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ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις δηµοτικών υπηρεσιών ενόψει της διενέργειας των 

αυτοδιοικητικών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και τυχόν επαναληπτικών. 

 
Σε συνέχεια των αριθµ. 13/2014 και 14/2014 εγκυκλίων µας αναφορικά µε τη 

διενέργεια των εκλογών της  18ης Μαΐου 2014, εφιστούµε την προσοχή σας στις 

κάτωθι ηµεροµηνίες κατά τις οποίες θα πρέπει οι αρµόδιες υπηρεσίες των δήµων 

(ληξιαρχεία, µητρώα αρρένων, δηµοτολόγια και ΚΕΠ) να παραµείνουν ανοικτές για 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των υποψηφίων. 

1. Σάββατο 26 Απριλίου 2014, κατά την οποία λήγει η προθεσµία για τη 

µεταδηµότευση, χωρίς τη συνδροµή των προϋποθέσεων των παρ. 7 και 8 του 

άρθρου 15  του Κ∆Κ (άρθρα 10, παρ. 5 και 116, παρ. 3 του Ν. 3852/2010). 

2. Κυριακή 27 Απριλίου 2014, κατά την οποία λήγει η προθεσµία των είκοσι 

ηµερών πριν από την  ψηφοφορία για την επίδοση στον Πρόεδρο του 

αρµόδιου Πρωτοδικείου της ∆ήλωσης Κατάρτισης του Συνδυασµού (άρθρα 

19, παρ. 7 και 121, παρ. 7 του Ν. 3852/2010). 

3.  Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Μαΐου 2014. 

4.  Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Μαΐου 2014, για τη διεξαγωγή τυχόν 

επαναληπτικών εκλογών. 

Τις ανωτέρω ηµεροµηνίες οι προαναφερόµενες δηµοτικές υπηρεσίες πρέπει να 

παραµείνουν σε λειτουργία, µε ευθύνη του ∆ηµάρχου, από το πρωί µέχρι την 24η 
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ώρα βραδινή µε την παρουσία διαπιστευµένου υπαλλήλου. Καλούνται, επίσης, να 

διευκολύνουν κατά το δυνατόν τους υποψηφίους κατά τις ακόλουθες ηµέρες: 

• Σάββατο 10 Μαΐου 2014, κατά την οποία µπορεί να υποβληθεί παραίτηση 

υποψηφίου (άρθρα 21, παρ. 2 και  123, παρ. 1 του Ν 3852/2010). 

• Παρασκευή 16 Μαΐου 2014, ηµεροµηνία κατά την οποία λήγει η προθεσµία 

δήλωσης αντικατάστασης παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος υποψηφίου (άρθρα 21, 

παρ. 2 και 123, παρ. 2 και 3 του Ν. 3852/2010). 

• Παρασκευή 23 Μαΐου 2014, κατά την οποία λήγει η προθεσµία επίδοσης στο 

Πρωτοδικείο της δήλωσης νέου υποψηφίου δηµάρχου ή περιφερειάρχη, σε 

αντικατάσταση αυτού που παραιτήθηκε ή απεβίωσε ( άρθρα 35, παρ. 4 και 141, 

παρ. 4 του Ν. 3852/2010). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
∆/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ 
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Βίκυ Γιαβή 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο  Αν. Υπουργού 
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 
4. κ. Γενική ∆ιευθυντρια Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
5. κ. Γενικό ∆ιευθυντή Αναπτυξιακών Προγραµµάτων 
6. ∆ιεύθυνση Εκλογών 
   (Τµήµα Εκλογών) 
7. ∆ιεύθυνση Μηχανοργάνωσης και ΗΕΣ (µε την 
παράκληση να αναρτήσει το παρόν στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου) 
8. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ 
  (Τµήµα Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ) 


