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Θ Ε Μ Α: Ωράριο ΟΤΑ Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015 στις 

γενικές βουλευτικές εκλογές.  

 
Ενόψει των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 και µε 

σκοπό την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής 

καθώς και των εκλογέων, οι υπηρεσίες που εµπλέκονται  στη διενέργεια των εκλογών 

θα παραµείνουν ανοικτές το Σάββατο και την Κυριακή 24 και 25 Ιανουαρίου 2015 

αντίστοιχα. 

Επίσης, πρέπει να λειτουργούν κατά τις ίδιες αυτές 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 1511/15/85023/13.1.2015 έγγραφό της τα γραφεία ταυτοτήτων των υφιστάµενων 

Αρχών έκδοσης, κατά τις ηµέρες Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2015 και Κυριακή 25 

Ιανουαρίου 2015, θα εκδίδουν δελτία ταυτότητας. 

Για το λόγω 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 

περιφέρειάς 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 τους, όπου 

εκτείνεται η χωρική τους αρµοδιότητα. 
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