
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (25-1-2015) 

 

 Ενόψει  των  επικε ίµενων  εκλογών ,  η  Εισαγγελία  του  Αρείου  Πάγου  θα  

λειτουργε ί  τις  καθηµερινές  έως  τις  20.00 ΄  και  τα  Σάββατα  και  τις  Κυριακές  

από  τις  8 .00 έως  τις  20.00 

 
 Την  Τρίτη  6-1-2015  η  Εισαγγελία  του  Α .  Π .  θα  ε ίνα ι  ανοικτή  από  τ ις  

8.00  έως  τις  20.00 .  

 

Κατά  τ ις  κατωτέρω  ηµεροµηνίες  λήξης  προθεσµιών  η  Εισαγγελία  του  

Α .Π .  θα  λε ιτουργε ί :  

 

1)  Την  9η  Ιανουαρίου  2015  (λήγε ι  η  προθεσµία  των  (9)  ηµερών  µετά  

την  έναρξη  της  προεκλογ ικής  περιόδου  για  τη  δήλωση  ονόµατος  και  

εµβλήµατος  κοµµάτων  καθώς  και  για  τη  δήλωση  συνασπισµού  

περισσοτέρων  συνεργαζοµένων  κοµµάτων ,  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  37 παρ .  

2 του  π .δ .  26/2012)  από  8.00 έως  24.00. 

 

2)  Την  12η  Ιανουαρίου  2015  (λήγε ι  η  προθεσµία  των  (12) ηµερών  

µετά  την  έναρξη  της  προεκλογικής  περιόδου  για  την  επίδοση  στον  

Εισαγγελέα  του  Αρείου  Πάγου  των  δηλώσεων  για  την  κατάρτιση  των  

συνδυασµών ,  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  34 παρ .  5  και  άρθρο  3 παρ .  2 του  π .δ .  

26/2012 όπως  αυτό  τροποποιήθηκε  µε  την  παράγραφο  3 του  άρθρου  10 του  

ν .  4239/2014)  από  8.00 έως  24.00. 

  

3) Την  19η  Ιανουαρίου  2015  (λήγε ι  η  προθεσµία  των  (5)  ηµερών  πριν  

από  την  ψηφοφορία ,  για  τη  γνωστοποίηση  στον  Εισαγγελέα  του  Αρείου  

Πάγου  της  πρότασης  υποψηφίου  προς  συµπλήρωση  συνδυασµού  σε  

περίπτωση  θανάτου  υποψηφίου ,  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  36 παρ .  1 του  π .δ .  

26/2012) από  8 .00 έως  24.00. 

 

Επίσης  η  Εισαγγελ ία  του  Αρείου  Πάγου  θα  λειτουργε ί  το  Σάββατο  24-

1-2015  από  τ ις  8.00 έως  τις  22.00 ,  και  την  Κυριακή  25-1-2015  ηµέρα  

διενέργε ιας  των  Βουλευτ ικών  Εκλογών  από  τ ις  8.00 έως  τις  19.00.  

Πληροφορίες  στα  τηλέφωνα :  210 6419332, 20 6419334, 210 6419338,  

210 6419331 


