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      Αριθµ. Πρωτ. 28834 
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 ΚΟΙΝ: ∆/νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ∆ιοίκησης 

Νοµών Π.Κ.Μ. 

(για ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. α΄ 
βαθµού του νοµού τους) 

 
ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις Υπηρεσιών ∆ήµων – Κοινοτήτων για εξυπηρέτηση πολιτών και 
υποψηφίων στις εκλογές της 7ης Νοεµβρίου 2010 
 
 
 
ΣΧΕΤ: Αριθµ. 57719/7-10-2010 έγγραφο  Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
 
 
 
 

Σας διαβιβάζουµε το πιο πάνω σχετικό έγγραφο, αναφορικά τις ηµεροµηνίες 
κατά τις οποίες θα πρέπει να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού. 

Παρακαλούµε όπως µεριµνήσετε ώστε να παραµείνουν ανοικτές οι υπηρεσίες 
των ∆ήµων σας τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι 
πολίτες και οι υποψήφιοι στις εκλογές της 7ης Νοεµβρίου 2010, καθώς επίσης και να 
ενηµερώσετε σχετικά το κοινό µε κάθε πρόσφορο µέσο. 

Το πιο πάνω έγγραφο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. www.rcm.gr 
και στη διαδροµή Περιφερειακές και ∆ηµοτικές Εκλογές 2010 - Εκλογές 2010 - 
Εγκύκλιοι. 

 
 

 

 Με Εντολή Γενικού Γραµµατέα 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 

ΤΟΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,    07    Οκτωβρίου  2010 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
Αριθ.Πρωτ.:  57719 

  
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: 
∆/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Τις Περιφέρειες της Χώρας 

α) ∆/νσεις Αυτ/σης & Αποκ/σης 
β) ∆/νσεις Τοπ. Αυτ/σης &  ∆/σης 

ΤΜΗΜΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ 
 

Ταχ.∆/νση : Σταδίου 27  
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα  
Πληροφορίες : Π. Γεωργακοπούλου  
Τηλέφωνο : 213 -1364337  
FAX : 213 -1364383  

 
ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις Υπηρεσιών 

 

Σε συνέχεια των αριθµ. 18/2010  και 19/2010 εγκυκλίων µας, για τη διενέργεια 
των εκλογών της  7ης Νοεµβρίου 2010, και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών 
και των υποψηφίων σε αυτές, σας εφιστούµε την προσοχή στις ηµεροµηνίες που 
αναφέρονται παρακάτω κατά τις οποίες θα πρέπει οι υπηρεσίες να παραµείνουν 
ανοικτές. 
 
Α.  ∆ήµοι-Κοινότητες 
 

1. Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010,  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   (άρθρο 10, παρ.5 και άρθρο 116, παρ.3 του Ν. 
3852/2010) 

 
2. Κυριακή 17  Οκτωβρίου 2010, κατά την οποία λήγει η προθεσµία των είκοσι 

ηµερών πριν από την ψηφοφορία για την επίδοση στον Πρόεδρο του αρµόδιου 
Πρωτοδικείου της ∆ΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ (άρθρο  19, 
παρ. 7  και άρθρο 121, παρ. 7 του Ν. 3852/2010) 

 
Καλούνται, επίσης, να διευκολύνουν κατά το δυνατόν  τους υποψηφίους:  

3. Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2010, κατά την οποία µπορεί να υποβληθεί  
παραίτηση υποψηφίου (άρθρο 21, παρ. 1 και άρθρο 123, παρ. 1 του Ν 
3852/2010) 

4. Παρασκευή 5 Νοεµβρίου 2010, ηµεροµηνία κατά την οποία  λήγει  η 
προθεσµία δήλωσης  αντικατάστασης παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος 
υποψηφίου ∆ηµάρχου ή Περιφερειάρχη (άρθρο  21, παρ. 2 και άρθρο 123, παρ. 
3 του Ν. 3852/2010). 

5. Παρασκευή 12 Νοεµβρίου 2010,  κατά την οποία λήγει η προθεσµία 
επίδοσης στο Πρωτοδικείο της δήλωσης νέου υποψηφίου ∆ηµάρχου ή 
Περιφερειάρχη, σε αντικατάσταση αυτού που παραιτήθηκε ή απεβίωσε ( άρθρο 
35, παρ. 4 και άρθρο 141, παρ. 4 του Ν. 3852/2010) 

 

Ελληνική   
 
 
 
 



                                                                                                       Α∆Α:4ΙΚ5Κ-Ο 
Β.  Πρωτοδικεία 
 

1. Κυριακή 17  Οκτωβρίου 2010, κατά την οποία λήγει η προθεσµία των είκοσι 
ηµερών πριν από την ψηφοφορία για την επίδοση στον Πρόεδρο του αρµόδιου    
Πρωτοδικείου της ∆ΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ (άρθρο  19, 
παρ. 7  και άρθρο 121, παρ. 7 του Ν. 3852/2010 

 
2.  Σάββατο  23 Οκτωβρίου 2010, κατά την οποία ενεργείται η ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΩΝ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ από το Πρωτοδικείο (µε τη διαδικασία της εκούσιας 
δικαιοδοσίας, άρθρο 20, παρ. 1  και  άρθρο 122, παρ. 1  του Ν. 3852/2010) 

 
3. Σάββατο  30 Οκτωβρίου 2010, κατά την οποία µπορεί να υποβληθεί  

παραίτηση υποψηφίου (άρθρο 21, παρ. 1 και άρθρο 123, παρ. 1 του Ν 
3852/2010) 

 
4. Πέµπτη 11 Νοεµβρίου 2010, κατά την οποία λήγει η προθεσµία  επίδοσης 

στο αρµόδιο δικαστήριο της, τυχόν, δήλωσης παραίτησης από την 
υποψηφιότητα  σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας ( άρθρο 35, παρ. 1 
και άρθρο 141, παρ. 1 του Ν. 3852/2010) 

 
5. Παρασκευή 12 Νοεµβρίου 2010,  κατά την οποία λήγει η προθεσµία 

επίδοσης στο Πρωτοδικείο της δήλωσης νέου υποψηφίου ∆ηµάρχου  ή 
Περιφερειάρχη, σε αντικατάσταση αυτού που παραιτήθηκε ή απεβίωσε (άρθρο 
35, παρ. 4  και άρθρο  141, παρ. 4 του Ν. 3852/2010  

 
Καλούνται, επίσης,   να διευκολύνουν κατά το δυνατόν  τους υποψηφίους κατά την 

Παρασκευή 5 Νοεµβρίου 2010, ηµεροµηνία κατά την οποία  λήγει  η προθεσµία 
δήλωσης  αντικατάστασης παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος υποψηφίου ∆ηµάρχου ή 
Περιφερειάρχη. 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για την άµεση ενηµέρωση των 
εµπλεκοµένων Υπηρεσιών για την εύρυθµη λειτουργία αυτών ενόψει των επικείµενων 
εκλογών.  

        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

              ∆.  ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ  

1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 
4. ∆ιεύθυνση Εκλογών 
5. ∆ιεύθυνση Μηχ/σης και ΗΕΣ (µε την παράκληση να αναρτήσει το παρόν στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου) 
6. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ 

           (Τµήµα Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ)     
  


