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                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

         ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                  Ζαγορά,   03 - 07 - 2019 
     ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                                          Αριθμ. Πρωτ.: 6890 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
       ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Ταχ. Δ/νση     : Ζαγορά  Πηλίου 
Ταχ. Κωδ.      : 370 01 
Πληροφορίες : Γάκη Σπυριδούλα 
Τηλέφωνο      : 2426.350.124 
Fax                  : 2426.0.23.560 
E-mail             : gakisp.dim.z.m@gmail.com 
 
 
ΘΕΜΑ: «Λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου την Παρασκευή 5, το Σάββατο 6 και την  

Κυριακή 7 Ιουλίου 2019, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 
2019, προς εξυπηρέτηση και ενημέρωση των εκλογέων και των 
δικαστικών αντιπροσώπων και καθορισμός ωραρίου εργασίας των 
αρμόδιων υπαλλήλων».  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα 
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 29 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 
87) όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 6 και 27 αντίστοιχα του Ν.4555/2018 
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)», καθώς και των άρθρων 114-
144 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν, 

3. Την υπ’ αριθμ.49153/27.06.2019 (ΦΕΚ:2591/Β΄/2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί συγκρότησης ειδικών εκλογικών 
συνεργείων που θα απασχοληθούν, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά  
την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης  Ιουλίου 2019, με 
την οποία καθορίζεται και ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των απασχολουμένων για 
τον Δήμο μας στους τριάντα (30), 

4. Το υπ’αριθμ.πρωτ.:οικ.5611/02-07-2019 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού και 
Μισθοδοσίας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων με θέμα: 
«Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 
7ης Ιουλίου 2019», 

5. Το υπ’αριθμ.πρωτ.:50077/01-07-2019 έγγραφο του Τμήματος Εκλογών και Πολιτικών 
Κομμάτων της Δ/νσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ωράριο ΟΤΑ 
Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιουλίου 2019 στις γενικές βουλευτικές εκλογές», το οποίο μας 
κοινοποιήθηκε με το υπ’αριθμ.πρωτ.:5599/02-07-2019 έγγραφο του Τμήματος 
Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων, 
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6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ:3321/Β΄/12-12-2012), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατόπιν τροποποιήσεών του (ΦΕΚ:3056/τ.Β΄/05-09-2017 
- ΦΕΚ: 4414/τ.Β΄/03-10-2018 - ΦΕΚ: 657/τ.Β΄/28-02-2019),  

7. Την υπ’αριθμ.πρωτ.:6861/02-07-2019 απόφαση Δημάρχου περί συγκρότησης Ειδικού 
Εκλογικού Συνεργείου που θα απασχοληθεί για την αντιμετώπιση των εκτάκτων 
αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης  
Ιουλίου 2019, 

8. Την υπ’αριθμ.πρωτ.:6862/02-07-2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού υπεύθυνων 
υπαλλήλων για τη συγκέντρωση και μετάδοση ή μεταφορά των αποτελεσμάτων των 
εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2019, 
ορισμός Συντονιστή υπαλλήλου και ανάθεση εκλογικών εργασιών στους υπαλλήλους του  
Ειδικού Εκλογικού Συνεργείου, 

9. Την ανάγκη λειτουργίας των Δημοτικών Καταστημάτων του Δήμου μας και την 
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαστικών 
αντιπροσώπων 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Τη λειτουργία των Δημοτικών Καταστημάτων (Δημαρχεία) του Δήμου μας στη 

Ζαγορά και στην Τσαγκαράδα, καθώς και του ΚΕΠ του Δήμου στην Τσαγκαράδα, με 
σκοπό την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των εκλογέων και των δικαστικών 
αντιπροσώπων, τις εξής ημέρες: Παρασκευή 05/07/2019, Σάββατο 06/07/2019 και 
Κυριακή 07/07/2019 και καθορίζουμε το ωράριο εργασίας των αρμόδιων υπαλλήλων, 
ως ακολούθως: 

 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΖΑΓΟΡΑΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 05/07/2019 

ΣΑΒΒΑΤΟ 
06/07/2019 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
07/07/2019 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ 
ΜΑΡΙΝΑ 

 του 
 ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

- 
(τηλέφωνο: 
6974371281) 

από 
τη λήξη του ωραρίου απασχόλησης 

 (15:00 μ.μ.) 
έως 

21:00 μ.μ.  
προς διευκόλυνση των υποψηφίων & 

για χορήγηση πιστοποιητικών 
γέννησης-ταυτοπροσωπίας κ.λ.π. 

από 08:00 π.μ. 
 έως 13:00 μ.μ. 
για χορήγηση 
πιστοποιητικών 
γέννησης-

ταυτοπροσωπίας 
κ.λ.π. 

από 13:00 μ.μ. 
 έως 19:00 μ.μ. 
για χορήγηση 

πιστοποιητικών γέννησης-
ταυτοπροσωπίας κ.λ.π. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ 
ΔΙΑΛΕΤΑ 

του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

- 
(τηλέφωνο: 
6947560479) 

από 
τη λήξη του ωραρίου απασχόλησης 

 (15:00 μ.μ.) 
έως 

21:00 μ.μ.  
προς διευκόλυνση των υποψηφίων & 

για χορήγηση πιστοποιητικών 
γέννησης-ταυτοπροσωπίας κ.λ.π.  

από 13:00 μ.μ.  
έως 18:00 μ.μ. 
για χορήγηση 
πιστοποιητικών 
γέννησης-

ταυτοπροσωπίας 
κ.λ.π. 

από 07:00 π.μ.  
έως 13:00 μ.μ. 
για χορήγηση 
πιστοποιητι-κών 

γέννησης- 
ταυτοπροσωπίας κ.λ.π. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
- 

(τηλέφωνο: 
6979307369) 

από 
07:00 π.μ 
έως 

21:00 μ.μ.  
με το ρόλο του Συντονιστή 

από 08:00 π.μ. 
 έως 18:00 μ.μ. 
για υπογραφή 
πιστοποιητικών 
γέννησης-

ταυτοπροσωπίας 
κ.λ.π.  με το ρόλο 
του Συντονιστή 

από 07:00π.μ. 
έως 19:00μ.μ. 
για υπογραφή 

πιστοποιητικών & από 
19:00 μ.μ. έως την 
ολοκλήρωση της 
µετάδοσης των 

αποτελεσµάτων από όλα 
τα εκλογικά τµήµατα 

της Δημοτικής Ενότητας 
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Ζαγοράς με το ρόλο του 
Συντονιστή 

ΤΣΟΓΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

του 
 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

- 
(τηλέφωνο: 
6947075713) 

από 
07:00 π.μ 
έως 

21:00 μ.μ.  
για παράδοση εκλογικού υλικού 
στους δικαστικούς αντιπροσώπους 

& για υπογραφή πιστοποιητικών 
γέννησης-ταυτοπροσωπίας κ.λ.π. 

από 08:00 π.μ. 
 έως 13:00 μ.μ. 
για εξυπηρέτηση-

ενημέρωση 
εκλογέων & 
δικαστικών 

αντιπροσώπων 
(παράδοση 

εκλογικού υλικού) 

- 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΣΑΒΒΑΣ 

 του 
 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 

- 
(τηλέφωνο: 
6992100666) 

από 
07:00 π.μ 
έως 

21:00 μ.μ.  
για παράδοση εκλογικού υλικού 
στους δικαστικούς αντιπροσώπους  

από 13:00 μ.μ. 
 έως 18:00 μ.μ. 
για εξυπηρέτηση-

ενημέρωση 
εκλογέων & 
δικαστικών 

αντιπροσώπων 
(παράδοση 

εκλογικού υλικού) 

- 

ΓΑΚΗ 
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 

του 
 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

- 
(τηλέφωνο: 
6970368123) 

- 

από 08:00 π.μ. 
 έως 13:00 μ.μ. 
για εξυπηρέτηση-

ενημέρωση 
εκλογέων & 
δικαστικών 

αντιπροσώπων 
(παράδοση 

εκλογικού υλικού) 

- 

ΜΠΟΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ  

του 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

- 
(τηλέφωνο: 
6945849267) 

- 

από 08:00 π.μ. 
 έως 13:00 μ.μ. 
για εξυπηρέτηση-

ενημέρωση 
εκλογέων & 
δικαστικών 

αντιπροσώπων 
(παράδοση 

εκλογικού υλικού) 

- 

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΖΩΗ-ΑΝΤΩΝΙΑ 

 του 
 ΙΩΑΝΝΗ 

- 
(τηλέφωνο: 
6998626251) 

- 

από 13:00 μ.μ. 
 έως 18:00 μ.μ. 
για εξυπηρέτηση-

ενημέρωση 
εκλογέων & 
δικαστικών 

αντιπροσώπων 
(παράδοση 

εκλογικού υλικού) 

- 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 05/07/2019 

ΣΑΒΒΑΤΟ 
06/07/2019 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
07/07/2019 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
ΙΩΑΝΝΑ 

 του  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

- 
(τηλέφωνο: 

6944808971) 

από 07:00 π.μ. 
έως  

τη λήξη του ωραρίου απασχόλησης 
 (15:00 μ.μ.) 

για παράδοση εκλογικού υλικού 
στους δικαστικούς αντιπροσώπους 

- 

από 
19:00 μ.μ. 

έως την ολοκλήρωση της 
μετάδοσης των 

αποτελεσµάτων από όλα 
τα εκλογικά τµήµατα της 
Δημοτικής Ενότητας 

Μουρεσίου  
ΓΚΟΝΟΥ 
ΕΛΕΝΗ 

 από 
τη λήξη του ωραρίου απασχόλησης 

από 08:00 π.μ.  
έως 13:00 μ.μ. - 
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 του 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 

- 
(τηλέφωνο: 
6974371281) 

 (15:00 μ.μ.) 
έως 

21:00 μ.μ.  
για παράδοση εκλογικού υλικού 
στους δικαστικούς αντιπροσώπους  

για εξυπηρέτηση-
ενημέρωση 
εκλογέων & 
δικαστικών 

αντιπροσώπων 
(παράδοση 

εκλογικού υλικού) 

ΦΡΑΝΤΖΑ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

- 
(τηλέφωνο: 
6974546630) 

- 

από 08:00 π.μ.  
έως 13:00 μ.μ. 

για εξυπηρέτηση-
ενημέρωση 
εκλογέων & 
δικαστικών 

αντιπροσώπων 
(παράδοση 

εκλογικού υλικού) 

- 

ΓΙΟΒΑΝΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

του 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

- 
(τηλέφωνο: 
6974492830) 

από 
τη λήξη του ωραρίου απασχόλησης 

 (15:00 μ.μ.) 
έως 

21:00 μ.μ.  
για παράδοση εκλογικού υλικού 
στους δικαστικούς αντιπροσώπους 

από 13:00 μ.μ.  
έως 18:00 μ.μ. 

για εξυπηρέτηση-
ενημέρωση 
εκλογέων & 
δικαστικών 

αντιπροσώπων 
(παράδοση 

εκλογικού υλικού) 

- 

ΚΑΛΠΑΚΑ 
ΔΗΜΗΤΡΑ 

 του  
ΙΩΑΝΝΗ 

- 
(τηλέφωνο: 
6981132971) 

- 

από 13:00 μ.μ.  
έως 18:00 μ.μ. 
για εξυπηρέτηση-

ενημέρωση 
εκλογέων & 
δικαστικών 

αντιπροσώπων 
(παράδοση 

εκλογικού υλικού) 

- 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΚΕΠ Τσαγκαράδας 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 05/07/2019 
ΣΑΒΒΑΤΟ 
06/07/2019 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
07/07/2019 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 του 
 ΙΩΑΝΝΗ 

- 
(τηλέφωνο: 
6945738486) 

- 

από 08:00 π.μ.  
έως 13:00 μ.μ. 
για διεκπεραίωση  

χορήγησης 
πιστοποιητικών 
γέννησης-

ταυτοπροσωπίας 
  και για διεκπεραίωση 
λοιπών υποθέσεων 
πολιτών σχετικών με 
εκλογική διαδικασία - 
βεβαίωση γνησίου 

υπογραφής -επικύρωση 
αντιγράφων  

από 07:00 π.μ.  
έως 13:00 μ.μ. 
για διεκπεραίωση  

χορήγησης 
πιστοποιητικών  
γέννησης- 

ταυτοπροσωπίας 
  και για διεκπεραίωση 
λοιπών υποθέσεων 
πολιτών σχετικών με 
εκλογική διαδικασία - 
βεβαίωση γνησίου 

υπογραφής -επικύρωση 
αντιγράφων 

ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗ 
ΠΟΛΥΤΙΜΗ του 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

- 
(τηλέφωνο: 
6972505337/ 
6972443902) 

- 

από 13:00 μ.μ.  
έως 18:00 μ.μ. 
για διεκπεραίωση  

χορήγησης 
πιστοποιητικών 
γέννησης-

ταυτοπροσωπίας 
  και για διεκπεραίωση 
λοιπών υποθέσεων 
πολιτών σχετικών με 

από 13:00 μ.μ.  
έως 19:00 μ.μ. 
για διεκπεραίωση  

χορήγησης 
πιστοποιητικών  
γέννησης- 

ταυτοπροσωπίας 
  και για διεκπεραίωση 
λοιπών υποθέσεων 
πολιτών σχετικών με 
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Ο Δήμαρχος Ζαγοράς - Μουρεσίου 

Κοινοποίηση:       
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ  
Δικαστικό Μέγαρο  
Fax: 24210.23632             Παναγιώτης Κουτσάφτης 
Εσωτερική Διανομή: 
1. Αντιδημάρχους 
2. Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών-ΚΕΠ               

κ. Τσόγκα Αικατερίνη  
3. Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών          

κ. Γιοβάνη Αικατερίνη 
4. Προϊστάμενο  Τεχνικών Υπηρεσιών 
        κ. Κοπατσάρη Δήμο  
5.  Γραφείο Μισθοδοσίας 
6.  Γραφείο Λογιστηρίου 
7.  Αναφερόμενοι υπάλληλοι 

εκλογική διαδικασία - 
βεβαίωση γνησίου 

υπογραφής -επικύρωση 
αντιγράφων 

εκλογική διαδικασία - 
βεβαίωση γνησίου 

υπογραφής -επικύρωση 
αντιγράφων 
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