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                                                                                          Να σταλεί και µε  fax 

                        ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ -ΕΚΛΟΓΙΚΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αθήνα   11  Μαΐου  2014 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ     Αριθ. Πρωτ. : 19011 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ                                  ΠΡΟΣ:  

     1. κ.κ. Γεν. Γραµ. Αποκεντρωµένων 
                                                                                ∆ιοικήσεων                    
Ταχ. ∆/νση  : Ευαγγελιστρίας 2                    2. κ.κ. Περιφερειάρχες          
Ταχ. Κώδικας : 101 83 Αθήνα                  3. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες  
Πληροφορίες  : Σ. Μαραγκού                             περιφερειακής ενότητας          
Τηλέφωνο       : 213 13 6 1143                             έδρας νοµών           
 Fax                  : 213 13 6 1140 
 E-mail             : s.maragkou@ypes.gr 
 
 
ΘΕΜΑ:  "Ανοιχτοί δήµοι το Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Μαΐου 2014 
(∆ηµοτικές και Περιφερειακές Εκλογές) καθώς επίσης το Σάββατο 24 και 
Κυριακή 25 Μαΐου 2014 (Επαναληπτικές αυτοδιοικητικές εκλογές και 
Ευρωεκλογές) ". 
 
 
       Ενόψει των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 καθώς 

και των επαναληπτικών αυτών της 25ης Μαΐου 2014 και των Ευρωεκλογών της 25ης 

Μαΐου 2014 και µε σκοπό την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση  των αντιπροσώπων της 

δικαστικής αρχής, καθώς και  των εκλογέων, οι υπηρεσίες  που εµπλέκονται µε την 

διενέργεια των εκλογών,  θα παραµείνουν ανοικτές το Σάββατο και την Κυριακή 17 

και 18 Μαΐου 2014, καθώς και το Σάββατο και την Κυριακή 24 και 25 Μαΐου 

αντίστοιχα . 

      Επίσης, θα πρέπει να λειτουργούν κατά τις ίδιες ηµέρες και οι υπηρεσίες των 

δήµων της χώρας που εµπλέκονται στην εκλογική διαδικασία . 

 Επιπλέον σας γνωρίζουµε ότι, όπως µας ενηµέρωσε η ∆/νση Κρατικής 

Ασφάλειας µε το από 2/5/2014 έγγραφό της, κατά τις ηµέρες, Σάββατο 17 Μαΐου 

2014, Κυριακή 18 Μαΐου 2014 καθώς και το Σάββατο 24 Μαΐου 2014 και Κυριακή 

25 Μαΐου 2014, θα εκδίδουν δελτία ταυτότητας.  
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 Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται οι υπηρεσίες των δήµων να συνδράµουν 

στο έργο αυτό, εκδίδοντας τα απαραίτητα πιστοποιητικά γέννησης, τα οποία θα 

αποστέλλουν µε FAX  στην αρµόδια υπηρεσία. 

Επίσης, παρακαλούµε να ενηµερωθούν σχετικά οι δηµοτικές αρχές της 

περιφέρειας σας . 

Υπενθυµίζεται τέλος ότι την Κυριακή, ηµέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, τα 

καταστήµατα των ΟΤΑ πρέπει να παραµείνουν ανοικτά έως την ολοκλήρωση της 

µετάδοσης των αποτελεσµάτων από όλα τα εκλογικά τµήµατα της περιοχής που 

εκτείνετε η χωρική τους αρµοδιότητα. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                   
κ.κ. Προέδρους  και   
Εισαγγελείς Πρωτοδικών                                             
(Μέσω οικείων Αντιπεριφερειαρχών )                      Ι. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ   
                                                                    

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ  
 1. Γραφείο Υπουργού  
 2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 
 3. Γραφείο  Γεν. Γραµµατέα  
 4. Γεν. ∆/ντη Αναπτ. Προγραµµάτων  
 5. ∆/νση Εκλογών (2 αντίγραφα) 
 6. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α 
 


