παρ.5 του ν.4255/2014 και στην αριθ.18/16225/22.4.2014 εγκύκλιό μας.

Επίσης,  η ανακήρυξη των εκλεγέντων και των αναπληρωματικών τους  ενεργείται  από το 

Πρωτοδικείο Αθηνών,  με βάση το απόσπασμα της απόφασης της Ανώτατης Εφορευτικής 

Επιτροπής.

  

             Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

    ΓΙΑΝΝΗΣ  ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:                   

1. Βουλή των Ελλήνων

      Διεύθυνση Διοικητικού

2. Άρειο Πάγο και Εισαγγελία Αρείου Πάγου

3. Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο            

4. Συμβούλιο της Επικρατείας

5. Εφετεία και Εισαγγελίες Εφετών (μέσω οικείων Αντιπεριφερειαρχών)

6. Πρωτοδικεία Κράτους και Εισαγγελίες Πρωτοδικών (μέσω οικείων Αντιπεριφερειαρχών)

7. κ.κ. Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

8. κ.κ. Περιφερειάρχες - Έδρες τους

9. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες περιφερειακής ενότητας έδρας νομών

9.   κ.κ. Δημάρχους

10.  Πολιτικά κόμματα:

- ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.)

Συγγρού 340

Τ.Κ. 176 73  ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

- ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 

(ΣΥΡΙΖΑ)

Πλατεία Ελευθερίας 1

Τ.Κ. 105 53 ΑΘΗΝΑ

- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

Χαριλάου Τρικούπη 50

Τ.Κ. 106 80 ΑΘΗΝΑ

- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

Χαροκόπου 2 & Λ. Συγγρού 196 

Τ.Κ. 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

- ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Μεσογείων 131

Τ.Κ. 115 26

- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Αγίου Κωνσταντίνου 40

Τ.Κ. 104 37 ΑΘΗΝΑ

- ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Λεωφόρος Ηρακλείου 145

Τ.Κ. 142 31 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

- ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)

Καλλιρρόης 52

Τ.Κ. 117 45 ΑΘΗΝΑ

- Οικολόγοι Πράσινοι 

Πλατεία Ελευθερίας 14

Τ.Κ. 105 53 ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  :  

- Γρ. κ. Υπουργού

- Γρ. κ. Αναπληρωτή Υπουργού

- Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα 

- Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακών  Προγραμμάτων

- Δ/νση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ

  (για την ανάρτηση της παρούσας στον

   ιστότοπο του Υπουργείου)

 - Γραφείο Τύπου
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