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ΠΡΟΣ
Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Αριθ. Εγκυκλίου: 6
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 4239/2014.
Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Α΄ 43 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4239/2014 «Δίκαιη
ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά
δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις». Με τις διατάξεις του άρθρου
10 του υπόψη νόμου, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις δημοτικές και περιφερειακές
εκλογές καθώς και θέματα ευρωεκλογών και βουλευτικών εκλογών.
Ειδικότερα:
Α. Ρυθμίσεις που αφορούν τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές
Α1. Ημερομηνία διενέργειας δημοτικών και περιφερειακών εκλογών
Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 10 του
ν. 4239/2014 για τις ημερομηνίες διενέργειας δημοτικών και περιφερειακών εκλογών
ορίζεται ότι στις 18 Μαΐου 2014 θα διενεργηθεί η ψηφοφορία («α΄ γύρος») για την εκλογή
των δημοτικών και περιφερειακών αρχών όπως προβλέπουν οι διατάξεις του ανωτέρω
νόμου, με τις οποίες αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 9 και 114 του ν. 3852/2010 «Νέα
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Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87).
Η ψηφοφορία για την εκλογή των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
θα διενεργηθεί την Κυριακή 25 Μαΐου 2014.
Την ίδια ημέρα θα επαναληφθεί η ψηφοφορία («β΄ γύρος») στους δήμους ή στις
περιφέρειες στους οποίους δεν αναδείχθηκε επιτυχών συνδυασμός την προηγούμενη
Κυριακή.
Α2. Προεκλογική περίοδος
Με τις ανωτέρω διατάξεις ορίζεται επίσης ότι η προεκλογική περίοδος για τις
αυτοδιοικητικές εκλογές αρχίζει πλέον με τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος, με
το οποίο προκηρύσσονται οι εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γεγονός που έχει σημασία ιδίως όσον αφορά την εκκίνηση
των προθεσμιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του αρ. 68 του π.δ. 26/2012, κατά
την έκταση που αυτές εφαρμόζονται αναλόγως στις αυτοδιοικητικές εκλογές, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ. 2 του αρ. 10 του ν. 4239/2014.

Β. Ρυθμίσεις για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές καθώς και τις
εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Β1. Διορισμός αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και εφόρων
Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 για το διορισμό των
Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής και των Εφόρων τους, εφεξής ισχύει ότι οι εν λόγω
αντιπρόσωποι και οι έφοροι ορίζονται από τον Άρειο Πάγο, ώστε να προκύπτει
αδιαμφισβήτητα ότι θα ασκήσουν καθήκοντα κατά τις δυο Κυριακές και σε όλες τις
ψηφοφορίες, οι ίδιοι δικαστικοί αντιπρόσωποι.
Γ. Ρυθμίσεις για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, τις εκλογές για την
ανάδειξη των Ελλήνων Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις βουλευτικές
εκλογές.
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Γ1. Προσδιορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας
Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4, ως προς τον προσδιορισμό
των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, ο χρόνος έκδοσης των
αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη για τον ορισμό των εκλογικών τμημάτων και
καταστημάτων ψηφοφορίας ορίζεται σε δέκα (10) το αργότερο μετά την έναρξη της
προεκλογικής περιόδου (δηλ. μειώθηκε από 15 σε 10 ημέρες). Εξακολουθεί βεβαίως να
ισχύει ότι, οι αποφάσεις αυτές, κοινοποιούνται αμέσως στον πρόεδρο του αρμόδιου
πρωτοδικείου και διά του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άρειο Πάγο .
Ακολούθως, το Υπουργείο Εσωτερικών μέσα σε δέκα (10) ημέρες [επήλθε
αντίστοιχη μείωση από 15 σε 10 ημέρες] το αργότερο μετά την έναρξη της προεκλογικής
περιόδου αποστέλλει πίνακες των εκλογικών τμημάτων που συστάθηκαν σε όλη την
επικράτεια στον Άρειο Πάγο.
Γ2. Προθεσμία αποστολής ονομαστικών καταλόγων για το διορισμό
δικαστικών αντιπροσώπων και εφόρων
Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5
Οι ονομαστικοί κατάλογοι των διοριστέων δικαστικών αντιπροσώπων που
προσδιορίζονται με στοιχεία β΄ έως και στ΄ και η΄ στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου
6 του άρθρου 68 του π.δ. 26 «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της
νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 57) αποστέλλονται το αργότερο δέκα (10)
ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου (δηλ. μειώθηκε ο χρόνος από 15 σε
10 ημέρες).

Δ. Ρυθμίσεις για τις βουλευτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές.
Κατάρτιση συνδυασμών
Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3

για την προθεσμία

κατάρτισης συνδυασμών η δήλωση, με την οποία καταρτίζεται ο συνδυασμός, επιδίδεται
με δικαστικό επιμελητή στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή κατατίθεται με απόδειξη στο

3

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΝ-7Α3

γραφείο του το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής
περιόδου [δηλ. επήλθε μείωση κατά μία (1) ημέρα].
Προς ενημέρωσή σας, αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του ΦΕΚ Α΄ 43, στο οποίο
δημοσιεύθηκε ο νόμος 4239/2014 «Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης
διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και
άλλες διατάξεις», όπου και περιλαμβάνονται οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις.
Τέλος επισημαίνεται ότι διεξοδικότερη αναφορά στα θέματα αυτά θα γίνει με την
αναλυτική εγκύκλιο των οδηγιών για τον τρόπο διενέργειας των εκλογών του Μαΐου 2014,
η οποία και θα αποσταλεί έγκαιρα.
Η παρούσα εγκύκλιος είναι καταγεγραμμένη και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών (www.ypes.gr), στην ενότητα «Εκλογές → Εγκύκλιοι → Αποφάσεις»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
1. Προεδρία Δημοκρατίας
Γραφείο Διοικητικών Υποθέσεων
2. Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού
3. Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Διοικητικού
4. Πολιτικά κόμματα της Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
5. Όλα τα Υπουργεία
Διευθύνσεις Διοικητικού
6.

Γενικά Επιτελεία: Εθνικής Άμυνας, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας
Διευθύνσεις Προσωπικού

7. Αρχηγεία Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος και Πυροσβεστικού Σώματος
Διευθύνσεις Διοικητικού
8. Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο
9. Συμβούλιο της Επικρατείας
10. Άρειος Πάγος και Εισαγγελία Αρείου Πάγου
11. Ελεγκτικό Συνέδριο
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12. Εφετεία και Εισαγγελίες Εφετών (μέσω περιφερειακών ενοτήτων έδρας

νομών)
13. Πρωτοδικεία και Εισαγγελίες Πρωτοδικών (μέσω περιφερειακών ενοτήτων έδρας
νομών)
14. κκ. Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

15. κκ. Περιφερειάρχες
16. κκ Αντιπεριφερειάρχες περιφερειακής ενότητας έδρας νομών

17. Περιφερειακές ενότητες έδρας νομών
18. Δικηγορικούς συλλόγους της χώρας (μέσω περιφερειακών ενοτήτων έδρα

νομών)
19. Δήμους της χώρας

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Γραφείο κ. Υπουργού
Γραφείο κ. Αν. Υπουργού
Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
Γεν. Διευθυντή Αναπτ. Προγραμμάτων
Γεν. Διευθύντρια Τοπ. Αυτοδ/σης
Γεν. Δ/ντη Οικον. Υπηρεσιών
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών Κ.Υ.
Δ/νση Οργ/σης και Λειτ. ΟΤΑ
Δ/νση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ.
11. Διεύθυνση Εκλογών
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