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Αθήνα 20 Μαΐου 2019
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ΠΡΟΣ:
1. κ.κ. Συντονιστές Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων
2. κ.κ. Περιφερειάρχες
3. Περιφέρεια Αττικής
α) κα Περιφερειάρχη Αττικής
β) Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
4. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες
Περιφερειακής Ενότητας έδρας νομού

ΘΕΜΑ: «Ανοιχτοί Δήμοι το Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Μαΐου 2019 (Δημοτικές,
Κοινοτικές, Περιφερειακές και Ευρωεκλογές) καθώς επίσης το Σάββατο 1 και
Κυριακή 2 Ιουνίου 2019».

Ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 καθώς και των
επαναληπτικών αυτοδιοικητικών της 2ας Ιουνίου 2019 όπου διεξαχθούν 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 25 και την Κυριακή 26 Μαΐου, καθώς
και το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Ιουνίου 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 Δ/νση Κρατικής
Ασφάλειας με το από 16.5.2019 έγγραφό της, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι
πολίτες για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, τα γραφεία ταυτοτήτων των
υφισταμένων Αρχών έκδοσης, θα εκδίδουν δελτία ταυτότητας και θα λειτουργήσουν
ως ακολούθως:
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α) Σάββατο 25.5.2019 (παραμονή εκλογών), από ώρες 08:00 έως 18:00 και
β) Κυριακή 26.5.2019 (ημέρα εκλογών), από την έναρξη της ψηφοφορίας
μέχρι τη λήξη αυτής, ήτοι από ώρες 07:00 έως 19:00.
Κατά τη διεξαγωγή των επαναληπτικών εκλογών την παραμονή και την
ημέρα αυτών (Σάββατο 1.6.2019 και Κυριακή 2.6.2019), οι Αρχές έκδοσης θα
λειτουργήσουν με το ίδιο ως άνω ωράριο.
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
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 που
εκτείνετε η χωρική τους αρμοδιότητα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
κ.κ. Προέδρους και

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Εισαγγελείς Πρωτοδικών
(Μέσω οικείων Αντιπεριφερειαρχών)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Γεν. Γραμματέα
Γενική Δ/νση Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.
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