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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 58
Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφο−

φορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις: 
α) Της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.4255/2014 

«Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 89) 

β) Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.1427/1984 
«Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που 
διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών της Ευρω−
παϊκής Οικονομικής Κοινότητας» (Α΄ 40)

γ) Την απόφαση 2013/312/ΕΕ της 28ης Ιουνίου 2013 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της 
σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (L 181/29.6.2013), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 14 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση

2. Το γεγονός ότι οι προσεχείς εκλογές για την ανά−
δειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με άμε−
ση, καθολική και μυστική ψηφοφορία θα διεξαχθούν από 
22 έως και 25 Μαΐου 2014

Με πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Ορίζεται ότι η ψηφοφορία για την εκλογή των είκοσι 
ένα (21) μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ανα−
λογούν στην Ελλάδα, θα διεξαχθεί:

α) Στην Ελλάδα, την 25η Μαΐου 2014, ημέρα Κυριακή. 
Η διάρκεια της ψηφοφορίας ορίζεται από ώρα 07.00 
μέχρι 19.00. 

β) Στα λοιπά κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στο έδαφος των οποίων θα ψηφίσουν οι Έλληνες εκλο−
γείς που διαμένουν μόνιμα ή βρίσκονται σε αυτά κατά 
την ημέρα των εκλογών, την 24η Μαΐου 2014, ημέρα 
Σάββατο. Η διάρκεια της ψηφοφορίας ορίζεται από ώρα 
07.00 μέχρι 19.00, θερινή τοπική ώρα.

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευ−
ση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

   Αθήνα, 11 Απριλίου 2014

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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