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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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Πληροφορίες: Γ. Παπακώστα
Τηλέφωνο: 213 1361130
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Αθήνα 24 Απριλίου 2019
Αριθ. Πρωτ: 31867

ΠΡΟΣ:
Τις Πρεσβευτικές και Προξενικές
Αρχές της χώρας στα κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Μέσω της Ε3 ΔΙΔΔΥ του ΥΠ.ΕΞ
Ακαδημίας 3, 106 71 ΑΘΗΝΑ)

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση προεδρικού διατάγματος για τον ορισμό ημέρας ψηφοφορίας
καθώς και πίνακα προθεσμιών κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαίου 2019 στα λοιπά κράτη μέλη της Ε.Ε.
Σας στέλνουμε για ενημέρωσή σας αντίγραφο του π.δ. 38/24.4.2019 (Α΄ 64), με το
οποίο ορίσθηκε η 25η Μαΐου 2019 ως ημέρα ψηφοφορίας για τους Έλληνες εκλογείς που
διαμένουν στα λοιπά κράτη μέλη της Ε.Ε. και η διάρκεια αυτής από ώρα 07.00 έως 19.00
θερινή τοπική ώρα.
Από την ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει η
προεκλογική περίοδος.
Ακολουθεί πίνακας προθεσμιών που αναφέρονται στη διενέργεια των εκλογών αυτών και
παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των σχετικών ενεργειών κατά λόγο αρμοδιότητας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπουργείο Εξωτερικών
- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
- Ε3 ΔΙΔΔΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ
προθεσμιών και των αντίστοιχων ενεργειών που αφορούν την ψηφοφορία των
Ελλήνων που διαμένουν στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
25 Μαΐου 2019.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
9 Μαΐου 2019

14 Μαΐου 2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Λήγει η προθεσμία γνωστοποίησης της ημερομηνίας διενέργειας της κλήρωσης των μελών των
Εφορευτικών Επιτροπών (άρθρο 4 παρ. 3 και 10 Ν. 1427/84)
Λήγει η προθεσμία των 10 ημερών πριν από την ψηφοφορία για τον εφοδιασμό από τα κόμματα
των Πρεσβευτικών και Προξενικών αρχών με τον αναγκαίο αριθμό εντύπων ψηφοδελτίων (άρθρο
6 παρ. 1 Ν. 1427/84).

14 Μαΐου 2019

Λήγει η προθεσμία κλήρωσης των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών (άρθρο 4 παρ. 3 και 10 Ν.
1427/84).

16 Μαΐου 2019

Λήγει η προθεσμία διορισμού των μελών των εφορευτικών Επιτροπών (άρθρο 4 παρ. 3 και 10 Ν.
1427/84).

19 Μαΐου 2019

21 Μαΐου 2019

22 Μαΐου 2019

23 Μαΐου 2019
24 Μαΐου 2019
25 Μαΐου 2019

25 Μαΐου 2019

Λήγει η προθεσμία των 5 ημερών πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας για τη γνωστοποίηση και
τοιχοκόλληση του προγράμματος εκλογής (άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 1427/84).
Λήγει η προθεσμία ειδοποίησης των διορισθέντων μελών των Εφορευτικών Επιτροπών (άρθρο 4
παρ. 10 Ν. 1427/84
Λήγει η προθεσμία των 2 ημερών πριν από την ψηφοφορία για την παρουσίαση των δικαστικών
αντιπροσώπων στον τόπο διορισμού τους και τη γνωστοποίηση της άφιξής τους στον Επόπτη
εκλογών και την Πρεσβευτική - Προξενική αρχή (άρθρο 68 παρ. 13 π.δ.26/2012).
Οι πρεσβείες - προξενεία ειδοποιούν το Υπουργείο Εσωτερικών για την άφιξη των δικαστικών
αντιπροσώπων.
Παραδίδεται από πρεσβευτικές - προξενικές αρχές στους δικαστικούς αντιπροσώπους όλο το
εκλογικό υλικό.
Παραδίδεται από τις πρεσβευτικές - προξενικές αρχές στις Εφορευτικές Επιτροπές το κατάστημα
ψηφοφορίας.
Οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές ανακοινωνούν στο Υπουργείο Εσωτερικών το συνολικό
αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα της περιφέρειάς τους.
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