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1. Σας γνωστοποιούµε ότι µε το π.δ. 173/31.12.2014 (ΦΕΚ 277 Α΄), αντίγραφο του οποίου 

σας στέλνουµε, προκηρύχθηκαν γενικές βουλευτικές εκλογές και ορίσθηκε ηµέρα 

διεξαγωγής της ψηφοφορίας η Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015. 

2. Τα ανωτέρω παρακαλούµε να ανακοινώσετε αµέσως στις υπηρεσίες και µονάδες της 

αρµοδιότητάς σας, µε την εντολή να προβούν στις απαιτούµενες, κατά περίπτωση, 

ενέργειες µέσα στις ανατρεπτικές προθεσµίες που ορίζουν οι διατάξεις της νοµοθεσίας 

για την εκλογή βουλευτών (π.δ. 26/2012).  

3. Επισηµαίνουµε ιδιαίτερα ότι η προθεσµία υποβολής από τους στρατιωτικούς των 

δηλώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 27 του π.δ. 26/2012 

και τη σχετική αριθ. 15000/14.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, λήγει τα 

µεσάνυχτα της 2ας Ιανουαρίου 2015. 



Επίσης, η προθεσµία αποστολής στα Πρωτοδικεία των ειδικών καταστάσεων του 

ίδιου ως άνω άρθρου λήγει τα µεσάνυχτα της 5ης Ιανουαρίου 2015. 

4. Οι Αντιπεριφερειάρχες της περιφερειακής ενότητας της έδρας των νοµών, οι οποίοι είναι 

αρµόδιοι για την προπαρασκευή και διενέργεια των εκλογών, παρακαλούνται να 

κοινοποιήσουν αµέσως το περιεχόµενο της παρούσας στους οικείους Προέδρους 

Πρωτοδικών, µε την πρόσθετη πληροφορία ότι τα πρωτοδικεία θα πρέπει να 

παραµείνουν ανοιχτά, για την παραλαβή των ανωτέρω ειδικών καταστάσεων την 5η 

Ιανουαρίου 2015 έως τη δωδεκάτη νυχτερινή (24:00) ώρα. 

5. ∆εδοµένου ότι το άρθρο 128 του π.δ. 26/2012 ορίζει ότι οι προθεσµίες δεν 

παρατείνονται λόγω αργιών ή εξαιρέσιµων, παρακαλούνται όλες οι αρµόδιες 

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

λήξης των ανωτέρω προθεσµιών. 

6.  Τέλος, σας στέλνουµε πίνακα, στον οποίο περιλαµβάνονται οι κυριότερες προθεσµίες που 

αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, οι 

οποίες υπολογίσθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή 

βουλευτών που αναφέρονται στον πίνακα αυτό, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του 

άρθρου 128 της ίδιας νοµοθεσίας. 

 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ                       Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
1. Προεδρία ∆ηµοκρατίας 

Γραφείο ∆ιοικητικών Υποθέσεων      

2. Γενική Γραµµατεία Πρωθυπουργού            ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  

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 κ. Υπουργού       

2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού   

3. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 

4. Γενική ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Εκλογών 

5. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης 

6. ∆ιεύθυνση Εκλογών 

 

 

 

 

 


