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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Το παρόν σχέδιο νόμου επιλύει μια σειρά σοβαρών ζητημάτων που συνδέονται με
την εφαρμογή του ν. 4555/2018 (Α’ 133) στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019, που
επέβαλε μια άκριτη εφαρμογή της λεγόμενης «απλής αναλογικής» στον τρόπο
κατανομής των εδρών του δημοτικού και του περιφερειακού συμβουλίου.
Αποτέλεσμα της εφαρμογής του ανωτέρω μοντέλου της «απλής αναλογικής» ήταν,
στη συντριπτική πλειοψηφία των δήμων και των περιφερειών της χώρας, ο
δήμαρχος και ο περιφερειάρχης αντίστοιχα να μην έχουν την πλειοψηφία στο
ανώτατο βουλευόμενο όργανο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και,
κατά συνέπεια, να στερούνται της δυνατότητας άσκησης της πολιτικής για την οποία
ψηφίστηκαν από το εκλογικό σώμα. Στόχος του εν λόγω σχεδίου νόμου είναι η άρση
του ως άνω αδιεξόδου και η διασφάλιση της κυβερνησιμότητας των Ο.Τ.Α. α’ και β’
βαθμού, η οποία αποτέλεσε βασική προεκλογική δέσμευση της Κυβέρνησης.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Όπως προαναφέρθηκε, ο ν. 4555/2018 προκάλεσε σημαντική αναστάτωση στη
λειτουργία των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, αφού δεν διασφάλιζε την
κυβερνησιμότητα των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.
Ειδικότερα, το μοντέλο της «απλής αναλογικής» που υιοθετήθηκε με τον εν λόγω
νόμο στερούσε σε πολλές περιπτώσεις τον επιτυχόντα δήμαρχο και περιφερειάρχη
από τη δυνατότητα να ασκήσουν την πολιτική για την οποία εκλέχθηκαν, αφού δεν
διέθεταν την αναγκαία πλειοψηφία στο δημοτικό και το περιφερειακό συμβούλιο,
αντίστοιχα.
Το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκει την επαναφορά, σε γενικές γραμμές, του
μηχανισμού κατανομής εδρών που ίσχυε πριν από το 2019, για τη διαμόρφωση ενός
εκλογικού συστήματος που θα ευνοεί τη συνεπή υλοποίηση του προγραμματικού
λόγου του εκλεγέντος δημάρχου και περιφερειάρχη, αντίστοιχα, μέσω της
διασφάλισης της αναγκαίας πλειοψηφίας στο δημοτικό και περιφερειακό
συμβούλιο. Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία εντάσσεται στις γενικότερες
νομοθετικές παρεμβάσεις που ακολούθησαν τα έτη 2019 και 2020 για την
εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. κατά την τρέχουσα αυτοδιοικητική
περίοδο 2019 – 2023.
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3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Το υπό αξιολόγηση σχέδιο νόμου αφορά άμεσα το σύνολο των αιρετών της τοπικής
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού) που πρόκειται να εκλεγούν από τις
επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και εφεξής και εμμέσως όλους τους πολίτες,
δεδομένου ότι καθορίζεται ο τρόπος εκλογής των αιρετών δημοτικών και
περιφερειακών αρχών, που πρόκειται να αναλάβουν τη διοίκηση των τοπικών
υποθέσεων.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
- ν. 3852/2010 (Α’ 87)
- ν. 4555/2018 (Α’ 133)
- Συναφείς ρυθμίσεις στις οποίες παραπέμπει το παρόν σχέδιο νόμου: π.δ. 26/2012
(Α’ 57) και π.δ. 133/1997 (Α΄ 121)

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;

Προκειμένου να αναμορφωθεί η νομοθεσία για την
εκλογή των αυτοδιοικητικών αρχών, απαιτείται
τροποποίηση τυπικού νόμου, η οποία επιδιώκεται
μέσω του παρόντος σχεδίου νόμου.
Προκειμένου να μεταρρυθμιστεί το νομοθετικό πλαίσιο
εκλογής των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν επαρκεί η
αλλαγή της διοικητικής πρακτικής ή η επιλογή νέας
ερμηνευτικής προσέγγισης. Απαιτείται τροποποίηση
τυπικού νόμου.
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Προκειμένου να επιτευχθεί η αναμόρφωση του
θεσμικού πλαισίου εκλογής των αυτοδιοικητικών
αρχών και να διασφαλιστεί η κυβερνησιμότητα των
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, απαιτείται παρέμβαση σε
νομοθετικό επίπεδο.
Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών
πόρων δεν επαρκεί για την επίλυση του ζητήματος της
κυβερνησιμότητας των αυτοδιοικητικών φορέων.
Απαιτείται τροποποίηση τυπικού νόμου.

iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Συναφείς πρακτικές

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;
6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

i) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

ii) σε όργανα της Ε.Ε.:
iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

-
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ΝΑΙ



ΟΧΙ



Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
☐

☐

☐

☐

Χ

Χ

☐

Χ

☐

Χ

☐

☐

☐

☐

☐

Χ

8.

Χ

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
Στους βραχυπρόθεσμους στόχους των υπό
αξιολόγηση
ρυθμίσεων
εντάσσεται
η
διασφάλιση της ομαλής διακυβέρνησης των
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού της χώρας, ώστε να
μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά
στο μεγάλο εύρος των αρμοδιοτήτων που τους
έχει ανατεθεί και οι οποίες αφορούν καίρια
ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών
και των επιχειρήσεων. Η αποτελεσματική
διαχείριση των εν λόγω ζητημάτων συμβάλλει
στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της
τοπικής ανάπτυξης.
Παράλληλα, η δημιουργία μεγάλων δομών
αυτοδιοίκησης και η αξιοποίηση των
οικονομιών κλίμακας, ως βασική συνέπεια της
χωροταξικής και διοικητικής μεταρρύθμισης
του ν. 3852/2010, απαιτεί ισχυρές

i) βραχυπρόθεσμοι:

ii) μακροπρόθεσμοι:
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αυτοδιοικητικές αρχές σε συνθήκες που
ευνοούν τις δυνατότητες υλοποίησης του
κοινωνικού συμβολαίου με τους πολίτες. Η
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και η
προσέλκυση σημαντικών εθνικών και
ευρωπαϊκών πόρων για την αναβάθμιση των
τοπικών κοινωνιών, προϋποθέτουν την
εφαρμογή
συνεκτικών
πολιτικών
και
συνακόλουθα τη διασφάλιση των κατάλληλων
προϋποθέσεων υλοποίησής τους. Στο ίδιο
πλαίσιο, η ίδρυση των δεκατριών (13) αιρετών
περιφερειών
ως
δεύτερου
βαθμού
αυτοδιοίκησης και η διαχείριση των
περιφερειακών
επιχειρησιακών
προγραμμάτων, σε συνδυασμό με κρίσιμες
αρμοδιότητες στον τομέα της δημόσιας υγείας
και της οικονομικής ανάπτυξης, καθιστούν
ακόμα πιο σημαντικό το εγχείρημα
διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας των
περιφερειών.
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9.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

➢ Εκπαίδευση - Πολιτισμός:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό
αποφοίτων
γ΄βαθμιας
εκπαίδευσης που βρίσκουν εργασία στον
τομέα των σπουδών τους εντός 6 μηνών
από την έναρξη αναζήτησης
Αριθμός
πιστοποιημένων
Πανεπιστημιακών σχολών (ISO κλπ)
Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα
Έρευνας, Τεχνολογίας & Καινοτομίας
(διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή
Σχολή
Αριθμός έργων/μελετών που έχουν
ανατεθεί από τον ιδιωτικό τομέα, ανά
Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή
Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ
Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του
ενεργού πληθυσμού) που συμμετέχουν σε
προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α'ΘΜΙΑ / Β'ΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό
αναλφάβητων/σύνολο
πληθυσμού
Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το
σχολείο πριν την ολοκλήρωση της β’
βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος
Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά
Περιφέρεια (ποσοστό μαθητών στο σύνολο
των
μαθητών)
που
φοιτούν
σε
διαπολιτισμικά σχολεία
Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο
(των μαθητών) – Κατανομή ανά περιφέρεια
Αριθμός ολοήμερων / απογευματινών
σχολείων και αριθμός μαθητών που
φοιτούν σε αυτά
Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών
Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών
Αριθμός μαθητών που επωφελούνται από
προγράμματα ενισχυτικής εκπαίδευσης /
έτος
Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α'θμια,
Β'θμια) εκπαίδευσης

7

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/).
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Πραγματοποιηθείσες ανασκαφές, κατά
είδος και αποτελέσματα, και αριθμός
ευρημάτων
Χρηματοδοτήσεις
ανασκαφών,
κατά
φορέα, και ποσά που διατέθηκαν
Πιστώσεις για ανασκαφές, που διατέθηκαν
σε Εφορείες Αρχαιοτήτων
Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων,
παραδοσιακών και ιστορικών οικισμών
Πραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις και
καταβληθείσες αποζημιώσεις, για ακίνητα
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε
μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, και
δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε
μουσεία και λοιπά κτίρια και δαπάνες
έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη
Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μορφή
και είδος βιβλιοθήκης, ανάλογα με το
θέμα, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα

➢ Εθνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:
Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαφίεται στην κρίση του
επισπεύδοντος υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν
θα ενσωματώνονται δείκτες στην Ανάλυση.
➢ Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες
τιμές (δισ.)
Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)
Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις
τράπεζες, % ΑΕΠ)
Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά
Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)
Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)
Εναρμονισμένος
Δείκτης
Τιμών
Καταναλωτή

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ
Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας
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Ποσά που εισπράττονται μέχρι σήμερα
από τον φόρο ή τους φόρους στους
οποίους αφορούν οι διατάξεις του
νομοσχεδίου.
Ποσά που εισπράχθηκαν από
φορολογικούς ελέγχους
Ποσοστό πράξεων διοικητικού
προσδιορισμού φόρου ή επιβολής
προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν
όλω από τα δικαστήρια

➢ Κοινωνική πολιτική:

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ποσοστό ανεργίας
Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων
Ποσοστό ανεργίας νέων
Ποσοστό ανεργίας γυναικών
Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική
περιφέρεια
Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού
επιπέδου
Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών
εργασίας / Δείκτης αμοιβών (ανά βασικό
τομέα της οικονομίας π.χ. μεταποίηση,
κατασκευές κ.λπ.)
Μερική απασχόληση ως ποσοστό της
συνολικής απασχόλησης (στο σύνολο του
πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)
Ποσοστό απασχολουμένων με σύμβαση
ορισμένου χρόνου (στο σύνολο του
πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά
ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί του ιδιωτικού
τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, επαγγελματίες
και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής
ασφάλισης και αντίστοιχες δαπάνες
Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά
ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί του ιδιωτικού
τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, επαγγελματίες
και έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα
του ΕΦΚΑ
Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά
πληθυσμιακή ομάδα και έτη συνολικής
ασφάλισης
Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης
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Ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης επί του
ΑΕΠ
Ποσοστό προσφυγών σχετικά με την
απονομή σύνταξης που γίνονται εν μέρει ή
εν όλω δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας,
σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό
αποκλεισμό
Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή
περισσότερα βασικά αγαθά ή υπηρεσίες
Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο του
πληθυσμού που αντιμετωπίζουν δυσκολία
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
Ποσοστό
πληθυσμού
που
λαμβάνει
επιδόματα και η αντίστοιχη κρατική δαπάνη
(συνολικά και ανά επίδομα)
Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφεία
Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται
από δήμους και άλλες υπηρεσίες
Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε
προσωρινή μορφή κατοικίας λόγω κρίσης
(π.χ. σεισμός, πυρκαγιά)
Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα
φροντίδας (μητρότητας, δυσκολίες μάθησης
κλπ)

ΥΓΕΙΑ
Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών
ανά έτος
Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας
Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή
Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή
Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000
κατοίκους
Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας
Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί
ασθενείς (απόλυτος αριθμός και ανά
διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή,
περίθαλψη εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά
ιατρεία και επείγοντα περιστατικά)
Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ
μήνες να εξυπηρετηθούν (για μη επείγουσα
νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για
την πρώτη εξέταση)
Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική υπηρεσία
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ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο
Συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο
Συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά φύλο
Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου,
περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων
ανά φύλο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αιτήματα ασύλου – Ποσοστό αποδοχής –
Μέσος χρόνος έκδοσης αποφάσεων
Μεταναστευτικές
ροές
ανά
πύλη
εισόδου/χώρα
προέλευσης/
ηλικιακή
ομάδα/φύλο
Αριθμός απελάσεων ανά χώρα προέλευσης
των απελαυνομένων/αιτία απέλασης
Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση
δυναμικότητας και πραγματικού αριθμού
φιλοξενουμένων)
Περιστατικά και είδος παραβατικότητας ανά
μονάδα φιλοξενίας
Προφανώς, στο πεδίο αυτό θα υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τους αλλοδαπούς που
προέρχονται από άλλους δείκτες (απασχόληση, εκπαίδευση, παραβατικότητα κ.λπ.)

➢ Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ
και γ) μετακλητών υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση,
γενική διεύθυνση
Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο
INTERNET
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση
(intranet)
Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας
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Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών
και φορέων/ σύνολο δημοσίων υπηρεσιών
και φορέων
Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε
κεντρικό, περιφερειακό, νομαρχιακό και
τοπικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο
νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από τις
δημόσιες υπηρεσίες ανά έτος και ανά
υπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας
και πρόσθετες δαπάνες ως ποσοστό επί της
συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού:
δαπάνες μονάδων προσωπικού ως ποσοστό
της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες
αδικημάτων και αναλογία ανά 100.000
κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες
και κατά γεωγραφική περιοχή
Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι
ως δράστες αυτών κατά εθνικότητα, φύλο
και τάξεις ηλικιών
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των
αδικημάτων και αξιόποινων συμπεριφορών
που προκαλούν το κοινό αίσθημα
(ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές –
διαρρήξεις)
Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη
είσοδο και παραμονή στη χώρα
Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος
Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που
εξιχνιάστηκαν στο σύνολο των εγκλημάτων
Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια
Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά
αστυνομικό τμήμα και ανά περιοχή
αστυνόμευσης
Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους
– αναλογία κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα
και περιοχή αστυνόμευσης
Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για
αστυνομικές υπηρεσίες
Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της
παραβατικής συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ.
εγκλήματα βίας, οικονομικά εγκλήματα,
ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών
και εμπορικών διαφορών
Αριθμός
εισερχόμενων
διοικητικών
περιπτώσεων
Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την
επίλυση αστικών, εμπορικών, εργατικών,
διοικητικών και άλλων υποθέσεων
Μέσος
χρόνος
έκδοσης
δικαστικών
αποφάσεων (Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία,
Εφετεία,
Άρειος
Πάγος/Συμβούλιο
Επικρατείας)
Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή
(ποινικά, πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια)
Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που
ακυρώνονται μετά από έφεση ή αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το
σύστημα του εξωδικαστικού συμβιβασμού
Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης
διαφορών, πχ. Διαμεσολάβηση
Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας
αλλά δεν διαθέτουν πόρους (νομική
προστασία)
Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη
Ποσοστό
ηλεκτρονικής
υποβολής
δικογράφων
Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος
υποθέσεων έναντι εκκρεμών (σε ετήσια και
συνολική βάση εκκρεμοτήτων)
Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια
βάση, για τις οποίες επιβλήθηκαν ποινές
μετατρέψιμες σε χρήμα
Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος
ανά κρατούμενο
Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων)
ανά κρατούμενο

➢ Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας
Επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά
κλάδο και περιφέρεια και αντίστοιχος
αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν ανά
κλάδο και περιφέρεια και αντίστοιχος
αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων
Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων
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Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων
ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά κεφαλή
Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται
από βιολογικούς καθαρισμούς
Ποσοστό των ακτών που κρίνονται
κατάλληλες για κολύμβηση σε σχέση με το
σύνολο των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν
ακτών
Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου
ύδρευσης κατ’ έτος
Ποσοστό
οικιακών
&
βιομηχανικών
απορριμμάτων που διατέθηκαν σε άλλες
χρήσεις (π.χ. ανακύκλωση, παραγωγή
ενέργειας, λιπασματοποίηση)
Ποσοστό διατιθέμενων απορριμμάτων σε
ΧΥΤΑ
Ποσοστό
δασικών
εκτάσεων
που
καταστράφηκαν από πυρκαγιά / σύνολο
δασικών εκτάσεων
Ποσοστό αναδασωθεισών (με φυσικό ή
τεχνητό
τρόπο)
εκτάσεων
/σύνολο
κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές
Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών σε
σχέση με την συνολική έκταση της χώρας
Ποσοστό
του
προϋπολογισμού
που
διατίθεται
για
θέματα
προστασίας
περιβάλλοντος
Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή
Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας κατά κεφαλή
Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Ψηφιακή διακυβέρνηση

10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα
είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης
ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ  ή/και ΕΜΜΕΣΗ 
Στην παρ. 4 του άρθρου 12 και στην παρ. 6 του
i) Εάν είναι άμεση,
άρθρου 50 του σχεδίου νόμου προβλέπεται η
εξηγήστε:
υποβολή της δήλωσης των συνδυασμών ή των
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μεμονωμένων υποψηφιοτήτων στην ηλεκτρονική
πύλη δήλωσης υποψηφιότητας του άρθρου 33
του π.δ. 26/2012, με αναλογική εφαρμογή των
άρθρων 32-34 αυτού.
Η συμβολή της πρόβλεψης της πύλης αυτής είναι
καθοριστική για τη μείωση του διοικητικού
βάρους των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και
συντελεί στην επιτάχυνση της διαδικασίας
υποβολής δηλώσεων.
Επίσης, σημειώνεται ότι στο σχέδιο νόμου γίνεται
πλήρης αξιοποίηση του ήδη λειτουργούντος
Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών»,
για τη διασταύρωση των στοιχείων των
υποψηφίων και την επιβεβαίωσης της συνδρομής
των προβλεπόμενων προϋποθέσεων. Ομοίως, η
αξιοποίηση του «Μητρώου Πολιτών» συμβάλλει
στην επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής
δηλώσεων και τη μείωση του σχετικού
διοικητικού βάρους διασταυρώσεων.

ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

11.

12.

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε
ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Η εν λόγω ηλεκτρονική πύλη εναρμονίζεται
πλήρως με τη ψηφιακή στρατηγική της χώρας και
Εξηγήστε:
τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού.
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος
με άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13.

-

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα με το
«Μητρώο Πολιτών».

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

Εξηγήστε:

-
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Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

1

2

3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

4

Στόχος
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Καθορίζονται τα όργανα διοίκησης του δήμου και
εξορθολογίζεται ο αριθμός των μελών του δημοτικού
συμβουλίου.
Αναγνωρίζεται
αυξημένος
αριθμός
δημοτικών συμβούλων σε δήμους με πληθυσμό από
τριάντα χιλιάδες έναν (30.001) έως πενήντα χιλιάδες
(50.000) κατοίκους, εφόσον αυτοί προήλθαν από
συνένωση περισσότερων από έξι (6) δήμων ή κοινοτήτων.
Προσδιορίζονται τα όργανα διοίκησης των δημοτικών
κοινοτήτων. Ειδικότερα, οι δημοτικές κοινότητες με
πληθυσμό έως και τριακόσιους (300) κατοίκους ορίζεται ότι
διοικούνται από τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας. Οι
μεγαλύτερες δημοτικές κοινότητες διοικούνται από τον
πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και το
συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, ο αριθμός των μελών
του οποίου εξαρτάται από τον πληθυσμό της δημοτικής
κοινότητας.
Προσδιορίζονται συγκεκριμένοι δήμοι στους οποίους δεν
εκλέγονται
συμβούλια
δημοτικών
κοινοτήτων
λαμβανομένων υπόψη των τοπικών συνθηκών και
ιδιαιτεροτήτων και καθορίζονται τα όργανα στα οποία
ανατίθεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων των συμβουλίων.
Επαναφέρεται η πενταετία στη θητεία των δημοτικών
αρχών, για τη διασφάλιση επαρκούς χρονικού διαστήματος
για την υλοποίηση του έργου των αιρετών της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Επίσης, προσδιορίζονται ο χρόνος
διεξαγωγής των εκλογών και των επαναληπτικών εκλογών,
καθώς, επίσης, και ο χρόνος έναρξης της θητείας των νέων
δημοτικών αρχών.
ΕΚΛΟΓΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ
Καθορίζεται το εκλογικό σώμα που μετέχει στην ανάδειξη
των δημοτικών αρχών, με διασύνδεση του ηλικιακού ορίου
του εκλέγειν με την ισχύουσα νομοθεσία για την εκλογή
των βουλευτών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
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Συμπληρώνεται το άρθρο 4 για την άσκηση του
δικαιώματος του εκλέγειν, με προσδιορισμό των
προσώπων που έχουν το δικαίωμα αυτό βάσει εγγραφής
τους σε εκλογικούς καταλόγους, ενώ ορίζεται ειδικά ότι για
την εκλογή των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας και του
προέδρου δημοτικής κοινότητας έχουν δικαίωμα όλοι οι
εγγεγραμμένοι στην οικεία δημοτική κοινότητα εκλογείς.
Επίσης, αποτυπώνεται ο υποχρεωτικός χαρακτήρας
άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, με εξαιρέσεις
αντίστοιχες με αυτές που ισχύουν για τις βουλευτικές
εκλογές.
Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τους εκλογικούς
καταλόγους, με ρητή παραπομπή στους αντίστοιχους που
χρησιμοποιούνται για τις βουλευτικές εκλογές, με στόχο
την ενιαία συγκρότηση των εκλογικών καταλόγων,
ανεξαρτήτως του τύπου της εκλογικής αναμέτρησης.
ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ
Επαναλαμβάνονται, με επικαιροποίηση των σχετικών
ορολογιών, τα ήδη ισχύοντα στον ν. 3852/2010 προσόντα
εκλογιμότητας των δημοτικών αρχών.
Προσδιορίζονται αναλυτικά τα κωλύματα και τα
ασυμβίβαστα που ισχύουν για τους υποψηφίους του
πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο τον
εξορθολογισμό των ρυθμίσεων που αποβλέπουν στην
αποφυγή αθέμιτου επηρεασμού του εκλογικού σώματος
και με σαφή αναφορά στην ανάγκη ενεργού εκλογικού
δικαιώματος για την ανάδειξη σε οποιοδήποτε δημοτικό
αξίωμα.
Αυστηροποιείται το ασυμβίβαστο που συνδέεται με την
ύπαρξη οφειλών στο δήμο, με μείωση του χρηματικού
ορίου από πεντακόσια (500) σε τριακόσια (300) ευρώ και
πρόβλεψη περί αυτοδίκαιης έκπτωσης, σε περίπτωση μη
εμπρόθεσμης εξόφλησης αυτών.
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΔΡΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ορίζονται ως εκλογική περιφέρεια για την εκλογή
δημοτικών συμβούλων η δημοτική ενότητα και οι
δημοτικές κοινότητες, με στόχο τη διασφάλιση της
αντιπροσωπευτικότητας σε δημοτικές ενότητες που μέχρι
το 2010 αποτελούσαν διακριτούς Ο.Τ.Α. και την ουσιαστική
προώθηση των τοπικών ζητημάτων που διαφέρουν από
δημοτική κοινότητα σε δημοτική κοινότητα.
Ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες καθορισμού των εδρών κάθε
εκλογικής περιφέρειας για την εκλογή των δημοτικών
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12

13

14

15

16

17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
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συμβούλων, με κριτήριο τον πληθυσμό της εκλογικής
περιφέρειας.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
Καθορίζεται το αρμόδιο δικαστήριο για τις ενέργειες που
σχετίζονται με την εκλογή δημοτικών αρχών.
Ρυθμίζεται το κρίσιμο ζήτημα τους κατάρτισης των
συνδυασμών κατά τρόπο πλήρη, ώστε να μην υπάρχει
καμία αμφιβολία και να είναι πλήρως συμβατή με την
ισχύουσα νομολογία.
Επισημαίνεται ότι αποκλείεται η συμμετοχή υποψηφίων
ως ανεξαρτήτων-μεμονωμένων ή αυτοπροτεινόμενων
εκτός συνδυασμών, καθώς και η θέση υποψηφιότητας για
περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά αξιώματα (α’ και β’
Ο.Τ.Α) Επίσης, βασική καινοτομία συνιστά η χρήση της
ηλεκτρονικής πύλης για την υποβολή των υποψηφιοτήτων
των συνδυασμών, βάσει του ν. 4648/2019 (Α’ 205), καθώς
και η αξιοποίηση του «Μητρώου Πολιτών» για τον έλεγχο
των δικαιολογητικών των υποψηφίων, με στόχο τη μείωση
του διοικητικού βάρους. Επιπλέον, προβλέπεται η χρήση
ηλεκτρονικού παραβόλου για την υποβολή αίτησης
υποψηφιοτήτων και ελάχιστη εκπροσώπηση από κάθε
φύλο σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).
Προβλέπεται η διαδικασία αντικατάστασης των
υποψηφίων που παραιτήθηκαν της υποψηφιότητάς τους ή
απεβίωσαν πριν την εκλογή, ανάλογα με την ιδιότητα του
υποψηφίου (δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος
δημοτικής κοινότητας).
Προσδιορίζεται η ημερομηνία ανακήρυξης των
συνδυασμών και των υποψηφίων προέδρων δημοτικής
κοινότητας, καθώς και η διαδικασία ενημέρωσης του
περιφερειάρχη και των δήμων για τους συνδυασμούς που
έχουν ανακηρυχθεί.
Ορίζονται τα δικαιώματα των συνδυασμών και των
υποψηφίων για τον διορισμό αντιπροσώπου και
αναπληρωτών αυτού, καθώς, επίσης, και πληρεξουσίου.
Αποτυπώνονται τα σχετικά με την έκδοση και δημοσίευση
του προγράμματος εκλογής και το περιεχόμενο αυτού.
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ – ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Καθορίζονται η μορφή και το περιεχόμενο των
ψηφοδελτίων και επιμέρους σχετικά θέματα.
Καθορίζονται λεπτομέρειες σχετικά με την εκτύπωση και τη
διανομή των ψηφοδελτίων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
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Ορίζεται ο ανώτερος αριθμός των σταυρών προτίμησης
που μπορεί να θέσει ο εκλογέας για την εκλογή δημοτικών
συμβούλων και συμβούλων δημοτικής κοινότητας.
Απαριθμούνται οι προϋποθέσεις για την ακυρότητα του
ψηφοδελτίου, αναλόγως όσων ισχύουν στον ν. 3463/2006
και τον ν. 3852/2010 αλλά και στις βουλευτικές εκλογές.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Κρίσιμη αλλαγή που επέρχεται με το προτεινόμενο σχέδιο
νόμου είναι η καθιέρωση ως ελάχιστου ποσοστού εκλογής
ενός συνδυασμού κατά την αρχική ψηφοφορία. Θεωρείται
επιτυχών ο συνδυασμός που πλειοψήφησε με ποσοστό
μεγαλύτερο του σαράντα τρία τοις εκατό (43% + 1 ψήφος)
του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες
συνδυασμοί του δημοτικού συμβουλίου αυτοί που έλαβαν
έστω και μία (1) έδρα. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η
εκλογή δημοτικής αρχής με ισχυρή νομιμοποιητική βάση
και με ποσοστό υψηλότερο από το αντίστοιχο που ισχύει
για τη δημιουργία αυτοδύναμης κυβέρνησης.
Καθορίζονται εξαντλητικά όλες οι περιπτώσεις κατά τις
οποίες διενεργείται επαναληπτική ψηφοφορία και ο
τρόπος ανάδειξης του επιτυχόντος συνδυασμού, εφόσον
αυτή διενεργηθεί.
Ρυθμίζεται το ζήτημα κατανομής των εδρών του δημοτικού
συμβουλίου μεταξύ των συμμετεχόντων συνδυασμών στις
δημοτικές εκλογές, για την εξασφάλιση της πλειοψηφίας
του δημοτικού συμβουλίου στον επιτυχόντα συνδυασμό.
Με τον τρόπο αυτό, ευθυγραμμίζεται η εντολή του
εκλογικού σώματος προς τον υποψήφιο που επέλεξε ως
δήμαρχο, με την απαραίτητη πλειοψηφία στο ανώτατο
αιρετό όργανο, ώστε εκείνος να υλοποιήσει το προεκλογικό
του πρόγραμμα. Επίσης, για πρώτη φορά, προβλέπεται ότι
δικαίωμα εκλογής δημοτικού συμβούλου έχει συνδυασμός
ο οποίος κατά την αρχική ψηφοφορία (α’ γύρο)
συγκέντρωσε ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%)
του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων.
Επιπλέον, καθορίζεται διακριτή διαδικασία κατανομής των
εδρών, ανάλογα με το ποσοστό που ο επιτυχών
συνδυασμός έχει λάβει στην αρχική ψηφοφορία (ποσοστό
έως εξήντα τοις εκατό (60%) επί των εγκύρων ψηφοδελτίων
ή μεγαλύτερο).
Καθώς με το άρθρο 10 διατηρήθηκε ο πρώην
«Καποδιστριακός» δήμος ως εκλογική περιφέρεια, το
άρθρο 25 καθορίζει τον τρόπο κατανομής των εδρών ανά
εκλογική περιφέρεια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
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Ρυθμίζεται η περίπτωση παραίτησης ή θανάτου
υποψηφίου, σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας.
Δεν είναι επιτρεπτή η παραίτηση υποψήφιου δημάρχου σε
περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, ώστε να μην
αλλοιώνονται οι συνθήκες διεξαγωγής της. Αντιθέτως, στην
περίπτωση αιφνίδιου θανάτου υποψηφίου δημάρχου
μεταξύ αρχικής και επαναληπτικής ψηφοφορίας, δίνεται η
δυνατότητα στον συμμετέχοντα συνδυασμό να επιλέξει
άλλον υποψήφιο δήμαρχο μεταξύ των υποψηφίων
δημοτικών συμβούλων αυτού, ώστε οι πολίτες εγκαίρως να
γνωρίζουν το πρόσωπο του υποψηφίου δημάρχου κατά την
επαναληπτική ψηφοφορία.
Επαναφέρεται η πλειοψηφία του επιτυχόντος συνδυασμού
στα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων με πληθυσμό
μεγαλύτερο των τριακοσίων (300) κατοίκων, για την
ευθυγράμμιση της πλειοψηφίας της δημοτικής αρχής με τα
μεγάλα σε πληθυσμό συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων.
Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται αγαστή συνεργασία του
συμβουλίου δημοτικής κοινότητας και της δημοτικής αρχής
και η καταρχήν συμπόρευση στην επίλυση των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
Ρυθμίζεται ο τρόπος εκλογής του προέδρου δημοτικής
κοινότητας σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως και
τριακόσιους (300) κατοίκους. Πρόεδρος δημοτικής
κοινότητας εκλέγεται ο υποψήφιος του συνδυασμού στον
οποίο καταμετρήθηκαν τα περισσότερα έγκυρα
ψηφοδέλτια στην δημοτική κοινότητα και οι υποψήφιοι
των υπόλοιπων συνδυασμών κατά σειρά καταμετρημένων
εγκύρων ψηφοδελτίων ορίζονται αναπληρωματικοί αυτού.
Καθορίζεται ο τρόπος ανακήρυξης των τακτικών και
αναπληρωματικών
δημοτικών
συμβούλων
και
προβλέπεται η διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση
ισοψηφίας αυτών. Οι υποψήφιοι δήμαρχοι των
επιλαχόντων συνδυασμών θεωρούνται οι πρώτοι
επιτυχόντες σε κάθε εκλογική περιφέρεια.
Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη συμβουλίων δημοτικής κοινότητας
σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο των
τριακοσίων (300) κατοίκων.
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Εναρμονίζεται η διαδικασία μετάδοσης των εκλογικών
αποτελεσμάτων με την ισχύουσα στις βουλευτικές εκλογές.
Ρυθμίζεται η διαδικασία εξαγωγής και δημοσίευσης των
αποτελεσμάτων της εκλογής.
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ΜΕΡΟΣ Β’
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
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Καθορίζεται η διαδικασία της έκθεσης των πρακτικών.
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ – ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Ρυθμίζεται το ζήτημα της επικύρωσης της εκλογής.
Επαναφέρεται η ρύθμιση του άρθρου 44 του ν. 3852/2010,
το οποίο είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 39 του ν.
4555/2018, ώστε να είναι εναρμονισμένο με τον νέο τρόπο
εκλογής δημοτικών αρχών.
Ρυθμίζεται το ζήτημα της ορκωμοσίας των νέων δημοτικών
αρχών, πριν από την έναρξη της δημοτικής περιόδου και
μετά από την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων
συνδυασμών. Προβλέπεται θρησκευτικός ή πολιτικός
όρκος ή ρητή διαβεβαίωση, κατ΄ αναλογία με τα οριζόμενα
στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26).
Επίσης, ρυθμίζεται η περίπτωση έκδοσης δικαστικής
απόφασης, η οποία ανατρέπει την αρχική απόφαση περί
ανακήρυξης
του
επιτυχόντος
και
επιλαχόντων
συνδυασμών.
Ρυθμίζεται η περίπτωση αποποίησης της εκλογής αιρετού.
Ρυθμίζεται το κρίσιμο ζήτημα της παραίτησης των αιρετών,
ήτοι του δημάρχου, των δημοτικών συμβούλων, των
συμβούλων δημοτικής κοινότητας και των προέδρων
δημοτικής κοινότητας.
Ρυθμίζεται το ζήτημα της αντικατάστασης και
αναπλήρωσης εδρών αιρετών που έμειναν κενές για
οποιονδήποτε λόγο, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης
λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου και του
συμβουλίου δημοτικής κοινότητας και την αποτροπή
διεξαγωγής περιττών εκλογικών αναμετρήσεων με
σημαντικό οικονομικό και διοικητικό βάρος.
Ρυθμίζεται η περίπτωση διάλυσης δημοτικού συμβουλίου,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 237 του ν. 3852/2010,
και διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του δήμου για τις
άμεσες και επείγουσες υποθέσεις έως την εγκατάσταση
των νέων δημοτικών αρχών.
ΕΚΛΟΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Προσδιορίζονται οι περιφερειακές αρχές και ο αριθμός των
μελών του περιφερειακού συμβουλίου, ανάλογα με τον
πληθυσμό κάθε περιφέρειας. Εξορθολογίζεται ο αριθμός
των μελών των περιφερειακών συμβουλίων με γνώμονα
την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
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Επιμηκύνεται η διάρκεια της περιφερειακής περιόδου στα
πέντε (5) έτη, ώστε να είναι ισόχρονη με αυτή των
δημοτικών αρχών και ορίζεται ότι οι εκλογές διεξάγονται
την ίδια ημέρα με αυτή για την ανάδειξη των δημοτικών
αρχών.
ΕΚΛΟΓΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ
Καθορίζεται το εκλογικό σώμα που θα μετέχει στην
ανάδειξη των αιρετών περιφερειακών αρχών, με
διασύνδεση του ηλικιακού ορίου του εκλέγειν με τον
ισχύοντα νόμο για την εκλογή των βουλευτών.
Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την άσκηση του
δικαιώματος του εκλέγειν. Επίσης, αποτυπώνεται ο
υποχρεωτικός χαρακτήρας άσκησης του εκλογικού
δικαιώματος, με εξαιρέσεις αντίστοιχες με αυτές που
ισχύουν για τις βουλευτικές εκλογές.
Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τους εκλογικούς
καταλόγους, με ρητή παραπομπή στους αντίστοιχους που
χρησιμοποιούνται για τις βουλευτικές εκλογές, με στόχο
την ενιαία συγκρότηση των εκλογικών καταλόγων,
ανεξαρτήτως του τύπου της εκλογικής αναμέτρησης και
ζητήματα που αφορούν στους εκλογείς – πολίτες κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ
Ρυθμίζονται τα προσόντα εκλογιμότητας των αιρετών
περιφερειακών αρχών.
Επαναλαμβάνεται ως αναγκαία προϋπόθεση για την
εκλογή σε οποιαδήποτε περιφερειακό αξίωμα το ενεργό
δικαίωμα του εκλέγειν του υποψηφίου. Γίνεται σαφής και
πλήρης περιγραφή των κωλυμάτων και των ασυμβίβαστων
που ισχύουν για τους υποψήφιους του δεύτερου βαθμού
αυτοδιοίκησης. Επίσης, επιχειρείται ο εξορθολογισμός των
κωλυμάτων εκλογιμότητας, περιορίζοντας στο ελάχιστο και
συνάμα στο απολύτως αναγκαίο τα απόλυτα κωλύματα και
ασυμβίβαστα που παραμένουν σε ισχύ.
Προσδιορίζεται το ασυμβίβαστο λόγω οφειλών προς την
περιφέρεια και τα νομικά της πρόσωπα καθώς και ο τρόπος
εξόφλησής τους, κατ’ αναλογία με τα οριζόμενα για τις
δημοτικές αρχές.
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ – ΕΔΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Διατηρείται η περιφερειακή ενότητα ως εκλογική
περιφέρεια για την εκλογή περιφερειακών συμβούλων,
παρέχοντας τη δυνατότητα εκπροσώπησης κάθε μιας από
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
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51
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
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54
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

55

αυτές στο περιφερειακό συμβούλιο, ανάλογα με τον
πληθυσμό της.
Καθορίζεται πλήρως η διαδικασία προσδιορισμού του
αριθμού των περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής
περιφέρειας, ανάλογα με τον πληθυσμό της, και η
εξασφάλιση ότι κάθε μια από αυτές θα εκπροσωπείται
τουλάχιστον από δύο (2) περιφερειακούς συμβούλους.
Ειδική εξαίρεση γίνεται μόνο για τις περιφέρειες όπου οι
εκλογικές περιφέρειες (και επομένως οι περιφερειακές
ενότητες) είναι περισσότερες από τον αριθμό των νομών
που τις αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.
3852/2010, οπότε και αυτές εκπροσωπούνται από
τουλάχιστον έναν (1) περιφερειακό σύμβουλο.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Ρυθμίζεται το ζήτημα των υποψηφιοτήτων, ο τρόπος
υποβολής αυτών και οι προϋποθέσεις παραδεκτού και το
αρμόδιο δικαστήριο. Το ποσοστό συμμετοχής στο
ψηφοδέλτιο ανέρχεται σε σαράντα τοις εκατό (40%)
τουλάχιστον για κάθε φύλο. Κατ’ αντιστοιχία με τις
δημοτικές εκλογές, η υποβολή των υποψηφιοτήτων γίνεται
στην ηλεκτρονική πύλη υποψηφιοτήτων.
Ρυθμίζεται το ζήτημα της ανακήρυξης των συνδυασμών
που συμμετέχουν από το αρμόδιο πρωτοδικείο και η
διαδικασία κοινοποίησης των αποφάσεων αυτών.
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ – ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Ρυθμίζονται τα ζητήματα της μορφής των ψηφοδελτίων για
τις εκλογές των περιφερειακών αρχών και περιγράφεται
αναλυτικά το περιεχόμενό τους.
Καθορίζεται ο μέγιστος δυνατός αριθμός σταυρών
προτίμησης που μπορεί να θέσει ο εκλογέας, ανάλογα με
τον αριθμό των περιφερειακών συμβούλων που
εκλέγονται στην οικεία εκλογική περιφέρεια.
Προσδιορίζονται ρητά και κατά περιοριστικό τρόπο οι
λόγοι ακυρότητας του ψηφοδελτίου για την εκλογή των
περιφερειακών αρχών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Καθορίζεται η διαδικασία ανάδειξης του επιτυχόντος και
των επιλαχόντων συνδυασμών και ορίζεται ρητά ότι
περιφερειάρχης εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος
συνδυασμού. Το όριο εκλογής καθώς και οι λόγοι επιλογής
αυτού είναι αντίστοιχα με αυτά που προτείνονται στο
παρόν σχέδιο νόμου για την εκλογή των δημοτικών αρχών.

23

56

57

58

59

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
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67
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

Περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία επανάληψης της
ψηφοφορίας και απαριθμούνται όλες οι περιπτώσεις
συμμετοχής συνδυασμών σε αυτή.
Περιγράφεται ο τρόπος κατανομής των εδρών του
περιφερειακού συμβουλίου, ανάλογα με το ποσοστό που
έλαβε ο επιτυχών συνδυασμός (κάτω από εξήντα τοις
εκατό (60%) ή εξήντα τοις εκατό (60%) συν μία (1) ψήφος),
κατά τρόπο ώστε να εκλέγει τα τρία πέμπτα (3/5) του
συνολικού αριθμού των εδρών του περιφερειακού
συμβουλίου. Προβλέπεται για πρώτη φορά ότι δικαίωμα
εκλογής περιφερειακού συμβούλου έχει συνδυασμός ο
οποίος κατά την αρχική ψηφοφορία (α’ γύρος)
συγκέντρωσε ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%)
του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων.
Ρυθμίζεται η κατανομή των εδρών του περιφερειακού
συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια.
Ρυθμίζεται το ζήτημα εκλογής των τακτικών και
αναπληρωματικών περιφερειακών συμβούλων ανά
εκλογική περιφέρεια και συνδυασμό και ορίζονται οι
περιπτώσεις διενέργειας κλήρωσης από το αρμόδιο
δικαστήριο.
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Καθορίζεται η διαδικασία εξαγωγής και δημοσίευσης των
αποτελεσμάτων της εκλογής.
Καθορίζεται η διαδικασία έκθεσης των πρακτικών της
εκλογής από τον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου.
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ – ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Καθορίζεται ο τρόπος επικύρωσης της εκλογής.
Καθορίζεται η διαδικασία ορκωμοσίας των περιφερειακών
αρχών.
Ρυθμίζεται η περίπτωση αποποίησης εκλογής των
περιφερειακών αρχών.
Ρυθμίζονται ζητήματα που σχετίζονται με την παραίτηση
των αιρετών των περιφερειακών αρχών.
Περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία αντικατάστασης και
αναπλήρωσης των θέσεων των περιφερειακών συμβούλων
που μένουν κενές για οποιαδήποτε λόγο, ώστε να
διασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας του
περιφερειακού συμβουλίου.
Καθορίζεται η διαδικασία εκλογής, λόγω διάλυσης του
περιφερειακού συμβουλίου.
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
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Προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή διατάξεων των
εκλογών των δημοτικών αρχών. Οι διατάξεις αυτές
αφορούν:
α) Την αναπλήρωση υποψηφίων που παραιτούνται ή
απεβίωσαν,
β) τα δικαιώματα συνδυασμών και υποψηφίων,
γ) το πρόγραμμα εκλογής,
δ) την εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων και
ε) την παραίτηση ή τον θάνατο υποψηφίου περιφερειάρχη
μεταξύ αρχικής και επαναληπτικής εκλογής.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στους εκλογικούς
φακέλους, τα λευκά ψηφοδέλτια και τις κάλπες
ψηφοφορίας.
Ορίζεται ότι οι διατάξεις για την εκλογή βουλευτών
εφαρμόζονται αναλογικώς και κατά τη διενέργεια των
δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, για όσα θέματα
δεν υφίσταται ειδική ρύθμιση στο σχέδιο νόμου. Επίσης,
ρυθμίζεται το ζήτημα άσκησης του δικαιώματος του
εκλέγειν από τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής
και τους εφόρους αυτών και, τέλος, διευκρινίζεται το
ζήτημα υπολογισμού των προθεσμιών.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ – ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Θεσπίζεται δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά του κύρους
των εκλογών.
Ορίζεται το αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των
ενστάσεων κατά του κύρους των εκλογών.
Περιγράφονται οι λόγοι ένστασης κατά του κύρους των
εκλογών και ρυθμίζονται συναφή δικονομικά ζητήματα.
Ορίζεται η προθεσμία για την άσκηση των ενστάσεων κατά
του κύρους των εκλογών.
Προσδιορίζεται η διαδικασία εκδίκασης των ενστάσεων
κατά του κύρους των εκλογών.
Ρυθμίζονται τα ζητήματα που σχετίζονται με την άσκηση
αίτησης αναίρεσης κατά απόφασης δικαστηρίου επί
ενστάσεων κατά του κύρους των εκλογών.
Ρυθμίζονται τα ζητήματα που άπτονται της επανάληψης
της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης.
ΕΙΔΙΚΕΣ,
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ,
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στις δημοτικές
κοινότητες, τροποποιούνται οι παρ. 2 έως 4 του άρθρου 2

25

79

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
80
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

81
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ν. 3852/2010 και επικαιροποιείται η χρησιμοποιούμενη
ορολογία, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις
τροποποιήσεις που επέρχονται με το σχέδιο νόμου.
Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στον πληθυσμό των
Ο.Τ.Α. που λαμβάνεται υπόψη για τη διενέργεια των
εκλογών των δημοτικών και περιφερειακών αρχών.
Μετονομάζονται οι κοινότητες του ν. 4555/2018 σε
δημοτικές κοινότητες, ενώ ευθυγραμμίζεται προς άρση
οποιασδήποτε αμφιβολίας η νέα ορολογία με τη μέχρι
σήμερα ισχύουσα.
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παρέχονται συγκεκριμένες εξουσιοδοτήσεις στον Υπουργό
Εσωτερικών για την έκδοση κανονιστικών πράξεων.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εισάγονται
συγκεκριμένες
μεταβατικές
διατάξεις
αναφορικά με την αντικατάσταση και αναπλήρωση μελών
δημοτικών συμβουλίων και συμβουλίων δημοτικών
κοινοτήτων, την εφαρμογή κωλυμάτων εκλογιμότητας και
ασυμβιβάστων και την ημερομηνία διεξαγωγής των
επόμενων εκλογών δημοτικών και περιφερειακών αρχών.
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αναφέρονται οι καταργούμενες από τη θέση σε ισχύ του
παρόντος σχεδίου νόμου διατάξεις.
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Έναρξη ισχύος του σχεδίου νόμου.

ΕNOTHTA Δ: Έκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
&
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αύξηση εσόδων
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΑΜΕΣΑ

Μείωση δαπανών

Χ

Εξοικονόμηση
χρόνου

Χ

26

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Άλλο
Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Χ

Αυξημένη
αξιοπιστία /
διαφάνεια θεσμών

ΕΜΜΕΣΑ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων
Άλλο
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Το όφελος που προκύπτει από το παρόν σχέδιο νόμου συνίσταται στον εξορθολογισμό της εκλογικής
διαδικασίας για τη διασφάλιση της κυβερνησιμότητας των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, καθώς και στη μείωση του
διοικητικού βάρους, μέσω της πρόβλεψης ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης των συνδυασμών υποψηφίων. Με την
πρόβλεψη αυτή, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Χ

Υποδομή /
εξοπλισμός

Χ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Χ

27

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση

Χ

Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Η επιτυχής υλοποίηση του παρόντος σχεδίου νόμου προϋποθέτει επαρκή σχεδιασμό και προετοιμασία, ιδίως
αναφορικά με την ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφίων συνδυασμών, καθώς και μέριμνα για ζητήματα
υποδομής και εξοπλισμού. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η στήριξη και λειτουργία της διαχείρισης, καθώς και
η διαχείριση αλλαγών κατά την εκτέλεση.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων
στους στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

Πιλοτική
εφαρμογή
ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη
καλών
πρακτικών
κατά την
υλοποίηση της
ρύθμισης

28

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν ανακύπτουν κίνδυνοι για τη δημόσια διοίκηση, τους Ο.Τ.Α., την αγορά, την κοινωνία και το περιβάλλον
από το σχέδιο νόμου.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών
(ηλεκτρονική επισύναψη).
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της
γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

21.

-

ΕNOTHTA E: Έκθεση διαβούλευσης
Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από
την έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή
από τους συναρμόδιους Υπουργούς

22.





Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες

Συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) –
Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.)
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Διεθνής διαβούλευση

ENOTHTA ΣT: Έκθεση νομιμότητας
24.
25.








26.

27.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρο 102 του Συντάγματος
Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Κανονισμός

Οδηγία

Απόφαση
Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών



Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου



Διεθνείς συμβάσεις

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς
και αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
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Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης



Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)



Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)

28.

Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης







Νομολογία
Δικαστηρίου Ε.Ε.
Νομολογία
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση
διατάξεων
Διατάξεις
αξιολογούμενης
Υφιστάμενες διατάξεις
ρύθμισης
Παρ. 2 Άρθρου 78 ΣχΝ
Οι παράγραφοι 2 έως 4 του άρθρου 2 ν. 3852/2010
«2. Οι παράγραφοι 2 έχουν ως εξής:
έως 4 του άρθρου 2 ν. «2. Τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο
3852/2010
άρθρο 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που
τροποποιούνται και το κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α`
άρθρο διαμορφώνεται 114), μετονομάζονται σε κοινότητες, ανεξαρτήτως
ως εξής:
του πληθυσμού τους. Κοινότητες αποτελούν και οι
«Άρθρο 2
δήμοι ή οι κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα
Συγκρότηση δήμων
από εθελούσια συνένωση, σύμφωνα με τις
1.
Η
εδαφική διατάξεις του π.δ. 410/1995 (Α` 231) ή
περιφέρεια του κάθε συνενώνονται με τον παρόντα νόμο και δεν
δήμου που συνιστάται αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα.
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με τον παρόντα νόμο
αποτελείται από τις
εδαφικές περιφέρειες
των
συνενούμενων
Οργανισμών
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
Οι εδαφικές αυτές
περιφέρειες αποτελούν
τις δημοτικές ενότητες
του νέου δήμου και
φέρουν το όνομα του
δήμου ή της κοινότητας.
2.
Τα
τοπικά
διαμερίσματα
που
ορίζονται στο άρθρο 2
του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων,
που
κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του ν. 3463/2006
(Α΄
114),
μετονομάζονται
σε
δημοτικές κοινότητες,
ανεξαρτήτως
του
πληθυσμού
τους.
Δημοτικές Κοινότητες
αποτελούν και οι δήμοι
ή οι κοινότητες που
καταργήθηκαν ύστερα
από
εθελούσια
συνένωση, σύμφωνα με
τις διατάξεις του π.δ.
410/1995 (Α΄ 231) ή
συνενώνονται με τον
παρόντα νόμο και δεν
αποτελούνται
από
τοπικά διαμερίσματα.
3. Επίσης, συγκροτούν
δημοτική
κοινότητα
πρώην κοινότητες ή
τοπικά διαμερίσματα
που εκτείνονται σε όλη
την περιφέρεια του
νησιού
και
δεν
αποτελούν
δήμο,

3. Κοινότητα συγκροτούν τα τοπικά διαμερίσματα
νησιών που έχουν πληθυσμό άνω των χιλίων (1.000)
κατοίκων.
Επίσης,
συγκροτούν
κοινότητα,
ανεξαρτήτως πληθυσμού, πρώην κοινότητες ή
τοπικά διαμερίσματα που εκτείνονται σε όλη την
περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν δήμο,
σύμφωνα με το άρθρο 1.
4. Τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται
οι δήμοι άνω των 100.000 κατοίκων μετονομάζονται
σε κοινότητες.».
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σύμφωνα με το άρθρο
1.
4.
Τα
δημοτικά
διαμερίσματα
στα
οποία διαιρούνται οι
οικισμοί – έδρες δήμων
με πληθυσμό άνω των
εκατό
χιλιάδων
(100.000)
κατοίκων
μετονομάζονται
σε
δημοτικές κοινότητες».
30.

Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις
αξιολογούμενης
Καταργούμενες διατάξεις
ρύθμισης που
προβλέπουν κατάργηση
Άρθρο 82
Τα άρθρα 7 έως 57 του ν. 3852/2010 έχουν ως εξής:
Καταργήσεις
«Άρθρο 7
1. Με την επιφύλαξη Δημοτικές Αρχές
του άρθρου 81 του
παρόντος, από την 1. Ο δήμος διοικείται από το δημοτικό συμβούλιο,
έναρξη ισχύος του την Οικονομική Επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας
παρόντος, τα άρθρα 7 ζωής, την εκτελεστική επιτροπή και τον δήμαρχο.
έως 57 και 113 έως 158
του ν. 3852/2010 (Α’ 87) 2. Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από
περί
εκλογών δεκατρία (13) μέλη σε δήμους με πληθυσμό έως
δημοτικών
και δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, δεκαεπτά (17) σε
περιφερειακών αρχών, δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως
καθώς, επίσης, και τα πέντε χιλιάδες (2.001 -5.000) κατοίκους, είκοσι ένα
άρθρα 19 έως 74 του ν. (21) σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες
3463/2006 (Α’ 114) περί έναν έως δέκα χιλιάδες (5.001-10.000) κατοίκους,
εκλογών
δημοτικών είκοσι επτά (27) σε δήμους με πληθυσμό από δέκα
αρχών καταργούνται.
χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001 2. Με την επιφύλαξη 30.000) κατοίκους, τριάντα τρία (33) σε δήμους με
του άρθρου 81 του πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως εξήντα
παρόντος, από την χιλιάδες (30.001-60.000) κατοίκους, σαράντα ένα
έναρξη ισχύος του (41) σε δήμους με πληθυσμό από εξήντα χιλιάδες
παρόντος,
έναν έως εκατό χιλιάδες (60.001-100.000)
καταργούνται τα άρθρα κατοίκους, σαράντα πέντε (45) σε δήμους με
4 έως 44 του ν. πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έως εκατόν
4555/2018 (Α’ 133).
πενήντα χιλιάδες (100.001-150.000) κατοίκους,
3. Καταργείται κάθε σαράντα εννέα (49) σε δήμους με πληθυσμό από
γενική ή ειδική διάταξη
αντίθετη
προς
τις
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ρυθμίσεις
παρόντος.

του

εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω
κατοίκους.
3. Σε δήμους που συνιστώνται με τη διάταξη του
άρθρου 2 του παρόντος στους οποίους οι
συνενούμενοι δήμοι και κοινότητες υπερβαίνουν
τους έξι (6), ο αριθμός των μελών του δημοτικού
τους συμβουλίου είναι εκείνος που αντιστοιχεί στην
επόμενη πληθυσμιακή κλίμακα, σε σχέση με το
συνολικό τους πληθυσμό.
Άρθρο 8
Κοινότητες - Όργανα διοίκησης κοινοτήτων
1. Όργανα των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό
άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, με βάση τα
στοιχεία μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας
απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, είναι:
α) Το συμβούλιο της κοινότητας.
β) Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας.
2. Το συμβούλιο της κοινότητας αποτελείται από
πέντε (5) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό
από τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (301-2.000)
κατοίκους, από επτά (7) μέλη σε κοινότητες με
μόνιμο πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα
χιλιάδες (2.001-10.000) κατοίκους, από έντεκα (11)
μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δέκα
χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (10.001-50.000)
κατοίκους και από δεκαπέντε (15) μέλη σε
κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από πενήντα
χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους.
3. Όργανο των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό
έως τριακοσίους (300) κατοίκους είναι ο πρόεδρος
της κοινότητας.
Άρθρο 9
Διάρκεια δημοτικής περιόδου
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1. Ο δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι
σύμβουλοι κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω
των τριακοσίων (300) κατοίκων και οι πρόεδροι των
κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων
(300) κατοίκων, εκλέγονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια
με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.
2. Η εκλογή στα ανωτέρω αξιώματα γίνεται τη
δεύτερη Κυριακή του μηνός Οκτωβρίου, κάθε
τέταρτο έτος.
Σε περίπτωση που δεν έχει αναδειχθεί επιτυχών
συνδυασμός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
33 (Α` γύρος), η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την
επόμενη Κυριακή, στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις
ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους
αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους
ίδιους εφόρους αντιπροσώπων (Β` γύρος).
Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, η
προεκλογική περίοδος αρχίζει δύο (2) μήνες πριν
την ημερομηνία των εκλογών.
3. Η εγκατάσταση των αρχών της παραγράφου 1
γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από
τη διεξαγωγή των εκλογών και η θητεία τους λήγει
την 31η Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους.
4. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος:
α) Ο πρώτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας στα
αξιώματα της παραγράφου 1 θα διεξαχθεί την
Κυριακή κατά την οποία διενεργείται η ψηφοφορία
για την εκλογή των αντιπροσώπων της Ελλάδας στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του έτους 2019.
β) Σε περίπτωση που δεν έχει αναδειχθεί επιτυχών
συνδυασμός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
33, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη
Κυριακή στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες
εφορευτικές
επιτροπές,
τους
ίδιους
αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους
ίδιους εφόρους αντιπροσώπων. Με την επιφύλαξη
ειδικότερων ρυθμίσεων, η προεκλογική περίοδος
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αρχίζει δύο (2) μήνες πριν την ημερομηνία των
εκλογών.
γ) Η εγκατάσταση των νέων αρχών θα γίνει την 1η
Σεπτεμβρίου 2019 και η θητεία τους λήγει την 31η
Δεκεμβρίου 2023 και λογίζεται πλήρης για όλες τις
συνέπειες.
δ) Η εκλογή Προεδρείου Συμβουλίων και Επιτροπών
διενεργείται κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και
Νοέμβριο, κατ` ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 64.
Η εκλογή Προέδρου κοινότητας με μόνιμο
πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων
διενεργείται κατά το μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με
το άρθρο 79.
Άρθρο 10
Εκλογικό δικαίωμα
1.
Δικαίωμα να εκλέγουν τις Δημοτικές «και
κοινοτικές» Αρχές έχουν όλοι οι δημότες του δήμου.
Οι δημότες εκλογείς, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι
στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων που
συνενώνονται σε νέο δήμο, έχουν δικαίωμα να
εκλέγουν τιςΑρχές του νέου δήμου που προκύπτει
από τη συνένωση. Οι δημότες των δήμων και
κοινοτήτων που συνενώνονται σύμφωνα με το
άρθρο 1 του παρόντος καθίστανται αυτοδικαίως
δημότες του νέου δήμου.
2. Δικαίωμα να εκλέγουν τις δημοτικές και
κοινοτικές αρχές έχουν επίσης οι πολίτες των
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι
είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους.
3. Ως προς το όριο ηλικίας για την άσκηση του
εκλογικού δικαιώματος εφαρμόζονται οι διατάξεις
της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, όπως
κάθε φορά ισχύουν. Η πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε
έτους θεωρείται ημερομηνία γέννησης εκείνων που
έχουν γεννηθεί κατά το έτος αυτό.
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4. Οι περιπτώσεις στέρησης του εκλογικού
δικαιώματος που προβλέπει η νομοθεσία για την
εκλογή βουλευτών ισχύουν και για την εκλογή των
δημοτικών αρχών.
5. Προκειμένου να γίνει μεταδημότευση για τις
δημοτικές εκλογές, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 16 του Κ.Δ.Κ., όπως ισχύουν, για την
υποβολή υποψηφιότητας στους νέους δήμους που
προκύπτουν από συνένωση δήμων και κοινοτήτων,
η εγγραφή γίνεται στα δημοτολόγια του δήμου που
ορίζεται ως έδρα του νέου δήμου. Το δικαίωμα
αυτό μπορεί να ασκηθεί «από την πρώτη (1η)
Αυγούστου»
του έτους διενέργειας των εκλογών μέχρι την
προηγούμενη ημέρα της επίδοσης ή της παράδοσης
στον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου της
δήλωσης κατάρτισης των συνδυασμών.
Άρθρο 11
Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος
1.
Το Εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνον όσοι
είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους
και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του
δήμου, κατά τις ειδικότερες διατάξεις της
νομοθεσίας.
«Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία για την
εκλογή των μελών των συμβουλίων των κοινοτήτων
με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300)
κατοίκων και των προέδρων των κοινοτήτων με
μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων
έχουν οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους
αντίστοιχους εκλογικούς καταλόγους.».
2.
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι
υποχρεωτική. Κατ` εξαίρεση η άσκηση του
εκλογικού δικαιώματος δεν είναι υποχρεωτική για
τους κατοίκους του εξωτερικού, για όσους έχουν
υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους, καθώς και για
όσους βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας σε
απόσταση μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα από το
εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν.
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3. Στους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους,
στους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, στους
στρατιωτικούς που υπηρετούν με οποιαδήποτε
ιδιότητα στις ένοπλες δυνάμεις ή στην ελληνική
αστυνομία ή στο λιμενικό σώμα, καθώς και στους
υπαλλήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης,
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών,
δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής
ωφέλειας, οι οποίοι την ημέρα της ψηφοφορίας δεν
διαμένουν στο δήμο όπου ασκούν το εκλογικό τους
δικαίωμα, χορηγείται, εφόσον δεν παρεμποδίζεται
η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών, ειδική άδεια
για να μεταβούν στο δήμο όπου δικαιούνται να
ψηφίσουν.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για το
προσωπικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα,
ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Άρθρο 12
Εκλογικοί κατάλογοι
Οι εκλογικοί κατάλογοι που ισχύουν για τις
βουλευτικές εκλογές ισχύουν και για τις εκλογές
των δημοτικών αρχών, των συμβουλίων των
κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των
τριακοσίων (300) κατοίκων και των προέδρων των
κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων
(300) κατοίκων. Ισχύουν επίσης, οι ειδικοί εκλογικοί
κατάλογοι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 133/1997.
Άρθρο 13
Προσόντα εκλογιμότητας για την ανάδειξη των
δημοτικών αρχών
1. Δήμαρχος μπορεί να εκλεγεί:
α) ο δημότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και
έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του κατά
την ημέρα διενέργειας των εκλογών και
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β) ο πολίτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εφόσον έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της
ηλικίας του κατά την ημέρα των εκλογών και έχει
την ικανότητα να εκλέγει, σύμφωνα και με τις
ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.
2. Δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος κοινότητας με
μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300)
κατοίκων ή πρόεδρος κοινότητας με μόνιμο
πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων μπορεί
να εκλεγεί:
α) ο δημότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και
έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά
την ημέρα των εκλογών και
β) ο πολίτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας του κατά την ημέρα των εκλογών και έχει
την ικανότητα να εκλέγει, σύμφωνα και με τις
ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.
Άρθρο 14
Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα
1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι,
δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι κοινότητας με
μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300)
κατοίκων ή πρόεδροι κοινότητας με μόνιμο
πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων:
α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων
δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας,
θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών,
καθώς και τα μέλη των Ανεξαρτήτων Αρχών του
άρθρου 101Α του Συντάγματος ή Αρχών που
χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή
ρυθμιστικές, αν για τα μέλη αυτά προβλέπεται από
το νόμο η πλήρης και αποκλειστική τους
απασχόληση ή η αναστολή άσκησης εκ μέρους τους
οποιουδήποτε άλλου δημόσιου λειτουργήματος ή
καθηκόντων, αμειβόμενων ή μη, σε οποιαδήποτε

39

θέση του δημόσιου τομέα, κατά τη διάρκεια της
θητείας τους στην Ανεξάρτητη Αρχή.
Κατ` εξαίρεση, δικαστικοί λειτουργοί και
αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των
σωμάτων ασφαλείας, εφόσον δεν υπηρέτησαν
εντός των ορίων του δήμου στον οποίο επιθυμούν
να θέσουν υποψηφιότητα κατά τους τελευταίους
είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από τη διεξαγωγή
των αυτοδιοικητικών εκλογών, μπορούν να είναι
υποψήφιοι υπό την προϋπόθεση να παραιτηθούν
από τη θέση τους σύμφωνα με τη διαδικασία του
άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν από την
ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων. Ειδικές
διατάξεις που απαγορεύουν την υποβολή ή την
αποδοχή της παραίτησης των προσώπων αυτών ή
που περιορίζουν το δικαίωμά τους να παραιτηθούν
ή την αρμοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την
παραίτησή τους εξακολουθούν να ισχύουν.
β)
Ο
Δημοτικός
και
Περιφερειακός
Διαμεσολαβητής, εφόσον η χωρική του
αρμοδιότητα αφορά ή καταλαμβάνει το δήμο για
τον οποίο θέτει υποψηφιότητα, για τέσσερα (4) έτη
από τη λήξη της θητείας του με οποιονδήποτε
τρόπο.
γ) Ο Επόπτης Ο.Τ.Α., στο σύνολο των δήμων στους
οποίους εκτείνεται η αρμοδιότητά του, για τέσσερα
(4) έτη από τη λήξη της θητείας του με
οποιονδήποτε τρόπο.
δ) Διοικητές, Υποδιοικητές, Πρόεδροι Διοικητικών
Συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι
σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου, των δημόσιων επιχειρήσεων και
των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει
άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή
ως μέτοχος, καθώς και των πάσης φύσεως νομικών
προσώπων των δήμων, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί
της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα
ανωτέρω αξιώματα ή δεν έχουν οριστεί στις θέσεις
αυτές λόγω ιδιότητας (ex officio), σύμφωνα με τη
νομοθεσία που διέπει τα νομικά αυτά πρόσωπα,
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στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων
εκτεινόταν η χωρική αρμοδιότητα των νομικών
προσώπων, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη
διενέργεια των δημοτικών εκλογών.
Ειδικά για τις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν
μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4555/2018, τα
ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να θέσουν
υποψηφιότητα στους άλλους δήμους της χωρικής
αρμοδιότητας του νομικού προσώπου, πλην του
δήμου της έδρας του, εφόσον παραιτηθούν από τη
θέση τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
30 του π.δ. 26/2012, πριν από την ανακήρυξη των
υποψηφίων. Αν τα ανωτέρω πρόσωπα θέτουν
υποψηφιότητα στο δήμο της έδρας του νομικού
προσώπου, ισχύουν τα οριζόμενα στο πρώτο
εδάφιο.».
ε) Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου
και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του
Δημοσίου, των δήμων, των Περιφερειών και των
νομικών προσώπων που είναι ενταγμένα στο
Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του
δημόσιου τομέα, όπως αυτό ισχύει δώδεκα (12)
μήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών, οι
οποίοι, μέσα στο δωδεκάμηνο πριν από την
διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών, άσκησαν
καθήκοντα Προϊσταμένου οργανικής μονάδας
επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης, στους
δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν
η αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων.
Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν
υπάγονται οι διευθυντές σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων,
κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του
Ε.Σ.Υ., ενώ εμπίπτουν οι Περιφερειακοί Διευθυντές
Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης, καθώς και οι Διευθυντές ιατροί που
προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των
Κέντρων Υγείας, καθώς και ο υπεύθυνος
συντονιστής επιστημονικής λειτουργίας Κέντρου
Υγείας.

41

στ) Όποιοι συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά
του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία
αυτός συμμετέχει, με σύμβαση προμήθειας,
εκτέλεσης
έργου,
παροχής
υπηρεσιών,
παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή
υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω από πέντε
χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως. Δεν αποτελεί
κώλυμα ή ασυμβίβαστο η ιδιότητα του μέλους της
διοίκησης
ή
του
υπαλλήλου
δημοσίων
επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας,
που συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του
πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός
συμμετέχει, με σύμβαση που είναι σχετική με το
αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Δεν αποτελεί
ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης αγοράς,
εκποίησης ή εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων,
εφόσον η σχετική σύμβαση έχει συναφθεί ύστερα
από πλειοδοτική δημοπρασία.
ζ) Γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύμβουλοι,
πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων,
διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών
εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο
δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα
στα οποία αυτός συμμετέχει, εφόσον το ποσοστό
συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε
τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της
εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών
εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που
έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο, τα νομικά του
πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός
συμμετέχει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
της περίπτωσης στ`. Αν ο οικείος δήμος συμμετέχει
με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση με την
οποία συμβάλλεται ο ίδιος, τα νομικά του πρόσωπα
ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχει, δεν
υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αιρετούς του δήμου
που μετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής.
2. Επιπλέον των οριζόμενων στην παράγραφο 1, δεν
μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι,
δημοτικοί σύμβουλοι ή πρόεδροι ή σύμβουλοι
κοινότητας:

42

α) Γενικοί γραμματείς δήμων και δικηγόροι με
έμμισθη εντολή των δήμων, στους δήμους στους
οποίους υπηρέτησαν κατά την προηγούμενη των
εκλογών αυτοδιοικητική περίοδο.
β) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης ε` της
παραγράφου 1, υπάλληλοι με σχέση εργασίας
δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου στον ίδιο δήμο και τα πάσης φύσεως νομικά
πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα οποία
μετέχει ο δήμος.
Το κώλυμα αίρεται εφόσον οι υπάλληλοι αυτοί
παραιτηθούν από τη θέση τους, σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν
την ανακήρυξη των υποψηφίων. Στην περίπτωση
αυτή, οι εν λόγω υπάλληλοι μπορούν να
επανέλθουν στην υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 32 του ν. 4257/2014.
3. Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει για όσους
έχουν εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμά
τους, ύστερα από αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
περίπτωση γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 236,
καθώς και για όσους για όσους έχουν εκπέσει από
το αιρετό αξίωμά τους, ύστερα από πειθαρχικό
παράπτωμα, σύμφωνα με το άρθρο 233.
Τα κωλύματα της παρούσας παραγράφου ισχύουν
για την επόμενη της έκπτωσης αυτοδιοικητική
περίοδο.
4. Δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή
πρόεδροι
κοινοτήτων
που
αποδέχονται
οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή τα έργα που
συνιστούν ασυμβίβαστο ή δεν εξόφλησαν την
οφειλή τους σύμφωνα με το άρθρο 15 ή αποκτούν
δημοτικότητα σε άλλο δήμο, εκπίπτουν από το
αξίωμά τους. Το κατά τόπο αρμόδιο Διοικητικό
Πρωτοδικείο με απόφαση του διαπιστώνει την
ύπαρξη του ασυμβιβάστου και την έκπτωση από το
αξίωμα, εφόσον υποβληθεί σχετική ένσταση από τα
αναφερόμενα στο άρθρο 45, πρόσωπα. Κατά της
απόφασης με την οποία διαπιστώνεται το
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ασυμβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο άρθρο 50.
5. Υποψηφιότητα και στους δύο βαθμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης ή για περισσότερα του ενός
αυτοδιοικητικά αξιώματα στον ίδιο ή σε άλλο
βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπεται.
Υποψήφιος ο οποίος θέτει υποψηφιότητα κατά
παράβαση του προηγούμενου εδαφίου, δεν
ανακηρύσσεται σε καμία από τις θέσεις για τις
οποίες έχει θέσει υποψηφιότητα. Εφόσον, παρά τα
ανωτέρω, ανακηρυχθεί, η υποψηφιότητά του,
ακυρώνεται για όλες τις θέσεις με την έκδοση
δικαστικής απόφασης, ύστερα από σχετική
ένσταση, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και επόμενα.
6. Δεν επιτρέπεται η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο
της ιδιότητας αιρετού και στους δύο βαθμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης ή δύο άμεσα αιρετών
αυτοδιοικητικών αξιωμάτων. Στην περίπτωση αυτή,
επέρχεται αυτοδίκαιη έκπτωση και από τα δύο
αξιώματα, με διαπιστωτική πράξη του οικείου
Επόπτη Ο.Τ.Α..
7. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, το
κώλυμα που προβλέπεται στην περίπτωση α` της
παραγράφου 1 για τα μέλη των Ανεξάρτητων
Αρχών, καθώς και στην περίπτωση α` της
παραγράφου 2 παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα
στα οποία συντρέχει αυτό παραιτηθούν από τη
θέση τους, πριν από την ημέρα της ανακήρυξης των
υποψηφίων.
Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των δήμων, στην
περίπτωση παραίτησής τους, σύμφωνα με το
προηγούμενο εδάφιο, μπορούν να επανέλθουν
στην υπηρεσία, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου
32 του ν. 4257/2014 (Α` 93).
8. Όσοι ασκούν καθήκοντα Συμπαραστάτη του
δημότη και της επιχείρησης ή Περιφερειακού
Συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης,
μπορούν να είναι υποψήφιοι δήμαρχοι, δημοτικοί
σύμβουλοι, σύμβουλοι ή Πρόεδροι κοινότητας,
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ακόμα και αν η κατά τόπον αρμοδιότητά τους
αφορά ή καταλαμβάνει το δήμο για τον οποίο
θέτουν υποψηφιότητα, εφόσον παραιτηθούν από
τη θέση τους πριν από την ημέρα ανακήρυξης των
υποψηφίων.
9. Για την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του ν.
4555/2018, το κώλυμα που προβλέπεται στην
περίπτωση δ` της παραγράφου 1, ειδικά ως προς
τους Προέδρους Διοικητικών Συμβουλίων, τους
διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους των
πάσης φύσεως νομικών προσώπων των δήμων
στους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα, καθώς
και το κώλυμα της περίπτωση ε` της παραγράφου 1,
ειδικά ως προς τους υπαλλήλους των δήμων και των
νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο
Μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης, και ως προς
τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης,
τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Εκπαίδευσης,
τους Διευθυντές ιατρούς που προίστανται της
Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς
και τους υπεύθυνους συντονιστές επιστημονικής
λειτουργίας Κέντρων Υγείας παύει να υπάρχει, αν
τα πρόσωπα στα οποία συντρέχει το κώλυμα
παραιτηθούν από τη θέση τους, σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν
από την ημέρα της ανακήρυξης των υποψηφίων.
Άρθρο 15
Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών
1. Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί
σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινότητας
εκείνοι που είναι, από οποιαδήποτε αιτία,
οφειλέτες του οικείου δήμου, των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου αυτού, των
κοινωφελών επιχειρήσεών του καθώς και της
δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης
του (Δ.Ε.Υ.Α.), εφόσον η συνολική οφειλή τους
υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.
2. Αν οφειλέτης του δήμου ή των νομικών
προσώπων της παραγράφου 1 εκλεγεί δήμαρχος,
δημοτικός σύμβουλος ή σύμβουλος κοινότητας,
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οφείλει να εξοφλήσει την οφειλή του, εφόσον αυτή
υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ,
έως την ημέρα εγκατάστασης των νέων δημοτικών
αρχών.
3. Αν τα προαναφερόμενα πρόσωπα γίνουν
οφειλέτες του δήμου ή των ανωτέρω νομικών
προσώπων μετά την εκλογή τους, οφείλουν να
εξοφλήσουν την οφειλή τους μέσα σε προθεσμία
δύο (2) μηνών, αφότου κατέστη οριστική η
βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής ή σε
περίπτωση άσκησης ενδίκων βοηθημάτων, αφότου
εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η
εξόφληση των οφειλών του άρθρου αυτού δεν γίνει
μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, εκτός από την
περίπτωση διακανονισμού της οφειλής, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, εκπίπτουν από το
αξίωμά τους.
Άρθρο 17
Αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής και έφοροι των
αντιπροσώπων
1. Για το διορισμό των εφόρων και των
αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής εφαρμόζονται
αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 68 του π.δ.
26/2012 (Α` 57).
2. Οι δικηγόροι που είναι βουλευτές, αυτοί που
έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι, καθώς και τα
πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 68 του π.δ.
26/2012 δεν διορίζονται αντιπρόσωποι.
3. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι
έφοροι αυτών ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές,
μόνον αν είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο
δήμου της οικείας περιφέρειας, όπου ασκούν τα
καθήκοντά τους αυτά. Αν δεν είναι εγγεγραμμένοι
στον εκλογικό κατάλογο του δήμου, στον οποίο
ανήκει το εκλογικό τμήμα, στο οποίο ασκούν τα
καθήκοντά τους και είναι εγγεγραμμένοι στον
εκλογικό κατάλογο άλλου δήμου, υπογράφουν
υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο δήμος
στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι

46

εγγεγραμμένοι και ψηφίζουν. Οι αντιπρόσωποι της
δικαστικής αρχής και οι έφοροι αυτών ψηφίζουν
στις εκλογές για την ανάδειξη συμβούλων ή
προέδρων κοινότητας, μόνο εφόσον είναι
εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του οικείου
δήμου.
4. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των
εφορευτικών επιτροπών κληρώνονται, σύμφωνα με
τις ρυθμίσεις της νομοθεσίας για την εκλογή
βουλευτών. Αν η ψηφοφορία ματαιωθεί, σύμφωνα
με το άρθρο 48 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
ή επαναληφθεί η ψηφοφορία, σύμφωνα με το
άρθρο 33 του παρόντος, οι εκλογές διεξάγονται με
τα ίδια μέλη των εφορευτικών επιτροπών.
5. Η ημερήσια αποζημίωση, οι ημέρες για τις οποίες
παρέχεται και τα οδοιπορικά έξοδα των
αντιπροσώπων ορίζονται και καταβάλλονται
σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 131 του π.δ.
26/2012, όπως ισχύουν.
Άρθρο 18
Υποψηφιότητες - Κατάρτιση συνδυασμών
1. Η εκλογή του δημάρχου και των δημοτικών
συμβούλων
γίνεται
κατά
συνδυασμούς.
Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.
Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει:
α) Τον υποψήφιο δήμαρχο και
β) Τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους ανά
εκλογική
περιφέρεια,
σύμφωνα
με
τις
παραγράφους 2 έως και 10.
2. Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε
περισσότερους συνδυασμούς.
3. Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο για την
εκλογή του και ως δημάρχου και ως μέλους
δημοτικού συμβουλίου ή μέλους συμβουλίου
κοινότητας ή προέδρου κοινότητας δεν επιτρέπεται.
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4. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση
που υπογράφει ο επικεφαλής του.
Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά
σειρά:
α) Το όνομα, καθώς και το έμβλημα του
συνδυασμού, εφόσον αυτό υπάρχει.
β) Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο
του υποψήφιου δημάρχου, με την αντίστοιχη
ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το
όνομα του υποψήφιου δημάρχου. Αν δεν
αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψήφιος του
συνδυασμού θεωρείται υποψήφιος δήμαρχος.
γ) Ακολουθεί η ονομασία της εκλογικής
περιφέρειας και αναγράφεται με αλφαβητική σειρά
το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των
υποψηφίων δημοτικών συμβούλων αυτής. Οι
εκλογικές περιφέρειες αναγράφονται με την
αλφαβητική σειρά της ονομασίας τους. Ο αριθμός
των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να
είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών
κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα
προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%).
Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην
επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι
ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Ο αριθμός των
υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο
ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%),
τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των
υποψηφίων του οικείου συνδυασμού. Δεκαδικός
αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη
μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της
μονάδας και άνω.».
5. Στη δήλωση επισυνάπτονται για κάθε υποψήφιο
του συνδυασμού:
α) Πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο να
βεβαιώνεται η εγγραφή του υποψήφιου στο
δημοτολόγιο του Δήμου, όπου θέτει υποψηφιότητα
ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
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Δήμου, στον οποίο είναι υποψήφιος, στο οποίο να
αναγράφεται ο υποψήφιος με την επισήμανση ότι
είναι δημότης του Δήμου αυτού (κανονική
εγγραφή).
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι
αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο
αξίωμα και στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια
και ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του
δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των
δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της
εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν τα
κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 14 του
παρόντος. Στην υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται η
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του
δηλούντος.
γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ. ή παράβολο ή
ηλεκτρονικό παράβολο από το οποίο προκύπτει ότι
ο υποψήφιος δήμαρχος και κάθε υποψήφιος
δημοτικός σύμβουλος, έχει καταθέσει υπέρ του
δημοσίου ποσό των διακοσίων (200) και πενήντα
(50) ευρώ αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών μπορεί να
αναπροσαρμόζονται τα ποσά αυτά.
6. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πέραν του κυρίου
ονόματος του υποψηφίου ή του επωνύμου και
υποκοριστικό ή ψευδώνυμο, καλλιτεχνικό ή άλλο,
αυτού, εφόσον με αυτό είναι ευρύτερα γνωστός.
Στην περίπτωση αυτή το υποκοριστικό ακολουθεί το
κύριο όνομα ή το επώνυμο και τίθεται σε
παρένθεση. Δεν επιτρέπεται να τίθεται άλλο
στοιχείο πέραν του υποκοριστικού ή ψευδωνύμου,
όπως κάθε είδους επαγγελματική, πολιτική ή άλλη
ιδιότητα. Στην περίπτωση αυτή, η αναγραφή
θεωρείται μη γενόμενη και ο υποψήφιος
ανακηρύσσεται από το δικαστήριο μόνο με τα
ονοματεπωνυμικά του στοιχεία. Κάθε υποψήφιος,
εφόσον είναι έγγαμος ή έγγαμη ή έχει συνάψει
σύμφωνο συμβίωσης, μπορεί να προσθέσει,
ανεξαρτήτως σειράς, και το επώνυμο του συζύγου ή
συμβιούντος. Γυναίκες που είναι εγγεγραμμένες
στην οικογενειακή τους μερίδα με το επώνυμο του
συζύγου τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως
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πρώτο επώνυμο είτε το πατρικό είτε του συζύγου
είτε μόνο ένα από αυτά. Αν γίνει χρήση μόνο του
συζυγικού επωνύμου, αντί του πατρωνύμου τίθεται
το όνομα του συζύγου, με την ένδειξη «σύζυγος» ή,
συντετμημένα, «συζ.».
7. Στη δήλωση ορίζεται όνομα και, δυνητικά,
έμβλημα συνδυασμού. Απαγορεύεται να ορίζεται ή
να χρησιμοποιείται ως όνομα ή ως έμβλημα του
συνδυασμού σύμβολο θρησκευτικής λατρείας ή
σημαία ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους ή
σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέμμα, όνομα ή
έμβλημα πολιτικής οργάνωσης, φωτογραφία
οποιουδήποτε προσώπου, έμβλημα κράτους, που
ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόμη, καθώς και
σύμβολα ή εμβλήματα του δικτατορικού
καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967 ή σύμβολα ή
εμβλήματα με ρατσιστικό ή ξενοφοβικό
περιεχόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.
927/1979 (Α` 139). Αν γίνουν περισσότερες
δηλώσεις με το ίδιο όνομα ή έμβλημα από
υποψήφιους συνδυασμούς για την ανάδειξη
δημοτικών αρχών του ίδιου δήμου, δικαίωμα
χρήσης έχει όποιος το έχει δηλώσει πρώτος. Αν γίνει
παράβαση των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου
αυτής της παραγράφου και η παράβαση βεβαιωθεί
από το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον η παράβαση
αφορά το έμβλημα του συνδυασμού, αυτός
ανακηρύσσεται μόνο με το όνομά του και χωρίς
έμβλημα, ενώ εφόσον αφορά το όνομα του
συνδυασμού, η δήλωση είναι απαράδεκτη.
8. Αν με τη δήλωση του συνδυασμού δεν
προσκομίζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο
5 δικαιολογητικά για κάποιον υποψήφιο, ο
υποψήφιος αυτός δεν ανακηρύσσεται. Αντίθετα,
απλά
σφάλματα
στην
αναγραφή
των
ονοματεπωνυμικών
στοιχείων
υποψηφίου,
μπορούν να διορθώνονται αυτεπαγγέλτως από το
δικαστήριο, εφ` όσον τα ορθά στοιχεία του
προκύπτουν χωρίς αμφιβολία από τα λοιπά
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
9. Αν η δήλωση του συνδυασμού δεν περιλαμβάνει
τα ελάχιστα στοιχεία της παραγράφου 4 του
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παρόντος ή δεν περιλαμβάνει έγκυρο όνομα
συνδυασμού, σύμφωνα με την παράγραφο 7 ή
υποβάλλεται εκπρόθεσμα ή περιλαμβάνει, εξαρχής
ή κατόπιν εφαρμογής του πρώτου εδαφίου της
προηγούμενης
παραγράφου,
λιγότερους
υποψήφιους από τα ελάχιστα όρια της περίπτωσης
γ` της παραγράφου 4 ή δεν περιλαμβάνει
υποψηφίους για το σύνολο των εκλογικών
περιφερειών ή δεν πληροί την ποσόστωση φύλου
της παραγράφου 4 και αυτό βεβαιωθεί από το
δικαστήριο, η δήλωση είναι απαράδεκτη.
10. Η δήλωση του συνδυασμού επιδίδεται από τον
υποψήφιο δήμαρχο ή με δικαστικό επιμελητή,
ύστερα από παραγγελία του υποψήφιου δημάρχου,
στον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου το
αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της
ψηφοφορίας.
Έως τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας,
επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός
έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιων
συμβούλων με συμπληρωματική δήλωση του
υποψήφιου δημάρχου. Μετά τη λήξη της ανωτέρω
προθεσμίας καμιά μεταβολή της δήλωσης δεν
επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση
προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν,
σύμφωνα με το άρθρο 21. Στις ανωτέρω δηλώσεις
επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπει η
παράγραφος 5.
Άρθρο 18Α
Εκλογές κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300)
κατοίκων - Υποψηφιότητες, κατάρτιση συνδυασμών
1. Η εκλογή των συμβούλων των κοινοτήτων με
μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300)
κατοίκων γίνεται με χωριστή κάλπη και κατά
συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών
αποκλείονται.
2. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τους
υποψήφιους
συμβούλους
της
κοινότητας,
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως και 9.».
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3. Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε
περισσότερους συνδυασμούς ή να θέτει
υποψηφιότητα σε περισσότερες της μίας
κοινότητες ή για περισσότερα του ενός
αυτοδιοικητικά αξιώματα.
4. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση
που υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι του
συνδυασμού.
Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά
σειρά:
α) Το όνομα και, αν υπάρχει, το έμβλημα του
συνδυασμού.
β) Με αλφαβητική σειρά, το επώνυμο, το όνομα και
το πατρώνυμο των υποψηφίων συμβούλων
κοινότητας του συνδυασμού. Για τον τρόπο
αναγραφής των ονοματεπωνυμικών στοιχείων των
υποψηφίων εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του
άρθρου 18.
5. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων πρέπει
να είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών
του συμβουλίου της οικείας κοινότητας με
δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις
εκατό (50%). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται
στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα
είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Ο αριθμός
των υποψήφιων συμβούλων από κάθε φύλο
ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%),
τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των
υποψηφίων συμβούλων του οικείου συνδυασμού.
6. Στη δήλωση επισυνάπτονται για κάθε υποψήφιο
του συνδυασμού:
α) Πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο να
βεβαιώνεται η εγγραφή του υποψήφιου στο
δημοτολόγιο του Δήμου, όπου θέτει υποψηφιότητα
ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
Δήμου, στον οποίο είναι υποψήφιος, στο οποίο να
αναγράφεται ο υποψήφιος με την επισήμανση ότι
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είναι δημότης του Δήμου αυτού (κανονική
εγγραφή).
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι
αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο
αξίωμα και ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του
δικαιώματα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση
των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα
της εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν τα
κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 14. Στην
υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται η θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής του δηλούντος.
γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ., ή παράβολο ή
ηλεκτρονικό παράβολο από το οποίο προκύπτει ότι
κάθε υποψήφιος σύμβουλος κοινότητας έχει
καταθέσει υπέρ του δημοσίου, αντίστοιχα, το ποσό
των δέκα (10) ευρώ. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών μπορεί να
γίνεται αναπροσαρμογή του ποσού αυτού.
7. Ως προς το όνομα και το έμβλημα του
συνδυασμού ισχύουν οι περιορισμοί και οι κανόνες
των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 18. Κατ`
εξαίρεση επιτρέπεται να κατατεθούν συνδυασμοί
με το ίδιο όνομα και έμβλημα σε περισσότερες της
μίας κοινότητες του ίδιου δήμου, εφόσον αυτό
ταυτίζεται με το όνομα και το έμβλημα συνδυασμού
υποψηφίου δημάρχου και δημοτικών συμβούλων
του ίδιου δήμου. Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση
της παραγράφου 4 υποβάλλεται υποχρεωτικά, για
όλους τους συνδυασμούς του προηγούμενου
εδαφίου, από τον υποψήφιο δήμαρχο επικεφαλής
του συνδυασμού. H ακύρωση του συνδυασμού σε
μία ή περισσότερες κοινότητες δεν επιφέρει
ακυρότητα ολόκληρου του συνδυασμού.
8. Η δήλωση του συνδυασμού επιδίδεται από
υποψήφιο σύμβουλο της κοινότητας, τον οποίον
εξουσιοδοτούν οι λοιποί υποψήφιοι του
συνδυασμού, ή με δικαστικό επιμελητή, ύστερα
από παραγγελία υποψήφιου συμβούλου της
κοινότητας, τον οποίον εξουσιοδοτούν οι λοιποί
υποψήφιοι του συνδυασμού, στον Πρόεδρο του
πολυμελούς Πρωτοδικείου, είκοσι (20), το
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αργότερο, ημέρες πριν από την ημέρα της
ψηφοφορίας.
Έως τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας,
επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός
έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιων
συμβούλων
με
συμπληρωματική
δήλωση
οποιουδήποτε
υποψηφίου.
Στη
δήλωση
επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπονται στην
παράγραφο 6.
9. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι
παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 18.
Άρθρο 18Β
Εκλογές κοινοτήτων έως τριακοσίων (300) κατοίκων
- Υποψηφιότητες σε ενιαίο ψηφοδέλτιο
1. Η εκλογή προέδρων των κοινοτήτων με μόνιμο
πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων γίνεται
με χωριστή κάλπη και με ενιαίο ψηφοδέλτιο, όλων
των μεμονωμένων υποψηφίων. Οι υποψηφιότητες
κατατίθενται με γραπτή δήλωση κάθε υποψήφιου,
στην οποία αναγράφεται η κοινότητα για την οποία
κατατίθεται υποψηφιότητα και το επώνυμο, το
όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου. Τα
ονόματα των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο τίθενται
με αλφαβητική σειρά. Για τον τρόπο αναγραφής των
ονοματεπωνυμικών στοιχείων των υποψηφίων
εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 18.
2. Στη δήλωση επισυνάπτονται:
α) Πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο να
βεβαιώνεται η εγγραφή του υποψήφιου στο
δημοτολόγιο του Δήμου, όπου θέτει υποψηφιότητα
ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
Δήμου, στον οποίο είναι υποψήφιος, στο οποίο να
αναγράφεται ο υποψήφιος με την επισήμανση ότι
είναι δημότης του Δήμου αυτού (κανονική
εγγραφή).
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι δεν έχει
στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα ή ότι έληξε η
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πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή
θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, καθώς και ότι
δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του
άρθρου 14. Στην υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται
η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του
δηλούντος.
γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ., ή παράβολο ή
ηλεκτρονικό παράβολο από το οποίο προκύπτει ότι
κάθε υποψήφιος έχει καταθέσει υπέρ του
δημοσίου, αντίστοιχα, το ποσό των δέκα (10) ευρώ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονομικών μπορεί να γίνεται αναπροσαρμογή
του ποσού αυτού.
3. Αν με τη δήλωση υποψηφιότητας δεν
προσκομίζονται
τα
προβλεπόμενα
στην
προηγούμενη παράγραφο δικαιολογητικά ή η
δήλωση υποψηφιότητας δεν περιλαμβάνει τα
ελάχιστα στοιχεία της παραγράφου 1 ή
υποβάλλεται εκπρόθεσμα και αυτό βεβαιωθεί από
το δικαστήριο, η δήλωση είναι απαράδεκτη και ο
υποψήφιος αυτός δεν ανακηρύσσεται. Αντίθετα,
απλά
σφάλματα
στην
αναγραφή
των
ονοματεπωνυμικών
στοιχείων
υποψηφίου,
μπορούν να διορθώνονται αυτεπαγγέλτως από το
δικαστήριο, εφόσον τα ορθά στοιχεία του
προκύπτουν χωρίς αμφιβολία από τα λοιπά
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
4. Η δήλωση υποψηφιότητας επιδίδεται από τον
υποψήφιο ή με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από
παραγγελία του υποψηφίου, στον πρόεδρο του
πολυμελούς πρωτοδικείου το αργότερο είκοσι (20)
ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.
5. Κανείς δεν επιτρέπεται να θέτει υποψηφιότητα
σε περισσότερες της μίας κοινότητες ή για
περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά αξιώματα.
Άρθρο 18Γ
Ένωση κοινότητας με όμορη, σε περίπτωση μη
υποβολής δήλωσης συνδυασμού ή μεμονωμένων
υποψηφιοτήτων σε ενιαίο ψηφοδέλτιο
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1. Αν σε μία κοινότητα ματαιωθεί η εκλογή
συμβούλων, επειδή δεν έχει υποβληθεί δήλωση
συνδυασμού υποψηφίων ή, σε κοινότητα έως και
τριακοσίων
(300)
κατοίκων,
δήλωση
υποψηφιότητας μεμονωμένων υποψηφίων, ο
δήμαρχος εκδίδει αμελλητί πρόγραμμα για την
επανάληψη της εκλογής.
2. Αν και κατά τη νέα εκλογή δεν δηλωθεί
συνδυασμός
υποψηφίων
ή
μεμονωμένες
υποψηφιότητες, η κοινότητα αυτή ενώνεται με
όμορη αυτής κοινότητα του ίδιου δήμου. Η ένωση
γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με
πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και γνώμη του
οικείου
δημοτικού
συμβουλίου.
Άρθρο 19 έχει καταργηθεί
Άρθρο 20
Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών ή
μεμονωμένων υποψηφίων ενιαίου ψηφοδελτίου
1. Τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα πριν από την
ψηφοφορία το πρωτοδικείο ανακηρύσσει σε
δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς, καθώς και
τους
υποψηφίους
ενιαίου
ψηφοδελτίου
κοινοτήτων έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, που
έχουν δηλωθεί νόμιμα.
2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου κοινοποιεί
αμέσως στον περιφερειάρχη τις σχετικές
αποφάσεις.
3. Ο περιφερειάρχης θεωρεί και αποστέλλει
αμέσως σε κάθε δήμο πίνακα των συνδυασμών και
υποψηφίων που έχουν ανακηρυχθεί.
Άρθρο 21
Αντικατάσταση υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή
απεβίωσαν
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1. Ο υποψήφιος δήμαρχος μπορεί να παραιτηθεί
από την υποψηφιότητά του. Η παραίτηση γίνεται με
γραπτή δήλωσή του, η οποία επιδίδεται με
δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη
στον πρόεδρο του πρωτοδικείου την όγδοη (8η)
ημέρα, το αργότερο, πριν από τη διεξαγωγή της
ψηφοφορίας.
2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του
υποψήφιου δημάρχου, τη θέση του στο συνδυασμό
καταλαμβάνει είτε νέος υποψήφιος είτε ένας από
τους υποψήφιους συμβούλους του συνδυασμού,
ύστερα από δήλωση της πλειοψηφίας των
υποψηφίων που επιδίδεται με απόδειξη στον
Πρόεδρο του πρωτοδικείου, δύο (2) ημέρες το
αργότερο πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
Στη δήλωση επισυνάπτονται τα στοιχεία που
ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 18. Το
αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει τον υποψήφιο
που αντικαθιστά εκείνον που παραιτήθηκε ή
απεβίωσε μέχρι και την παραμονή της διενέργειας
των εκλογών. Αν δεν έγινε αντικατάσταση, τη θέση
του δημάρχου καταλαμβάνει ο δημοτικός
σύμβουλος του συνδυασμού που θα λάβει τους
περισσότερους σταυρούς προτίμησης στο δήμο.
3. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης υποψήφιου
δημοτικού συμβούλου ή υποψήφιου συμβούλου
κοινότητας, αυτός δεν αναπληρώνεται, εκτός και αν
ο θάνατος ή η παραίτηση λάβει χώρα πριν από την
πάροδο της προθεσμίας κατάθεσης της δήλωσης
συνδυασμού, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 18Α,
οπότε
εφαρμόζονται
οι
διατάξεις
περί
συμπληρωματικής δήλωσης.
4. Θεωρείται νόμιμος συνδυασμός, που περιέχει
αριθμό υποψήφιων δημοτικών συμβούλων ή
συμβούλων κοινότητας μικρότερο από το ελάχιστο
όριο που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις,
περιλαμβανομένων και των ποσοστών από κάθε
φύλο, εξαιτίας παραίτησης ή θανάτου υποψηφίων
του, μετά το πέρας της προθεσμίας κατάθεσης της
δήλωσης συνδυασμού.
Άρθρο 22
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Δικαιώματα συνδυασμών και υποψηφίων
1. Κάθε συνδυασμός και κάθε υποψήφιος έχει
δικαίωμα να διορίσει έναν αντιπρόσωπο και έως
δύο αναπληρωτές του σε κάθε εκλογικό τμήμα, με
γραπτή δήλωση του υποψήφιου δημάρχου. Με την
ίδια δήλωση μπορεί να ορισθεί και γενικός
αντιπρόσωπος και έως δύο αναπληρωτές του για
συγκεκριμένο αριθμό εκλογικών τμημάτων.
2. Επίσης, κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να
διορίζει πληρεξούσιο με συμβολαιογραφική
δήλωση
του
υποψήφιου
δημάρχου.
Ο
πληρεξούσιος ενεργεί για λογαριασμό του
συνδυασμού οτιδήποτε μπορεί να ενεργήσει,
σύμφωνα με τη νομοθεσία για την εκλογή
βουλευτών, ο υποψήφιος δήμαρχος, κατά τη
διεξαγωγή της εκλογής.
3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δήμαρχος έχει
αποβιώσει ή παραιτηθεί, χωρίς να έχει
αντικατασταθεί, ο διορισμός των αντιπροσώπων
και του πληρεξουσίου γίνεται με δήλωση της
πλειοψηφίας
των
υποψηφίων
δημοτικών
συμβούλων του οικείου συνδυασμού που έχουν
ανακηρυχθεί.
4. Οι υποψήφιοι, οι γενικοί αντιπρόσωποι, οι
αντιπρόσωποι
των
συνδυασμών
και
οι
αναπληρωτές τους έχουν δικαίωμα να είναι
παρόντες κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας
της εκλογής, ώσπου να σφραγιστούν οι σάκοι και να
υποβάλλουν κάθε είδους παρατηρήσεις και
ενστάσεις.
5. Δεν μπορούν να διοριστούν γενικοί
αντιπρόσωποι ή αντιπρόσωποι, αναπληρωτές τους
ή πληρεξούσιοι συνδυασμών οι εν ενεργεία
δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, καθώς και όποιοι δεν
έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και όλοι όσοι δεν
μπορούν να εκλεγούν.
Άρθρο 23
Πρόγραμμα της εκλογής
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1. Ο δήμαρχος εκδίδει και δημοσιεύει, με
τοιχοκόλληση, σε όλες τις συνοικίες, σε όλα τα
χωριά και τους οικισμούς του δήμου και αναρτά
στην ιστοσελίδα του δήμου, τρεις (3) τουλάχιστον
ημέρες πριν από την ψηφοφορία, πρόγραμμα που
αναφέρει ακριβώς την ημέρα της ψηφοφορίας, τις
ώρες που αρχίζει και τελειώνει, τον τόπο και το
κατάστημα της ψηφοφορίας, τις έδρες για τις
οποίες γίνεται η εκλογή και τους συνδυασμούς μαζί
με τα ονόματα των υποψηφίων, που συγκροτούν
κάθε συνδυασμό ή τα ενιαία ψηφοδέλτια
μεμονωμένων υποψηφιοτήτων κοινοτήτων με
μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων,
όπως έχουν ανακηρυχθεί από το οικείο δικαστήριο.
2. Το πρόγραμμα της πρώτης εκλογής σε νέο δήμο
εκδίδεται
και
δημοσιεύεται
από
τον
περιφερειάρχη.
Άρθρο 24
Μορφή των ψηφοδελτίων
1. Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό
χαρτί.
2. Τα ψηφοδέλτια, για όλη την Επικράτεια, έχουν
σχήμα ορθογώνιο. Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων
και ειδικότερα θέματα που αφορούν τη μορφή τους
κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του
παρόντος, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
3. Η εκτύπωση των εντύπων ψηφοδελτίων πρέπει
να είναι με μαύρη απόχρωση.
Άρθρο 24Α
Εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων
1. Τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών υποψηφίων
δημοτικών συμβούλων και τα ψηφοδέλτια των

59

συνδυασμών υποψηφίων συμβούλων κοινότητας
άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων εκτυπώνονται
με μέριμνα του οικείου συνδυασμού. Οι
συνδυασμοί οφείλουν να τυπώσουν τα ψηφοδέλτια
και να παραδώσουν, με απόδειξη, στο δήμαρχο του
οικείου δήμου για τις δημοτικές εκλογές και τις
εκλογές των κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300)
κατοίκων, οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν από την
ψηφοφορία, ψηφοδέλτια σε αριθμό επαρκή για τις
ανάγκες των εκλογικών τμημάτων του οικείου
δήμου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος
από τον αριθμό των αντίστοιχων εκλογέων,
προσαυξημένος κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Σε
περίπτωση
επαναληπτικών
εκλογών
τα
ψηφοδέλτια παραδίδονται τρεις (3) ημέρες πριν
από την ημέρα της ψηφοφορίας.
2. Τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές των κοινοτήτων
έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, καταρτίζονται
και εκτυπώνονται με ευθύνη του οικείου δημάρχου
και με πιστώσεις του δήμου.
3. Ο οικείος δήμαρχος οφείλει να εφοδιάσει τις
εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων
της περιφέρειάς του με ψηφοδέλτια κάθε
συνδυασμού και με ενιαία ψηφοδέλτια
μεμονωμένων υποψηφίων για τις κοινότητες έως
τριακοσίων (300) κατοίκων, σε επαρκή αριθμό.
Άρθρο 25
Εκλογικές περιφέρειες
Ως περιφέρεια για την εκλογή των μελών των
δημοτικών συμβουλίων ορίζεται η περιφέρεια:
α) του δήμου, ο οποίος δεν προήλθε από συνένωση
πρώην Ο.Τ.Α. κατά το άρθρο 1 του παρόντος,
β) του συνενούμενου δήμου ή κοινότητας, δηλαδή
της δημοτικής ενότητας κατά τις διατάξεις του
άρθρου 1 του παρόντος νόμου,
Άρθρο 26
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Περιεχόμενο των ψηφοδελτίων για τις δημοτικές
εκλογές και τις εκλογές των κοινοτήτων
1. Στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου σημειώνονται
το όνομα και το τυχόν έμβλημα του συνδυασμού,
όπως αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξης.
2. Για τις δημοτικές εκλογές:
α) Σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική
περιφέρεια, στο ψηφοδέλτιο μετά την ονομασία
του συνδυασμού αναγράφονται, κατά σειρά, όπως
αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυξης:
αα. το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο
του υποψήφιου δημάρχου, με την αντίστοιχη
ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το
όνομα του υποψήφιου δημάρχου.
ββ. το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο
των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, με
αλφαβητική σειρά.
β) Σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες
εκλογικές περιφέρειες, στο ψηφοδέλτιο, μετά την
ονομασία του συνδυασμού, αναγράφονται κατά
σειρά, όπως αναφέρονται στην απόφαση
ανακήρυξης:
αα. το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο
του υποψήφιου δημάρχου, με την αντίστοιχη
ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το
όνομα του υποψήφιου δημάρχου.
ββ. το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο
των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων της
αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας, με αλφαβητική
σειρά,
γγ. το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο
των υποψηφίων, με αλφαβητική σειρά, όλων των
υπόλοιπων εκλογικών περιφερειών και, εντός
παρενθέσεως, η εκλογική περιφέρεια στην οποία
είναι υποψήφιοι.
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3. Για τις εκλογές των κοινοτήτων άνω των
τριακοσίων (300) κατοίκων, στο ψηφοδέλτιο, μετά
την ονομασία της κοινότητας και το όνομα ή τυχόν
έμβλημα του συνδυασμού, αναγράφονται, όπως
αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυξης και κατ`
αλφαβητική σειρά, το επώνυμο, το κύριο όνομα και
το πατρώνυμο των υποψηφίων συμβούλων της
κοινότητας.
4. Το ενιαίο ψηφοδέλτιο κάθε κοινότητας έως και
τριακοσίων (300) κατοίκων φέρει τον τίτλο
«Υποψήφιοι Πρόεδροι της Κοινότητας ... του
Δήμου...», όπου τίθεται το όνομα της οικείας
κοινότητας και του οικείου δήμου και ακολουθούν
με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων
της κοινότητας αυτής που έχουν ανακηρυχθεί από
το αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο και γνωστοποιεί
αμελλητί
στον
οικείο
Δήμαρχο
τους
ανακηρυχθέντες υποψηφίους.
5. Σε όσες περιπτώσεις επαναληφθεί η ψηφοφορία
για την εκλογή των δημοτικών αρχών, σύμφωνα με
το άρθρο 33, χρησιμοποιούνται τα ίδια
ψηφοδέλτια.
Άρθρο 27
Σταυροί προτίμησης για την εκλογή δημοτικών
αρχών
1. Ο εκλογέας εκφράζει την προτίμηση του σε
υποψήφιο συνδυασμού, σημειώνοντας στο
ψηφοδέλτιο σταυρό παραπλεύρως του ονόματός
του.
2. Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων, σε δήμους
που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, ο
εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του
υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων. Για την εκλογή
δημοτικών
συμβούλων
σε
δήμους
που
αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές
περιφέρειες, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την
προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων
της εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς
καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ
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ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές
περιφέρειες του οικείου δήμου. Στις μονοεδρικές,
διεδρικές και τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες ο
εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του
μόνον υπέρ ενός υποψηφίου της εκλογικής
περιφέρειας στους εκλογικούς καταλόγους της
οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου
σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του
οικείου δήμου.
3. Για την εκλογή συμβουλίων κοινότητας άνω των
τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να
εκ-φράσει την προτίμησή του υπέρ δύο (2)
υποψηφίων συμβούλων κοινότητας.
4. Για την εκλογή προέδρων κοινότητας έως
τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να
εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1)
υποψηφίου.
5. Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους
επιτρεπόμενους σταυρούς προτίμησης, είναι
έγκυρο και προσμετράται υπέρ του συνδυασμού,
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός
προτίμησης. Εξαιρούνται τα ενιαία ψηφοδέλτια
υποψηφίων προέδρων συμβουλίων κοινότητας έως
τριακοσίων (300) κατοίκων, όπου, ψηφοδέλτιο το
οποίο δεν φέρει κανέναν σταυρό ή φέρει
περισσότερους του ενός (1) σταυρούς, θεωρείται
άκυρο.
6. Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται
στυλογράφο μαύρης ή κυανής απόχρωσης.

με

7. Για τον υποψήφιο δήμαρχο, δεν απαιτείται
σταυρός προτίμησης και, αν σημειωθεί, δεν
συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
8. Σε όσες περιπτώσεις επαναληφθεί η ψηφοφορία
για την εκλογή των δημοτικών αρχών, σύμφωνα με
το άρθρο 33, δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης
και αν σημειωθεί δεν συνεπάγεται ακυρότητα του
ψηφοδελτίου..
Άρθρο 28
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Άκυρα ψηφοδέλτια
1. Το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο όταν:
α) έχει σημειωθεί σταυρός προτίμησης με χρώμα
διαφορετικό από τα οριζόμενα στην παράγραφο 6
του άρθρου 27,
β) έχει σχήμα, διαστάσεις ή μορφή που διαφέρουν,
κατά τρόπο εμφανή, από αυτά που ορίζει η
υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του
άρθρου 24,
γ) έχει τυπωθεί σε χαρτί ή με μελάνι που το χρώμα
του διαφέρει, κατά τρόπο εμφανή, από αυτό που
ορίζεται στο άρθρο 24,
δ) έχουν σημειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του
λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα
σημεία, εφόσον κριθεί ότι τα παραπάνω αποτελούν
διακριτικά γνωρίσματα, που παραβιάζουν με τρόπο
προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας.
2. Το ψηφοδέλτιο είναι επίσης αυτοδικαίως άκυρο
και στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αν βρεθεί στο φάκελο με ένα ή περισσότερα
άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια, του ίδιου ή
διαφορετικού συνδυασμού ή με λευκά.
β) Αν βρεθεί μέσα σε φάκελο, που δεν είναι
σύμφωνος με τις ρυθμίσεις του άρθρου 46 του
Κ.Δ.Κ..
γ) Αν φέρει εγγραφές και διαγραφές, εκτός της
περίπτωσης στην οποία κατά τις διατάξεις της
εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012) και σύμφωνα
με τις εκεί προβλεπόμενες προϋποθέσεις
επιτρέπεται η χρήση λευκών ψηφοδελτίων λόγω μη
επάρκειας των εντύπων.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 6 έως και 39 του
παρόντος νόμου ισχύουν και για τις εκλογές για την
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ανάδειξη δημοτικών αρχών της παρ. 4 του άρθρου
9 του ν. 3852/2010.
Άρθρο 29
Εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την
εκλογή βουλευτών
1. Οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή
βουλευτών εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τη
διενέργεια των δημοτικών εκλογών για όσα θέματα
δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη στις ρυθμίσεις του
παρόντος νόμου και του Κ.Δ.Κ..
2. Κατά την ψηφοφορία για τις δημοτικές εκλογές
και για την εκλογή συμβούλων ή προέδρων
κοινότητας,
χρησιμοποιούνται
διαφορετικές
κάλπες, που φέρουν κατάλληλο διακριτικό
γνώρισμα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
καθορίζονται το διακριτικό γνώρισμα, το μέγεθος,
το σχήμα της κάλπης που χρησιμοποιείται στις
δημοτικές εκλογές και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.
Άρθρο 30
Αριθμός συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας
1. Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε
εκλογικής περιφέρειας για την περίπτωση β’ του
άρθρου 25 ορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών με βάση το μόνιμο πληθυσμό, όπως
εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των
αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής
πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Μέτρο για τον υπολογισμό του αριθμού των
δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας
αποτελεί το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του
συνολικού πληθυσμού όλου του δήμου, όπως
προκύπτει από την τελευταία γενική απογραφή
πληθυσμού δια του συνολικού αριθμού των μελών
του δημοτικού συμβουλίου κάθε δήμου.
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3. Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού της
εκλογικής περιφέρειας δια του εκλογικού μέτρου
προκύπτει ο αριθμός των δημοτικών της
συμβούλων.
4. Οι θέσεις των δημοτικών συμβούλων στο
δημοτικό συμβούλιο που παραμένουν αδιάθετες
προστίθενται ανά μία στις Εκλογικές περιφέρειες με
τα μεγαλύτερα, κατά σειρά, υπόλοιπα και ώσπου να
συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός τους, όπως
ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του
παρόντος.
Στην περίπτωση ύπαρξης αριθμού εκλογικών
περιφερειών με ίσο αριθμό υπολοίπων, διατίθενται
σε αυτές από μια έδρα, η οποία αφαιρείται από
κάθε εκλογική περιφέρεια του δήμου με το
μεγαλύτερο αριθμό εδρών και κατά φθίνουσα
σειρά. Σε περίπτωση εκλογικών περιφερειών με
ίδιο αριθμό εδρών, συμπεριλαμβανομένων όσων
έχουν ήδη αφαιρεθεί με τις διατάξεις του
προηγούμενου εδαφίου, η έδρα αφαιρείται από
εκείνη με το μικρότερο πληθυσμό.
5. Εάν από την παραπάνω διαδικασία προκύψουν
Εκλογικές περιφέρειες χωρίς έδρα, τότε διατίθεται
σε αυτή μία (1) έδρα με την αφαίρεση μίας από
κάθε εκλογική περιφέρεια του δήμου με το
μεγαλύτερο αριθμό εδρών και κατά φθίνουσα
σειρά. Σε περίπτωση εκλογικών περιφερειών με
ίδιο αριθμό εδρών, συμπεριλαμβανομένων όσων
έχουν ήδη αφαιρεθεί με τις διατάξεις αυτού του
εδαφίου, η έδρα αφαιρείται από εκείνη με το
μικρότερο πληθυσμό.
Άρθρο 31
Επιτυχών
συνδυασμός
δημάρχου-λοιποί
συνδυασμοί του Δημοτικού Συμβουλίου-Εκλογή
δημάρχου
1. Στις εκλογές των δημάρχων και των Δημοτικών
Συμβούλων, θεωρείται επιτυχών συνδυασμός
αυτός που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο
του πενήντα τοις εκατό (50% + 1 ψήφο) του
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συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και λοιποί
συνδυασμοί του Δημοτικού Συμβουλίου αυτοί που
έλαβαν έστω και μία έδρα, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο άρθρο 32.
2. Δήμαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του
επιτυχόντος συνδυασμού ή αυτός που αναδείχτηκε
νικητής στον Β’ γύρο.
Άρθρο 32
Εκλογικό σύστημα - Κατανομή των εδρών του
δημοτικού συμβουλίου
1. Το σύνολο των εδρών του δημοτικού συμβουλίου
κατανέμεται στους συνδυασμούς που έλαβαν
μέρος στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των
έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στον Α` γύρο.
2. Η αναλογική κατανομή των εδρών γίνεται ως
εξής:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν,
σε όλα τα εκλογικά τμήματα δήμου, αθροιστικά
όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές
διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που
αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο και το
πηλίκο
αυξημένο
κατά
μία
μονάδα,
παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το
εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων
ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη
συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους
καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο
πηλίκο της διαίρεσης.
Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που
συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη
διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση,
όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία μεταξύ
όλων των συνδυασμών, είτε έλαβαν έδρα κατά το
προηγούμενο εδάφιο είτε όχι, ανάλογα με τα
αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους.
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Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν
ίσο
αριθμό
αχρησιμοποίητων
υπολοίπων,
διεξάγεται κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
Αν μετά την κατανομή των εδρών με βάση τα
αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες
έδρες, κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το
συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων του
συνδυασμού.
Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με
το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς
διάθεση
έδρες, οι πλεονάζουσες
έδρες
αφαιρούνται, ξεκινώντας από το συνδυασμό που
έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων
ψηφοδελτίων.
Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων
δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, διενεργείται
μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
3. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός
υποψηφίων, ο δήμαρχος εκλέγεται από το
μοναδικό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε
σταυρούς προτίμησης, και εωσότου συμπληρωθεί ο
αριθμός των εδρών του δημοτικού συμβουλίου,
εκλέγονται
τακτικοί
και
οι
υπόλοιποι
αναπληρωματικοί σύμβουλοι.
Άρθρο 33
Επανάληψη της ψηφοφορίας για την εκλογή
δημοτικών αρχών
1. Αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
έγκυρων
ψηφοδελτίων,
η
ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή (Β’ Γύρος),
ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των
δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες
ψήφους. Δήμαρχος εκλέγεται ο υποψήφιος του
συνδυασμού που συγκέντρωσε στην επαναληπτική
ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου
του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων.
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Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο
συνδυασμοί
ισοψηφήσουν,
το
αρμόδιο
Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη
του δημάρχου.
2. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά
την αρχική ψηφοφορία (Α` γύρος) δύο ή
περισσότερων συνδυασμών, στην επαναληπτική
ψηφοφορία μετέχουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι όλων
των συνδυασμών που ισοψήφησαν στην πρώτη
θέση. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται και αν στην
αρχική ψηφοφορία (Α` γύρος) μετείχαν μόνο δύο
συνδυασμοί που ισοψήφισαν.
3. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση κατά
την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων
συνδυασμών, στην επαναληπτική μετέχουν ο
υποψήφιος δήμαρχος του πρώτου σε αριθμό
έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασμού και οι
υποψήφιοι δήμαρχοι των συνδυασμών που
ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση.
4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3,
δήμαρχος εκλέγεται ο υποψήφιος του συνδυασμού
που έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία τη
σχετική πλειοψηφία. Αν στην ψηφοφορία αυτή
ισοψηφήσουν δύο (2) υποψήφιοι δήμαρχοι, το
αρμόδιο δικαστήριο διενεργεί κλήρωση για την
ανάδειξη του δημάρχου.
5. Όλοι οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι
εκλέγονται με βάση την πρώτη ψηφοφορία (Α`
γύρος), σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης
που έλαβε καθένας στην ψηφοφορία αυτή, όπως
ορίζεται στα επόμενα άρθρα.
6. Η επαναληπτική ψηφοφορία (Β` γύρος) γίνεται
στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές
επιτροπές, τους ίδιους δικαστικούς αντιπροσώπους
και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.
Άρθρο 34
Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου
ανά εκλογική περιφέρεια
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Οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου που δικαιούται
να καταλάβει κάθε συνδυασμός, σύμφωνα με το
άρθρο 32, στους δήμους που έχουν περισσότερες
από μία εκλογικές περιφέρειες, κατανέμονται ανά
εκλογική περιφέρεια ως εξής:
1. Η κατανομή ξεκινά από τις τυχόν μονοεδρικές
εκλογικές περιφέρειες του δήμου. Η έδρα κάθε
μονοεδρικής εκλογικής περιφέρειας αποδίδεται
στον συνδυασμό που έλαβε τις περισσότερες
έγκυρες ψήφους στη συγκεκριμένη εκλογική
περιφέρεια, εφόσον αυτός δικαιούται να καταλάβει
έδρα σύμφωνα με το άρθρο 32.
Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή
περισσότερων συνδυασμών, την έδρα δικαιούται ο
μικρότερος σε εκλογική δύναμη συνδυασμός σε όλο
τον δήμο.
2. Αν, κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1,
κάποιος συνδυασμός λάβει περισσότερες έδρες
από αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο
32, αυτές του αφαιρούνται ανά μία ξεκινώντας από
τη μονοεδρική εκλογική περιφέρεια στις οποίες ο
συνδυασμός έλαβε τις λιγότερες ψήφους.
3. Έδρες μονοεδρικών εκλογικών περιφερειών, οι
οποίες μετά την εφαρμογή της προηγούμενης
παραγράφου παραμένουν αδιάθετες, απονέμονται
στον δεύτερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό στη
συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια. Αν κάποιος από
τους συνδυασμούς λαμβάνει, σύμφωνα με το
προηγούμενο εδάφιο, περισσότερες έδρες από
αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 32,
εφαρμόζεται η παράγραφος 2.
4. Η διαδικασία των παραγράφων 2 και 3
εφαρμόζεται, εφόσον απαιτηθεί, και με τους
επόμενους κατά σειρά εκλογικής δύναμης στην
οικεία εκλογική περιφέρεια συνδυασμούς, μέχρι να
κατανεμηθούν όλες οι έδρες των μονοεδρικών
περιφερειών.
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5. Στη συνέχεια υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο για
κάθε συνδυασμό, ως το πηλίκο των έγκυρων
ψηφοδελτίων του συνδυασμού στο σύνολο του
δήμου προς τις έδρες που δικαιούται να καταλάβει,
σύμφωνα με το άρθρο 32. Το πηλίκο, μετά την
παράλειψη του κλάσματος, προσαυξάνεται κατά
μία μονάδα. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων
κάθε συνδυασμού διαιρείται σε κάθε εκλογική
περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο και ο
συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι
το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Αρχίζοντας από το
μικρότερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό στο
σύνολο του δήμου, και συνεχίζοντας κατ` αύξουσα
σειρά εκλογικής δύναμης, αποδίδονται από κάθε
εκλογική περιφέρεια όλες οι διαθέσιμες έδρες που
δικαιούται ο συνδυασμός, και ο αριθμός τους
αφαιρείται από τις διαθέσιμες της περιφέρειας. Αν
δεν υπάρχει επαρκής αριθμός, στο συνδυασμό
κατακυρώνονται μόνον οι διαθέσιμες έδρες.
6. Αν, μετά και τη διαδικασία της παραγράφου 5,
κάποιος συνδυασμός έχει λάβει συνολικά
περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται
σύμφωνα με το άρθρο 32, αυτές του αφαιρούνται
ανά μία ξεκινώντας από την εκλογική περιφέρεια,
εξαιρουμένων των μονοεδρικών, στην οποία ο
συνδυασμός έλαβε τις λιγότερες ψήφους.
7. Αν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των
παραγράφων 1 έως και 6, υπάρχουν αδιάθετες
έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να
καταλάβουν έδρα σύμφωνα με το άρθρο 32,
ξεκινώντας από τον μικρότερο σε εκλογική δύναμη
στο σύνολο του δήμου συνδυασμό που δικαιούται
να καταλάβει έδρα, διατίθενται οι διαθέσιμες
έδρες ανά μία από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου
αυτός διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα
σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Η
διαδικασία
της
παρούσας
παραγράφου
επαναλαμβάνεται για όλους τους συνδυασμούς
που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα, κατ`
αύξουσα σειρά εκλογικής δύναμης.
8. Αν, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και της
παραγράφου 7, υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες
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με αδιάθετες έδρες και συνδυασμοί που
δικαιούνται να καταλάβουν έδρα , σύμφωνα με το
άρθρο 32, ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη σε αριθμό
εδρών εκλογική περιφέρεια και, επί όμοιων, από
εκείνη που έχει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους
και συνεχίζοντας με φθίνουσα σειρά, απονέμεται
ανά μία αδιάθετη έδρα στο συνδυασμό που
εξακολουθεί να δικαιούται έδρα και έχει λάβει τις
περισσότερες έγκυρες ψήφους συνολικά στην
οικεία εκλογική περιφέρεια. Η διαδικασία της
παρούσας επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειαστεί,
μέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιμες έδρες ή οι
συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα ,
σύμφωνα με το άρθρο 32. Έδρες που, μετά την
εξάντληση των συνδυασμών οι οποίοι δικαιούνται
να καταλάβουν έδρα, παραμένουν αδιάθετες, δεν
διατίθενται, αλλά παραμένουν κενές.
9. Οι έδρες που κατανέμονται σε κάθε στάδιο,
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως και 8,
αφαιρούνται από τις διαθέσιμες της εκλογικής
περιφέρειας.
Άρθρο 35
Παραίτηση ή θάνατος υποψήφιου δημάρχου σε
περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας
1.
Πριν από την επαναληπτική ψηφοφορία ο
υποψήφιος δήμαρχος μπορεί να παραιτηθεί από
την υποψηφιότητα του. ΗΠαραίτηση γίνεται με
γραπτή δήλωση του που επιδίδεται με δικαστικό
επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στον
πρόεδρο του πρωτοδικείου την τρίτη ημέρα, το
αργότερο, πριν από την επαναληπτική ψηφοφορία.
2. Αν ένας υποψήφιος δήμαρχος παραιτηθεί ή
αποβιώσει, η πλειοψηφία των υποψηφίων του
συνδυασμού του επιλέγει άλλον υποψήφιο
δήμαρχο.
3. Αν εκείνος που έχει επιλεγεί ως υποψήφιος
δήμαρχος είναι υποψήφιος σύμβουλος του
συνδυασμού, τότε αφαιρείται από τη σειρά
κατάταξης των υποψηφίων συμβούλων του
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συνδυασμού βάσει των σταυρών που έλαβαν και
εφαρμόζεται, εφόσον δεν εκλεγεί δήμαρχος, το
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 38.
4.
Η δήλωση της επιλογής για το νέο
υποψήφιο δήμαρχο επιδίδεται με δικαστικό
επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στον
πρόεδρο του πρωτοδικείου το αργότερο τη δεύτερη
ημέρα πριν από την ψηφοφορία.
Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει το νέο
υποψήφιο δήμαρχο σε δημόσια συνεδρίαση ακόμη
και την παραμονή της ψηφοφορίας.
5. Αν δεν υποβληθεί δήλωση επιλογής, δεν
ανακηρύσσεται κανένας υποψήφιος δήμαρχος.
Στην περίπτωση αυτή, δήμαρχος εκλέγεται ο
πρώτος σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλος του
συνδυασμού από τον οποίο εκλέγεται δήμαρχος.
6. Η παρ. 6 έχει καταργηθεί
Άρθρο 36 έχει καταργηθεί
Άρθρο 37
Κατανομή εδρών συμβούλων της κοινότητας άνω
των τριακοσίων (300) κατοίκων
1. Στις εκλογές των συμβουλίων κοινότητας με
μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300)
κατοίκων, η κατανομή των εδρών γίνεται
αναλογικά, μεταξύ όλων των συνδυασμών που
συμμετείχαν στις εκλογές για το συμβούλιο της
κοινότητας, με τον ακόλουθο τρόπο:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν
στην κοινότητα όλοι μαζί οι συνδυασμοί που
συμμετείχαν στις εκλογές διαιρείται με τον αριθμό
των εδρών του συμβουλίου κοινότητας. Το πηλίκο
που προκύπτει αυξημένο κατά μία μονάδα,
παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το
εκλογικό μέτρο.
Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε
συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό
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μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες
έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της
διαίρεσης.
Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που
συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη
διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση
έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά
μία μεταξύ όλων των συνδυασμών, είτε έλαβαν
έδρα κατά το προηγούμενο εδάφιο είτε όχι,
ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που
έχουν.
Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν
ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, γίνεται
κλήρωση.
Αν και μετά τη διανομή των εδρών με βάση τα
αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες
έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το
συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που
έλαβε κάθε συνδυασμός. Αν οι έδρες που
καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό
μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση
έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το
συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς
υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση
ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και
περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ
αυτών κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο.
2. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός για
το συμβούλιο της κοινότητας, οι σύμβουλοι της
κοινότητας εκλέγονται από το μοναδικό αυτό
συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς
προτίμησης, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των
εδρών του συμβουλίου της κοινότητας εκλέγονται
τακτικοί
σύμβουλοι
και
οι
υπόλοιποι
αναπληρωματικοί.
3. Αν υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού
ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση.
Άρθρο 37Α
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Εκλογή προέδρου κοινότητας κάτω των τριακοσίων
(300) κατοίκων
Στις κοινότητες έως και τριακοσίων (300) κατοίκων,
όπου η εκλογή του προέδρου του συμβουλίου
διενεργείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά το άρθρο
18Β, πρόεδρος της κοινότητας εκλέγεται εκείνος
που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους
σταυρούς προτίμησης. Οι υπόλοιποι, κατά τη σειρά
των σταυρών που έλαβαν, λογίζονται ως
αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας, το
πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.
Άρθρο 38
Τακτικοί
και
αναπληρωματικοί
σύμβουλοι - Ισοψηφία

δημοτικοί

1. Τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται, από
τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς
του άρθρου 31, ανά εκλογική περιφέρεια, κατά
σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους
σταυρούς προτίμησης στο σύνολο του δήμου. Οι
υποψήφιοι δήμαρχοι των λοιπών συνδυασμών
θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σύμβουλοι των
συνδυασμών τους.
Σε περίπτωση που ο συνδυασμός καταλαμβάνει
έδρες σε περισσότερες Εκλογικές περιφέρειες ο
υποψήφιος δήμαρχος λαμβάνει την έδρα της
εκλογικής περιφέρειας, όπου ο συνδυασμός έλαβε
τις περισσότερες έδρες. Σε περίπτωση ίσου
αριθμού εδρών σε περισσότερες περιφέρειες, τότε
λαμβάνει την έδρα αυτής στην οποία ο συνδυασμός
έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση
όπου σε περισσότερες περιφέρειες ο συνδυασμός
έλαβε ίσο αριθμό ψήφων, διενεργείται κλήρωση.
2. Οι λοιποί υποψήφιοι του συνδυασμού του
εκλεγέντος δημάρχου και των λοιπών συνδυασμών
είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων
της εκλογικής τους περιφέρειας με τη σειρά των
σταυρών προτίμησης.
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3. Εάν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού
ισοψηφήσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί
κλήρωση.
Άρθρο 39 έχει καταργηθεί
Άρθρο 40
Τακτικοί
και αναπληρωματικοί σύμβουλοι
κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων Ισοψηφία
1. Τακτικοί σύμβουλοι του συμβουλίου κοινότητας
με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300)
κατοίκων εκλέγονται, από τους υποψηφίους
καθενός από τους συνδυασμούς, κατά σειρά, αυτοί
που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς
προτίμησης.
2. Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών είναι
αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων του
συμβουλίου της κοινότητας, με τη σειρά των
σταυρών προτίμησης.
3. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού
ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.
4. Η παρ. 4 έχει καταργηθεί
Άρθρο 40 έχει καταργηθεί
Άρθρο 42
Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της
εκλογής
1. Σε δήμους όπου υπάρχουν από ένα έως πέντε
εκλογικά τμήματα οι εφορευτικές επιτροπές
συνεδριάζουν μετά το τέλος της διαλογής στην έδρα
του δήμου και εξάγουν το γενικό αποτέλεσμα,
σύμφωνα με τα πρακτικά της ψηφοφορίας των
τμημάτων, το οποίο δημοσιεύεται αμέσως, με
τοιχοκόλληση, στο δημοτικό κατάστημα.
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2. Στους δήμους όπου υπάρχουν περισσότερα από
πέντε εκλογικά τμήματα οι αντιπρόσωποι της
δικαστικής αρχής αποστέλλουν με ασφαλή τρόπο
τα εκλογικά στοιχεία στον πρόεδρο του αρμόδιου
πρωτοδικείου. Μετά τη συγκέντρωση των
στοιχείων όλων των εκλογικών τμημάτων του
δήμου, ο πρόεδρος του πρωτοδικείου εξάγει το
γενικό αποτέλεσμα, το οποίο δημοσιεύει αμέσως με
τοιχοκόλληση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας
του δικαστηρίου.
3.
Η τοιχοκόλληση και η δημοσίευση των
προηγούμενων παραγράφων περιλαμβάνει πίνακα
των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, ο οποίος
καταρτίζεται από το όργανο που είναι αρμόδιο για
τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της
ψηφοφορίας. Ο πίνακας αυτός περιέχει:
α) τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων, β) το
συνολικό αριθμό ψηφισάντων, γ) τον αριθμό των
έγκυρων ψηφοδελτίων, δ) τον αριθμό των άκυρων
ψηφοδελτίων, ε) τον αριθμό των λευκών
ψηφοδελτίων και στ) την εκλογική δύναμη κάθε
συνδυασμού, δηλαδή το σύνολο των έγκυρων
ψηφοδελτίων τα οποία έλαβε κάθε συνδυασμός.
Στον πίνακα προτάσσονται οι συνδυασμοί,
σύμφωνα με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης.
Κάτω από τον πίνακα συντάσσεται πράξη, στην
οποία αναγράφονται ολογράφως τα πιο πάνω
στοιχεία για κάθε περίπτωση και υπογράφεται από
τον πρόεδρο. Κατά την κατάρτιση του πίνακα
μπορεί να παρίσταται ένας αντιπρόσωπος από κάθε
συνδυασμό.
4. Οι εφορευτικές επιτροπές και ο πρόεδρος του
πρωτοδικείου
γνωστοποιούν
αμέσως
το
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στον περιφερειάρχη.
Άρθρο 43
Έκθεση πρακτικών
1. Αμέσως μετά τη δημοσίευση του αποτελέσματος
της εκλογής, ο πρόεδρος της εφορευτικής
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επιτροπής ή άλλο μέλος της παραδίδει τα πρακτικά
της, τα λοιπά εκλογικά έγγραφα, τα δέματα των
ψηφοδελτίων ταξινομημένα κατά συνδυασμούς και
με τη σειρά που είναι αριθμημένα, καθώς και τους
φακέλους στον πρόεδρο πρωτοδικών.
2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών, εκθέτει τα πρακτικά της
εκλογής μαζί με τον πίνακα των αποτελεσμάτων της
στο κατάστημα του πρωτοδικείου επί πέντε (5)
ημέρες και συντάσσει για την έκθεση αυτή
πρακτικό, που τοιχοκολλάται επίσης έξω από το
δικαστικό κατάστημα.
3. Οι εφορευτικές επιτροπές, μόλις δημοσιευθεί το
αποτέλεσμα της εκλογής, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 42 γνωστοποιούν με
ανακοίνωση τους, που δημοσιεύεται στο δημοτικό
κατάστημα του δήμου, ότι τα πρακτικά της εκλογής
μαζί με τον πίνακα των αποτελεσμάτων της και με
τα λοιπά στοιχεία θα εκτεθούν σύμφωνα με τις
διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Στην
περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 42, η
έκθεση των πρακτικών γνωστοποιείται με
ανακοίνωση, που εκδίδει ο πρόεδρος του
πρωτοδικείου, η οποία τοιχοκολλάται στο δημοτικό
κατάστημα του δήμου, καθώς και στο κατάστημα
του δικαστηρίου.
Άρθρο 44
Επικύρωση της εκλογής
1. Το πολυμελές πρωτοδικείο μετά από τη λήξη του
πενθημέρου της παραγράφου 2 του άρθρου 43
ανακηρύσσει με χωριστή πράξη:
α) τον επιτυχόντα ή το συνδυασμό του δημάρχου
και τους λοιπούς συνδυασμούς του δημοτικού
συμβουλίου, το δήμαρχο, τους τακτικούς και
αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε
συνδυασμού,
τους
τακτικούς
και
αναπληρωματικούς συμβούλους των κοινοτήτων
κάθε συνδυασμού, τους προέδρους των κοινοτήτων
έως τριακοσίων (300) κατοίκων με τους
αναπληρωματικούς τους.
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β) τους τακτικούς και αναπληρωματικούς
συμβούλους της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε
συνδυασμού, και
γ) τους τακτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού,
σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης
που έχουν λάβει στο σύνολο της εδαφικής
περιφέρειας του δήμου.
Οι σύμβουλοι των κοινοτήτων κατατάσσονται με τη
σειρά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό
των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και, αν
δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Σε
περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου εκθέτει τις
αποφάσεις στο κατάστημα του δικαστηρίου επί
τρεις (3) συνεχείς ημέρες και αποστέλλει αντίγραφό
τους στον περιφερειάρχη και στο Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αντίγραφο των
αποφάσεων αποστέλλει ο αρμόδιος Συντονιστής
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε κάθε δήμο που
ανήκει
στη
χωρική
αρμοδιότητα
της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Άρθρο 45
Δικαίωμα ένστασης
Ένσταση μπορεί να ασκήσει:
α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς
καταλόγους του δήμου, καθώς και β) ο υποψήφιος
κατά τις εκλογές στον οικείο δήμο.
Άρθρο 46
Άσκηση ένστασης - Αρμόδιο δικαστήριο
1.
Η ένσταση ασκείται με δικόγραφο, το οποίο
κατατίθεται μαζί με τρία αντίγραφα στην αρχή που
εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.
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Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης ή η
άσκηση της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της
προσβαλλόμενης πράξης.
2.
Το δικόγραφο της ένστασης απαιτείται να
περιέχει τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο
251 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.
2717/1999, ΦΕΚ 97 Α).
3.
Οι ενστάσεις εκδικάζονται σε πρώτο και
τελευταίο βαθμό από το τριμελές διοικητικό
πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την
έδρα του ο οικείος δήμος.
4. Η διαβίβαση της ένστασης στο αρμόδιο για την
εκδίκαση της δικαστήριο γίνεται σύμφωνα με τα
όσα ορίζονται στο άρθρο 252 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας.
Άρθρο 47
Περιεχόμενο της ένστασης
1. Η ένσταση στρέφεται κατά της απόφασης με την
οποία ανακηρύσσονται ο επιτυχών συνδυασμός ή ο
συνδυασμός του δημάρχου και οι λοιποί
συνδυασμοί του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και
οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως
τακτικοί ή αναπληρωματικοί, βάσει του σχετικού
πίνακα
των
αποτελεσμάτων
ο
οποίος
ενσωματώνεται σε αυτή. Στη δίκη που ανοίγεται με
την άσκηση της ένστασης αυτής δεν νομιμοποιείται
παθητικώς ο Δήμος.
2. Λόγους ένστασης μπορούν να θεμελιώσουν:
α) η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή
κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν εκλεγεί ως
τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη,
β) η παράβαση του νόμου κατά τη διεξαγωγή της
εκλογής ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού
αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των
υποψήφιων συνδυασμών ή κατά την ανακήρυξη
του επιτυχόντος συνδυασμού ή του συνδυασμού
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του δημάρχου και των λοιπών συνδυασμών του
δημοτικού συμβουλίου και των προσώπων που
ανήκουν σε αυτούς.
γ) η ακυρότητα ή η εσφαλμένη αρίθμηση των
ψηφοδελτίων.
Άρθρο 48
Προθεσμία για την άσκηση ένστασης
1. Η ένσταση ασκείται μέσα σε προθεσμία επτά (7)
ημερών από τη λήξη του χρόνου έκθεσης της
πράξης, με την οποία ανακηρύσσονται ο επιτυχών
συνδυασμός ή ο συνδυασμός του δημάρχου και οι
λοιποί συνδυασμοί του δημοτικού συμβουλίου,
καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που
εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί,
σύμφωνα με το άρθρο 44.
2.
Η
προθεσμία
της
προηγούμενης
παραγράφου δεν παρεκτείνεται σε καμία
περίπτωση.
Άρθρο 49
Διαδικασία εκδίκασης της ένστασης
1. Για τα θέματα της προδικασίας, της κύριας
διαδικασίας, της παρέμβασης, της αντένστασης, της
αποδεικτικής διαδικασίας, του παρεμπίπτοντος
ελέγχου, της απόφασης του δικαστηρίου, καθώς και
της γνωστοποίησης της εφαρμόζονται οι διατάξεις
των άρθρων 253 έως και 260 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας, όπως κάθε φορά ισχύει, ο
οποίος και εφαρμόζεται για κάθε σχετικό θέμα, που
δεν ρυθμίζεται, ειδικώς, από τις διατάξεις του
παρόντος. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει τα ίδια
θέματα διαφορετικά καταργείται.
2. Ο κατά το άρθρο 258 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας παρεμπίπτων έλεγχος της εγγραφής,
μετεγγραφής ή διαγραφής εκλογέα στους ή από
τους εκλογικούς καταλόγους του οικείου δήμου,
χωρεί κατά των πράξεων αυτών μόνον αν αυτές
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έγιναν κατά τη σύνταξη ή αναθεώρηση των
εκλογικών καταλόγων κατά τη διάρκεια του έτους,
που προηγείται της ημερομηνίας διενέργειας των
δημοτικών εκλογών
3. Αίτηση αναθεώρησης, τριτανακοπή και αίτηση
ερμηνείας ή διόρθωσης ασκούνται κατά τις
διατάξεις του άρθρου 261 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας.
Άρθρο 50
Αίτηση αναίρεσης
1. Κατά των αποφάσεων που εκδόθηκαν από τα
τριμελή διοικητικά πρωτοδικεία χωρεί Αίτηση
αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από την παρέλευση του πενθημέρου που ορίζεται
στο άρθρο 260 παράγραφος 1 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας.
2. Όταν ασκείται Αίτηση αναιρέσεως δεν χορηγείται
Αναστολή εκτέλεσης της αναιρεσιβαλλόμενης
απόφασης.
3. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών, το βραδύτερο, από
την περιέλευση της αιτήσεως αναιρέσεως σε αυτό.
4. Αν η τελεσίδικη απόφαση, βάσει της οποίας
μεταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο η αρχική
εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, αναιρεθεί και
κριθεί κατ` ουσίαν η διαφορά από το αρμόδιο
διοικητικό
δικαστήριο,
εκείνοι
που
ανακηρύσσονται ως επιτυχόντες μετά την απόφαση
θεωρούνται ότι εγκαταστάθηκαν αναδρομικά,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 9 του
παρόντος. Η αναδρομική αυτή εγκατάσταση δεν
θίγει το κύρος των πράξεων που εκδόθηκαν ή
δημοσιεύθηκαν από τις Αρχές των οποίων η εκλογή
ακυρώθηκε από το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο.
Άρθρο 51
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Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης
1. Αν ακυρωθεί η εκλογή για παράβαση νόμου ή για
οποιαδήποτε πλημμέλεια, επαναλαμβάνεται η
ψηφοφορία ανάμεσα στους ίδιους υποψηφίους,
που είχαν ανακηρυχθεί νόμιμα. Στην περίπτωση
αυτή, έφορος των αντιπροσώπων της δικαστικής
αρχής είναι ο Πρόεδρος του οικείου Πρωτοδικείου.
Αυτός διορίζει σε κάθε εκλογικό τμήμα της
περιφέρειας του πρωτοδικείου τον αντιπρόσωπο
της δικαστικής αρχής δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες
πριν την ψηφοφορία. Οι διατάξεις των
παραγράφων 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 και 13 του άρθρου
68 του π.δ. 26/2012, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται
αναλόγως. Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής
διορίζονται εκείνοι που υπηρετούν στην
περιφέρεια του οικείου Πρωτοδικείου, κατά
προτεραιότητα δε εκείνοι που αναφέρονται στην
παράγραφο 10 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012.
Εάν τα πρόσωπα αυτά δεν επαρκούν, ο έφορος
διορίζει αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και
πρόσωπα εκτός της περιφέρειας του Πρωτοδικείου.
Για τη διενέργεια των διορισμών, ο έφορος μπορεί
να ζητήσει από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου να
του διαβιβάσει από τα συγκεντρωθέντα για την
ακυρωθείσα εκλογή στοιχεία που προβλέπονται
στις περιπτώσεις β` έως στ` της παραγράφου 6 του
άρθρου 68 του π.δ. 26/2013, όσα κρίνει ο ίδιος
αναγκαία. Μπορεί επίσης να ζητήσει να του
αποσταλούν από τις αρχές που αναφέρονται στις
ανωτέρω περιπτώσεις επικαιροποιημένα τα
ανωτέρω στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία
αποστέλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,
κατάλληλη για ηλεκτρονική επεξεργασία, εντός
δέκα ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος.
2. Ο δήμαρχος εκδίδει χωρίς καθυστέρηση
πρόγραμμα, με το οποίο καλεί τους δημότες
εκλογείς για την επανάληψη της εκλογής για τον
υπολειπόμενο χρόνο της δημοτικής περιόδου. Το
πρόγραμμα δημοσιεύεται με τοιχοκόλληση
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημέρα που έχει οριστεί για την ψηφοφορία και
αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου.
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Άρθρο 52
Ορκωμοσία των δημοτικών αρχών
1. Μετά την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των
επιλαχόντων συνδυασμών ο δήμαρχος, οι
δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι κοινότητας και
οι πρόεδροι των κοινοτήτων πριν από την ημέρα
εγκατάστασης και ανάληψης των καθηκόντων τους
δίνουν τον ακόλουθο όρκο: «Ορκίζομαι να είμαι
πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και
στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και
ευσυνείδητα τα καθήκοντα μου.
2. Η ορκωμοσία γίνεται στο κατάστημα του δήμου ή
σε άλλο δημόσιο κτίριο ή σε κατάλληλο δημόσιο
χώρο εντός των διοικητικών ορίων του δήμου, σε
δημόσια συνεδρίαση, της οποίας ο ακριβής χρόνος
(ημερομηνία και ώρα) ορίζεται από τον
νεοεκλεγέντα Δήμαρχο.
3. Για την ορκωμοσία συντάσσεται πρακτικό, το
οποίο υπογράφεται από το δήμαρχο, τους
συμβούλους και τους τοπικούς εκπροσώπους που
ορκίστηκαν.
Το πρακτικό αυτό συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα,
από τα οποία το ένα αντίτυπο παραμένει στο δήμο
και το άλλο αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα
της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.
Τα
προαναφερόμενα πρόσωπα αναλαμβάνουν τα
καθήκοντα τους από την ημέρα της εγκατάστασης.
4. Σε όσες περιπτώσεις η ορκωμοσία δεν
πραγματοποιήθηκε για λόγους αντικειμενικής
αδυναμίας, ο δήμαρχος καλεί τον επιτυχόντα προς
ορκωμοσία εντός πέντε (5) ημερών, αφότου του
γνωστοποιήθηκε η άρση των λόγων.
5. Αν γίνει δεκτή η ένσταση που ασκήθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 47 και ακυρωθεί από το
αρμόδιο δικαστήριο η απόφαση του άρθρου 44, η
διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων
επαναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του δημάρχου
που εκλέγεται με βάση τη δικαστική απόφαση.
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Άρθρο 53
Αποποίηση εκλογής
1. Αιρετός ο οποίος δεν αποποιείται την εκλογή του
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη
της δημοτικής περιόδου, θεωρείται ότι την έχει
αποδεχθεί.
2. Αιρετός ο οποίος δεν αποποιείται την εκλογή του
και δεν δίδει τον όρκο του προηγούμενου άρθρου
μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, εκπίπτει
αυτοδικαίως. Η σχετική διαπιστωτική πράξη
εκδίδεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας.
Άρθρο 54
Παραίτηση αιρετών
1. Η παραίτηση του δημάρχου υποβάλλεται
εγγράφως στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης και γίνεται οριστική την επομένη της
κατάθεσης της σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο.
2. Η παραίτηση των δημοτικών συμβούλων, των
συμβούλων κοινοτήτων και των προέδρων
κοινοτήτων υποβάλλεται εγγράφως στον οικείο
δήμαρχο. Η παραίτηση γίνεται οριστική την
επομένη της κατάθεσης της σχετικής δήλωσης στο
πρωτόκολλο.
3. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η παραίτηση των
αιρετών των δήμων από τις θέσεις που κατέχουν,
λόγω της ιδιότητάς τους, υποβάλλεται γραπτώς στα
όργανα, τα οποία τους εξέλεξαν ή τους διόρισαν και
γίνεται οριστική την επομένη της κατάθεσής της στο
πρωτόκολλο της οικείας υπηρεσίας.
4. Η εκλογή ή ο ορισμός αντικαταστατών τους
γίνεται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της
περιόδου, κατά την οποία οι παραιτηθέντες
ασκούσαν καθήκοντα. Ειδικές διατάξεις που
ρυθμίζουν διαφορετικά τον τρόπο υποβολής ή
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αποδοχής παραίτησης, καθώς και αντικατάστασης
των παραιτουμένων εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 55
Αντικατάσταση και αναπλήρωση μελών
1. Τις έδρες των δημοτικών συμβούλων και των
συμβούλων των κοινοτήτων άνω των τριακοσίων
(300) κατοίκων, που, για οποιονδήποτε λόγο,
μένουν κενές, καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί
του ίδιου συνδυασμού της ίδιας εκλογικής
περιφέρειας.
2. Τη θέση άμεσα εκλεγόμενου προέδρου
κοινότητας έως και τριακοσίων (300) κατοίκων,
που, για οποιονδήποτε λόγο, μένει κενή,
καταλαμβάνει, ο επόμενος, κατά σειρά σταυρών
προτίμησης, υποψήφιος πρόεδρος της κοινότητας.
3.
Ο
δήμαρχος
καλεί
αμέσως
τους
αναπληρωματικούς, με τη σειρά της εκλογής τους,
και αυτοί οφείλουν να παρουσιαστούν για
ορκωμοσία μέσα σε πέντε (5) ημέρες αφότου τους
επιδόθηκε η πρόσκληση. Η ορκωμοσία γίνεται
ενώπιον του δημάρχου. Αν δεν εμφανισθούν στην
προθεσμία αυτή, αποβάλλουν αυτοδικαίως την
ιδιότητα του αναπληρωματικού.
4. Αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών:
α) δημοτικών συμβούλων του συνδυασμού αυτού,
στην ίδια εκλογική περιφέρεια, ή
β) συμβούλων των κοινοτήτων του συνδυασμού
αυτού στην ίδια κοινότητα, καλούνται, αντίστοιχα
να καταλάβουν τις θέσεις που έμειναν κενές, για
οποιονδήποτε λόγο,
αα) αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι από
άλλους επιλαχόντες συνδυασμούς της ίδιας
εκλογικής περιφέρειας, με τη σειρά της εκλογικής
τους δύναμης και με τη σειρά που έχουν
ανακηρυχθεί ή
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ββ) αναπληρωματικοί σύμβουλοι κοινότητας από
άλλους επιλαχόντες συνδυασμούς, με τη σειρά της
εκλογικής τους δύναμης και με τη σειρά που έχουν
ανακηρυχθεί στην ίδια κοινότητα.
5. Στην περίπτωση θέσης σε αργία μελών
δημοτικών συμβουλίων ή συμβουλίων κοινοτήτων,
περιλαμβανομένων και των προέδρων συμβουλίων
κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων, εάν ο αριθμός
των μελών που απομένουν είναι μικρότερος από
τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την
απαρτία, ο δήμαρχος, για τον μέχρι τη λήξη της
αργίας
χρόνο,
καλεί
αναπληρωματικούς
συμβούλους της ίδιας εκλογικής περιφέρειας ή της
ίδιας κοινότητας από τον συνδυασμό στον οποίο
ανήκουν αυτοί που έχουν τεθεί σε αργία με τη
σειρά της εκλογής τους. Σε περίπτωση θέσης σε
αργία προέδρων κοινοτήτων έως 300 κατοίκους, ο
δήμαρχος για τον μέχρι λήξης της αργίας χρόνο
καλεί τους αναπληρωματικούς τους.
6. Αν μείνουν κενές έδρες δημοτικών συμβούλων ή
συμβούλων κοινοτήτων των συνδυασμών και δεν
υπάρχουν αναπληρωματικοί κανενός συνδυασμού,
ο Περιφερειάρχης προκηρύσσει, σε δύο (2) μήνες το
αργότερο, την εκλογή τόσων συμβούλων όσες είναι
οι κενές έδρες και ισάριθμων αναπληρωματικών.
7. Στην αναπληρωματική εκλογή εφαρμόζονται
αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του παρόντος
νόμου που αφορούν την υποβολή υποψηφιότητας
και την κατάρτιση συνδυασμών για τις δημοτικές
εκλογές. Οι κενές θέσεις κατανέμονται ανάμεσα
στους συνδυασμούς, αναλόγως με την εκλογική
δύναμη του καθενός από αυτούς.
8. Στο τελευταίο, όμως, έτος της δημοτικής
περιόδου γίνεται εκλογή, μόνον αν οι σύμβουλοι
που έχουν απομείνει δεν αρκούν για την ύπαρξη
απαρτίας.
9. Τα δημοτικά συμβούλια και τα συμβούλια
κοινοτήτων λειτουργούν νόμιμα, έστω και με ελλιπή
σύνθεση που δεν μπορεί πάντως να είναι κατώτερη
από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την

87

απαρτία, αν μέλη δημοτικού συμβουλίου ή
συμβουλίου κοινότητας αποποιηθούν την εκλογή
τους, παραιτηθούν, αποβιώσουν, εκπέσουν ή
τεθούν σε αργία ή αν οι έδρες μείνουν κενές για
οποιονδήποτε άλλο λόγο και μέχρι οι κενές θέσεις
να συμπληρωθούν με αναπλήρωση ή με εκλογές ή
με τη λήξη του χρόνου της αργίας.
10. Για τη λήψη αποφάσεων των δημοτικών
συμβουλίων και συμβουλίων κοινότητας, η απαρτία
και οι απαραίτητες πλειοψηφίες υπολογίζονται με
βάση τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων που
έχουν ορκισθεί και εγκατασταθεί, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 52 και 9.
11. Όταν το δημοτικό συμβούλιο ή το συμβούλιο
κοινότητας δεν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα,
επειδή υπάρχει έλλειψη μελών του, αναστέλλονται
κάθε είδους προθεσμίες, των οποίων η τήρηση
εξαρτάται από απόφαση του συμβουλίου, μέχρι να
καταστεί δυνατή η νόμιμη λειτουργία του.
Άρθρο 56
Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συμβουλίων
1. Αν ένα δημοτικό συμβούλιο διαλυθεί σύμφωνα
με την παράγραφο 2 του άρθρου 237, ο Συντονιστής
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκηρύσσει
εκλογές, ένα (1) μήνα το αργότερο από τη διάλυση.
Κατά την εκλογή αυτή εκλέγονται και
αναπληρωματικοί.
2. Η διάλυση δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με
την προηγούμενη παράγραφο, επιφέρει διάλυση
και των οικείων συμβουλίων κοινότητας, καθώς και
παύση των προέδρων των οικείων κοινοτήτων.
Όταν προκηρυχθεί η εκλογή νέου δημοτικού
συμβουλίου, τότε, κατά την εκλογή αυτή,
εκλέγονται και τα μέλη των συμβουλίων των
κοινοτήτων και οι πρόεδροι των κοινοτήτων έως
τριακοσίων (300) κατοίκων.
3. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
αναλαμβάνει τα σχετικά με τη διεξαγωγή της
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εκλογής και δύναται να αναθέτει σε υψηλόβαθμο
δημόσιο υπάλληλο τα καθήκοντα του δημάρχου
που σχετίζονται με τη διεκπεραίωση των
επειγουσών υπηρεσιακών υποθέσεων.
4. Η διαδικασία της παραγράφου 1 ακολουθείται
και στην περίπτωση διάλυσης συμβουλίου
κοινότητας. Στην περίπτωση αυτή, μέχρι τη νέα
εκλογή, οι αρμοδιότητες του συμβουλίου
ασκούνται από το δημοτικό συμβούλιο και οι
αρμοδιότητες του προέδρου του συμβουλίου
ασκούνται από τον δήμαρχο.
Άρθρο 57
Μεταβατικές διατάξεις
Για τις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010,
όπου αναφέρεται στις διατάξεις ο περιφερειάρχης,
νοείται ο νομάρχης στη διοικητική περιφέρεια του
οποίου ανήκει ο συγκεκριμένος δήμος, και όπου
αναφέρεται
ο
Γενικός
Γραμματέας
της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, νοείται ο Γενικός
Γραμματέας της Περιφέρειας στη διοικητική
περιφέρεια του οποίου ανήκει ο συγκεκριμένος
δήμος.»
Τα άρθρα 113 έως 158 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
έχουν ως εξής:
«Άρθρο 113
Περιφερειακές Αρχές
1. Όργανα της περιφέρειας είναι ο περιφερειάρχης,
οι
Αντιπεριφερειάρχες,
το
περιφερειακό
συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή και η
εκτελεστική επιτροπή.
2. Οι αντιπεριφερειάρχες είναι κατ` ελάχιστο ίσοι σε
αριθμό με τις περιφερειακές ενότητες και ο
μέγιστος αριθμός τους μπορεί να προσαυξάνεται
έως έξι (6), με απόφαση του περιφερειάρχη που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ειδικά στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου
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Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων ο ελάχιστος αριθμός
των αντιπεριφερειαρχών είναι ίσος με τον αριθμό
των νομών της οικείας περιφέρειας.
3. Το περιφερειακό συμβούλιο αποτελείται από
σαράντα ένα (41) μέλη σε περιφέρειες με
πληθυσμό έως 300.000 κατοίκους, πενήντα ένα (51)
μέλη σε περιφέρειες με πληθυσμό από 300.001 έως
800.000 κατοίκους, εβδομήντα ένα (71) μέλη σε
περιφέρειες άνω των 800.000 κατοίκων. Το
περιφερειακό συμβούλιο της περιφέρειας Αττικής
αποτελείται από εκατόν ένα (101) μέλη. Το
περιφερειακό
συμβούλιο
Νοτίου
Αιγαίου
αποτελείται από πενήντα ένα (51) μέλη.
Άρθρο 114
Διάρκεια περιφερειακής περιόδου
1. Ο περιφερειάρχης και οι περιφερειακοί
σύμβουλοι εκλέγονται κάθε τέσσερα (4) έτη, με
άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.
2. Η εκλογή στα ανωτέρω αξιώματα γίνεται τη
δεύτερη Κυριακή του μηνός Οκτωβρίου, κάθε
τέταρτο έτος.
3. Αν δεν έχει αναδειχθεί επιτυχών συνδυασμός,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 139 (Α`
γύρος), η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την
επόμενη Κυριακή, στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις
ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους
αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους
ίδιους εφόρους αντιπροσώπων (Β` γύρος).
4. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, η
προεκλογική περίοδος αρχίζει δύο (2) μήνες πριν
την ημερομηνία των εκλογών.
5. Η εγκατάσταση των αρχών της παραγράφου 1
γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από
τη διεξαγωγή των εκλογών και η θητεία τους λήγει
στις 31 Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους.
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6. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος:
α) Ο πρώτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας στα
αξιώματα της παραγράφου 1 θα διεξαχθεί την
Κυριακή κατά την οποία διενεργείται η ψηφοφορία
για την εκλογή των αντιπροσώπων της Ελλάδας στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του έτους 2019
ταυτόχρονα με τις δημοτικές εκλογές σε ολόκληρη
την Επικράτεια. Με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, οι ανωτέρω εκλογικές διαδικασίες
μπορεί να διεξάγονται στα ίδια εκλογικά τμήματα,
με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους
αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, καθώς και
τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.
Η ψηφοφορία διενεργείται σε διαφορετικές
κάλπες.
β) Σε περίπτωση που δεν έχει αναδειχθεί επιτυχών
συνδυασμός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
139, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη
Κυριακή στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες
εφορευτικές
επιτροπές,
τους
ίδιους
αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους
ίδιους εφόρους αντιπροσώπων. Με την επιφύλαξη
ειδικότερων ρυθμίσεων, η προεκλογική περίοδος
αρχίζει δύο (2) μήνες πριν την ημερομηνία των
εκλογών.
γ) Η εγκατάσταση των νέων αρχών θα γίνει την 1η
Σεπτεμβρίου 2019 και η θητεία τους λήγει την 31η
Δεκεμβρίου 2023 και λογίζεται πλήρης για όλες τις
συνέπειες.
δ) Η εκλογή Προεδρείου Συμβουλίων και Επιτροπών
διενεργείται κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και
Νοέμβριο, κατ` ανάλογη εφαρμογή του άρθρου
165.
Άρθρο 115 έχει καταργηθεί
Άρθρο 116
Εκλογικό δικαίωμα - Εκλογείς - Εκλόγιμοι
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1. Δικαίωμα να εκλέγουν τις περιφερειακές αρχές
έχουν όλοι οι δημότες εκλογείς των δήμων της
οικείας περιφέρειας, καθώς και οι πολίτες των
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι
είναι εγγεγραμμένοι σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους
των δήμων αυτών. Οι διατάξεις του π.δ. 133/1997
(Α` 121) για τη συμμετοχή των πολιτών των κρατών
- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εκλογή των
δημοτικών αρχών, εφαρμόζονται αναλόγως, με την
επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος
νόμου, και για την εκλογή των περιφερειακών
αρχών.
2. Ως προς το όριο ηλικίας για την άσκηση του
εκλογικού δικαιώματος εφαρμόζονται οι διατάξεις
της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. Η πρώτη
(1η) Ιανουαρίου κάθε έτους θεωρείται ημερομηνία
γέννησης εκείνων που έχουν γεννηθεί κατά το έτος
αυτό.
3. Περιφερειάρχης μπορεί να εκλεγεί δημότης
δήμου της οικείας περιφέρειας, που έχει την
ικανότητα του εκλέγειν και έχει συμπληρώσει το
21ο έτος της ηλικίας του, κατά την ημέρα των
εκλογών.
4. Μέλος του περιφερειακού συμβουλίου μπορεί να
εκλεγεί:
α) ο δημότης δήμου της οικείας περιφέρειας, που
έχει την ικανότητα του εκλέγειν και έχει
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, κατά την
ημέρα των εκλογών και
β) ο πολίτης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας του κατά την ημέρα των εκλογών και έχει
την ικανότητα να εκλέγει, σύμφωνα και με τις
ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.
5. Οι περιπτώσεις στέρησης του εκλογικού
δικαιώματος που προβλέπει η νομοθεσία για την
εκλογή βουλευτών ισχύουν και για την εκλογή των
περιφερειακών αρχών.
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6. Ειδικά για την υποβολή υποψηφιότητας,
επιτρέπεται η μεταδημότευση σε δήμο της οικείας
περιφέρειας, χωρίς τη συνδρομή της προϋπόθεσης
της διετούς κατοικίας, της παραγράφου 7 του
άρθρου 15 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Το
δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί από την πρώτη
(1η) Αυγούστου του έτους διενέργειας των
εκλογών, μέχρι την προηγούμενη μέρα της
κατάθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο της δήλωσης
κατάρτισης των συνδυασμών. Η απόφαση
μεταδημότευσης εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα στην
ίδια προθεσμία και είναι αμέσως εκτελεστή. Η
απόφαση μεταδημότευσης παύει να ισχύει μετά
την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ανακήρυξη
των
συνδυασμών,
εφόσον
αυτός
που
μεταδημότευσε δεν ανακηρυχθεί υποψήφιος.
7. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι
υποχρεωτική. Κατ` εξαίρεση η άσκηση του
εκλογικού δικαιώματος δεν είναι υποχρεωτική για
τους κατοίκους του εξωτερικού, για όσους έχουν
υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους, καθώς και για
όσους βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας σε
απόσταση μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα από το
εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν.
8. Στους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους,
στους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, στους
στρατιωτικούς που υπηρετούν με οποιαδήποτε
ιδιότητα στις ένοπλες δυνάμεις ή στην ελληνική
αστυνομία ή στο λιμενικό σώμα ή στο
πυροσβεστικό σώμα, καθώς και τους υπαλλήλους
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών, δημόσιων
οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, οι
οποίοι την ημέρα της ψηφοφορίας δεν διαμένουν
στο δήμο όπου ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα,
χορηγείται, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή
λειτουργία των υπηρεσιών, ειδική άδεια για να
μεταβούν στο δήμο όπου δικαιούνται να ψηφίσουν.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για το
προσωπικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα,
ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
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Άρθρο 116Α
Εκλογικοί κατάλογοι
Οι εκλογικοί κατάλογοι που ισχύουν για τις
βουλευτικές εκλογές ισχύουν και για τις εκλογές
των περιφερειακών αρχών. Ισχύουν επίσης, οι
ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλόγως προς τις διατάξεις
του π.δ. 133/1997, όπως ισχύουν.
Άρθρο 117
Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα
1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι
περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι:
α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων
δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και
θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών,
καθώς και τα μέλη Ανεξαρτήτων Αρχών του άρθρου
101Α του Συντάγματος ή Αρχών που
χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή
ρυθμιστικές, αν για τα μέλη αυτά προβλέπεται από
το νόμο η πλήρης και αποκλειστική τους
απασχόληση ή η αναστολή άσκησης εκ μέρους τους
οποιουδήποτε άλλου δημόσιου λειτουργήματος ή
καθηκόντων, αμειβόμενων ή μη, σε οποιαδήποτε
θέση του δημόσιου τομέα, κατά τη διάρκεια της
θητείας τους στην Ανεξάρτητη Αρχή.
Ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν την υποβολή ή
την αποδοχή της παραίτησης των προσώπων αυτών
ή που περιορίζουν το δικαίωμά τους να
παραιτηθούν ή την αρμοδιότητα της αρχής να
αποδεχθεί την παραίτησή τους εξακολουθούν να
ισχύουν.
β)
Ο
Δημοτικός
και
Περιφερειακός
Διαμεσολαβητής, εφόσον η χωρική του
αρμοδιότητα αφορά ή καταλαμβάνει την
περιφέρεια για την οποίο θέτει υποψηφιότητα, για
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τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του με
οποιονδήποτε τρόπο.
γ) Ο Επόπτης Ο.Τ.Α., στο σύνολο των περιφερειών
στις οποίες εκτείνεται η αρμοδιότητά του, για
τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του με
οποιονδήποτε τρόπο.
δ) Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών
συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι
σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και
των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει
άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή
ως μέτοχος, καθώς και των πάσης φύσεως νομικών
προσώπων της περιφέρειας, οι οποίοι δεν είναι
αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν
εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώματα, στις περιφέρειες
στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η
αρμοδιότητά τους, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν
από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών.
ε) Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου
και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του
Δημοσίου, των δήμων, των περιφερειών και των
νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενταγμένα στο
Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του
δημόσιου τομέα, όπως αυτό ισχύει δώδεκα (12)
μήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών, οι
οποίοι, μέσα στο δωδεκάμηνο πριν από την
διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών, άσκησαν
καθήκοντα Προϊσταμένου οργανικής μονάδας
επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης, στις
περιφερειακές ενότητες, στα διοικητικά όρια των
οποίων εκτεινόταν η αρμοδιότητα των οργανικών
τους μονάδων.
Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν
υπάγονται οι διευθυντές σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων,
κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του
Ε.Σ.Υ., ενώ εμπίπτουν οι Περιφερειακοί Διευθυντές
Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων
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Εκπαίδευσης, καθώς και οι Διευθυντές ιατροί που
προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των
Κέντρων Υγείας, καθώς και ο υπεύθυνος
συντονιστής επιστημονικής λειτουργίας Κέντρου
Υγείας.
στ) Όποιοι συνδέονται με την οικεία περιφέρεια, τα
νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα
οποία αυτή συμμετέχει, με σύμβαση προμήθειας,
εκτέλεσης
έργου,
παροχής
υπηρεσιών,
παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή
υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω από πέντε
χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως. Δεν αποτελεί
κώλυμα ή ασυμβίβαστο η ιδιότητα του μέλους της
διοίκησης
ή
του
υπαλλήλου
δημοσίων
επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας,
που συνδέονται με την οικεία περιφέρεια, τα
νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα
οποία αυτή συμμετέχει, με σύμβαση που είναι
σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους.
Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης
αγοράς, εκποίησης ή εκμίσθωσης ακινήτων της
περιφέρειας, εφόσον η σχετική σύμβαση έχει
συναφθεί ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία.
ζ) Γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύμβουλοι,
πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων,
διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών
εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με την οικεία
περιφέρεια, τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά
πρόσωπα στα οποία αυτή συμμετέχει, εφόσον το
ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες
υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού
κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι
προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα
πρόσωπα, που έχουν συμβληθεί με την οικεία
περιφέρεια, τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά
πρόσωπα στα οποία αυτή συμμετέχει, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης στ`.
Αν η οικεία περιφέρεια συμμετέχει με
οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση με την οποία
συμβάλλεται η ίδια, τα νομικά της πρόσωπα ή τα
νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχει, δεν υπάρχει
ασυμβίβαστο για τους αιρετούς της περιφέρειας
που μετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής.
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2. Επιπλέον των οριζόμενων στην προηγούμενη
παράγραφο, δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι
περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι:
α) Εκτελεστικοί γραμματείς περιφερειών και
δικηγόροι με έμμισθη εντολή των περιφερειών, στις
περιφέρειες στις οποίες υπηρέτησαν κατά την
προηγούμενη των εκλογών αυτοδιοικητική
περίοδο.
β) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης ε` της
παραγράφου 1, υπάλληλοι με σχέση εργασίας
δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου στην ίδια περιφέρεια και τα πάσης φύσεως
νομικά πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα
οποία μετέχει η περιφέρεια. Το κώλυμα αίρεται
εφόσον οι υπάλληλοι αυτοί παραιτηθούν από τη
θέση τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
30 του π.δ. 26/2012, πριν την ανακήρυξη των
υποψηφίων. Στην περίπτωση αυτή, οι υπάλληλοι
μπορούν να επανέλθουν στην υπηρεσία, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4257/2014.
3. Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει για όσους
έχουν εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμά
τους, ύστερα από αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση, σύμφωνα με το εδάφιο γ` της
παραγράφου 1 του άρθρου 236, καθώς και για
όσους έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμά τους,
σύμφωνα με το άρθρο 233, ύστερα από διάπραξη
ενός από τα πειθαρχικά παραπτώματα του άρθρου
αυτού.
Τα κωλύματα της παρούσας παραγράφου ισχύουν
για την επόμενη της έκπτωσης αυτοδιοικητική
περίοδο.
4. Περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι που
αποδέχονται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή τα
έργα που συνιστούν ασυμβίβαστο ή δεν εξόφλησαν
την οφειλή τους σύμφωνα με το άρθρο 118 ή
αποκτούν δημοτικότητα σε δήμο εκτός των ορίων
της οικείας περιφέρειας, εκπίπτουν από το αξίωμά
τους. Το κατά τόπον αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο με
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απόφαση του διαπιστώνει την ύπαρξη του
ασυμβίβαστου και την έκπτωση από το αξίωμα,
εφόσον υποβληθεί σχετική ένσταση από τα
αναφερόμενα στο άρθρο 147, πρόσωπα. Κατά της
απόφασης με την οποία διαπιστώνεται το
ασυμβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 152.
5. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, τα
κωλύματα που προβλέπονται στην περίπτωση α`
της παραγράφου 1, ως προς τα μέλη των
Ανεξάρτητων Αρχών, στην περίπτωση δ` της
παραγράφου 1, ως προς τα πρόσωπα που
υπάγονται σ` αυτήν και θέτουν υποψηφιότητα σε
περιφέρειες άλλες από εκείνες της έδρας των
νομικών προσώπων στα οποία είναι Διοικητές,
Υποδιοικητές, Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων,
Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι σύμβουλοι, καθώς
και στην περίπτωση α` της παραγράφου 2 παύουν
να υπάρχουν, αν τα πρόσωπα στα οποία
συντρέχουν αυτά παραιτηθούν από τη θέση τους,
πριν από την ημέρα της ανακήρυξης των
υποψηφίων. Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των
περιφερειών που παραιτούνται προκειμένου να
συμμετάσχουν στις περιφερειακές εκλογές,
σύμφωνα
με
το
προηγούμενο
εδάφιο,
επανέρχονται αυτοδικαίως στην ενεργό υπηρεσία,
αν δεν εκλεγούν ή, σε περίπτωση εκλογής τους,
εφόσον λήξει, για οποιονδήποτε λόγο, η θητεία
τους. Η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης β` της
παραγράφου 2, καθώς και του τελευταίου εδαφίου
της περίπτωσης ε` της παραγράφου 1, ως προς τους
Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους
Προϊσταμένους Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τους
Διευθυντές ιατρούς που προΐστανται της Ιατρικής
Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και ως
προς τους υπεύθυνους συντονιστές επιστημονικής
λειτουργίας Κέντρων Υγείας, αρχίζει από τις εκλογές
για την ανάδειξη περιφερειακών αρχών που θα
ακολουθήσουν τις πρώτες, μετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, εκλογές.
6. Όσοι ασκούν καθήκοντα Συμπαραστάτη του
Δημότη και της Επιχείρησης ή Περιφερειακού
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Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης
μπορούν να είναι υποψήφιοι Περιφερειάρχες ή
Περιφερειακοί Σύμβουλοι, στις περιφέρειες όπου
υπηρετούν, στις αυτοδιοικητικές εκλογές της
παραγράφου 6 του άρθρου 114, εφόσον
παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα
ανακήρυξης των υποψηφίων.
Άρθρο 118
Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών
1. Δεν μπορούν να είναι περιφερειάρχες,
αντιπεριφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι,
όποιοι είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες των
περιφερειών, καθώς και των νομικών της
προσώπων δημοσίου δικαίου.
2. Αν οφειλέτης της περιφέρειας και των νομικών
τους προσώπων εκλεγεί περιφερειάρχης ή
περιφερειακός σύμβουλος, οφείλει να εξοφλήσει
την οφειλή του, έως την ημέρα της εγκατάστασης
των περιφερειακών αρχών.
3. Αν τα προαναφερόμενα πρόσωπα γίνουν
οφειλέτες της περιφέρειας ή των νομικών τους
προσώπων μετά την εκλογή τους, οφείλουν να
εξοφλήσουν την οφειλή τους μέσα σε προθεσμία
δύο (2) μηνών, αφότου κατέστη οριστική η
βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής ή σε
περίπτωση άσκησης ενδίκων βοηθημάτων, αφότου
εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η
εξόφληση των οφειλών του άρθρου αυτού δεν γίνει
κατά τη διάρκεια των ανωτέρω προθεσμιών, εκτός
από την περίπτωση διακανονισμού της οφειλής,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκπίπτουν από
το αξίωμα τους. Το Διοικητικό Εφετείο, στην
περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο οικείος δήμος,
κατόπιν ενστάσεως, με απόφαση του διαπιστώνει
την ύπαρξη του ασυμβιβάστου και την έκπτωση από
το αξίωμα. Κατά της απόφασης με την οποία
διαπιστώνεται το ασυμβίβαστο χωρεί Αίτηση
αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
152 του παρόντος.
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4. Για τις περιφερειακές εκλογές του Νοεμβρίου του
έτους 2010 και τις τυχόν επαναληπτικές αυτών, και
μόνο, το ασυμβίβαστο των ανωτέρω παραγράφων
ισχύει για οφειλές προς τις Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα,
καθώς και προς τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου
δικαίου.
Άρθρο 119
Επαγγελματική δραστηριότητα του Περιφερειάρχη
1. Κατά τη διάρκεια της θητείας του αναστέλλεται η
άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του
Περιφερειάρχη.
2. Ο χρόνος αναστολής άσκησης της
επαγγελματικής
δραστηριότητας
θεωρείται
πραγματικός χρόνος για τα ασφαλιστικά
δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, το
σύνολο των εισφορών στον οικείο ασφαλιστικό
φορέα καταβάλλεται από την περιφέρεια και
βαρύνει τον προϋπολογισμό αυτής. Με την
απόφαση της παραγράφου 9 του άρθρου 182 του
παρόντος καθορίζεται η διαδικασία καταβολής των
εισφορών.
Άρθρο 120
Υποψηφιότητες - κατάρτιση συνδυασμών στις
περιφερειακές εκλογές
1. Η εκλογή του περιφερειάρχη και των
περιφερειακών
συμβούλων
γίνεται
κατά
συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών
αποκλείονται.
2. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει:
α) Έναν υποψήφιο περιφερειάρχη.
β) Υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους ανά
εκλογική
περιφέρεια
σύμφωνα
με
τις
παραγράφους 3 έως και 9.
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3. Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε
περισσότερους συνδυασμούς.
4. Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο για την
εκλογή του και ως περιφερειάρχη και ως μέλους
περιφερειακού συμβουλίου δεν επιτρέπεται.
5. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση
που υπογράφει ο επικεφαλής του.
Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά
σειρά:
α) Το όνομα και, αν υπάρχει, το έμβλημα του
συνδυασμού.
β) Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο
του υποψήφιου περιφερειάρχη, με την αντίστοιχη
ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το
όνομα του υποψήφιου περιφερειάρχη. Εάν δεν
αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψήφιος του
συνδυασμού
θεωρείται
υποψήφιος
περιφερειάρχης.
γ) Ακολουθεί η ονομασία της εκλογικής
Περιφέρειας και αναγράφεται, με αλφαβητική
σειρά, το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των
υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων της. Για
τον τρόπο αναγραφής των ονοματεπωνυμικών
στοιχείων των υποψηφίων εφαρμόζεται η
παράγραφος 6 του άρθρου 18. Οι εκλογικές
Περιφέρειες αναγράφονται επίσης με την
αλφαβητική σειρά της ονομασίας τους. Ο αριθμός
των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων
πρέπει να είναι ίσος, τουλάχιστον, με τον αριθμό
των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με
δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις
εκατό (50%). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται
στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα
είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Ο αριθμός
των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων από
κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις
εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού
των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού.
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6. Στη δήλωση επισυνάπτονται για κάθε υποψήφιο
του συνδυασμού:
α) Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο αποδεικνύει
την εγγραφή του υποψήφιου στο δημοτολόγιο
δήμου της Περιφέρειας όπου είναι υποψήφιος ή
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δήμου
της Περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιος, το
οποίο αποδεικνύει ότι είναι δημότης του δήμου
αυτού (κανονική εγγραφή).
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι
αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο
αξίωμα και στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια
και ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του
δικαιώματα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση
των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα
της εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν τα
κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 117. Στην
υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται η θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής του δηλούντος.
γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ. ή παράβολο ή
ηλεκτρονικό παράβολο, από το οποίο προκύπτει ότι
ο υποψήφιος περιφερειάρχης και κάθε υποψήφιος
περιφερειακός σύμβουλος, έχει καταθέσει υπέρ
του Δημοσίου το ποσό των διακοσίων (200) ή των
πενήντα (50) ευρώ, αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών μπορεί
να αναπροσαρμόζονται τα ποσά αυτά.
7. Η δήλωση του συνδυασμού επιδίδεται από τον
υποψήφιο Περιφερειάρχη ή με δικαστικό
επιμελητή, ύστερα από παραγγελία του υποψήφιου
Περιφερειάρχη, στον Πρόεδρο του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου της έδρας της Περιφέρειας και στο
Πρωτοδικείο Αθηνών στην Περιφέρεια Αττικής το
αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της
ψηφοφορίας. Έως τη λήξη της παραπάνω
προθεσμίας, επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο
συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των
υποψήφιων συμβούλων με συμπληρωματική
δήλωση του υποψηφίου Περιφερειάρχη. Μετά τη
λήξη της ανωτέρω προθεσμίας καμιά μεταβολή της
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δήλωσης δεν επιτρέπεται, εκτός από την
αντικατάσταση προσώπων που παραιτήθηκαν ή
απεβίωσαν, σύμφωνα με το άρθρο 123. Στις
ανωτέρω δηλώσεις επισυνάπτονται τα στοιχεία που
προβλέπει η παράγραφος 6.
8. Το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της
περιφέρειας και το Πρωτοδικείο Αθηνών στην
Περιφέρεια Αττικής είναι αρμόδια και για τις
ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 122, 123, 138,
141, 142, 143, 144, 145 και 146.
9. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι
παράγραφοι 6 έως και 9 του άρθρου 18.
Άρθρο 121
Έχει καταργηθεί

Άρθρο 122
Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών
1. Τη δέκατη πέμπτη ημέρα πριν από την
ψηφοφορία το αρμόδιο πρωτοδικείο ανακηρύσσει
σε δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς που
έχουν δηλωθεί νόμιμα.
2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου κοινοποιεί
αμέσως
τις
σχετικές
αποφάσεις
στον
περιφερειάρχη.
3. Ο περιφερειάρχης θεωρεί και αποστέλλει
αμέσως σε κάθε δήμο πίνακα των συνδυασμών,
που έχουν ανακηρυχθεί.
Άρθρο 123
Αντικατάσταση υποψηφίων πριν από την εκλογή
1. Ο υποψήφιος περιφερειάρχης ή περιφερειακός
σύμβουλος μπορεί να παραιτηθεί από την
υποψηφιότητα του. Η Παραίτηση γίνεται με γραπτή
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δήλωση του, η οποία επιδίδεται με δικαστικό
επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στον
πρόεδρο του πρωτοδικείου την όγδοη ημέρα, το
αργότερο, πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου υποψήφιου
περιφερειάρχη, τη θέση του στο συνδυασμό μπορεί
να καταλάβει είτε νέος υποψήφιος είτε ένας από
τους υποψήφιους συμβούλους του συνδυασμού,
ύστερα από δήλωση της πλειοψηφίας των
υποψηφίων που επιδίδεται με απόδειξη στον
Πρόεδρο του Πρωτοδικείου, δύο (2) ημέρες το
αργότερο πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
Στη δήλωση επισυνάπτονται τα στοιχεία που
ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 120,
καθώς και η γραπτή αποδοχή του προσώπου που
προτείνεται. Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει
αμέσως τον νέο υποψήφιο. Τη θέση υποψήφιου
Περιφερειάρχη, σε περίπτωση μη αντικατάστασης
του, καταλαμβάνει όποιος σύμβουλος του
επιτυχόντος
συνδυασμού
λάβει
τους
περισσότερους σταυρούς προτίμησης.
3. Υποψήφιος σύμβουλος που παραιτήθηκε ή
απεβίωσε επιτρέπεται να αντικατασταθεί με
δήλωση του υποψήφιου Περιφερειάρχη ακόμη και
αν έχει περάσει η προθεσμία της παραγράφου 7
του άρθρου 120. Στη δήλωση επισυνάπτονται τα
στοιχεία που ορίζουν οι παράγραφοι 5 και 6 του
άρθρου 120, καθώς και η γραπτή αποδοχή του
προσώπου που προτείνεται. Το αρμόδιο δικαστήριο
ανακηρύσσει αμέσως τον νέο υποψήφιο.
4. Συνδυασμός που περιέχει αριθμό υποψήφιων
συμβούλων μικρότερο από το ελάχιστο όριο,
περιλαμβανομένου και του ποσοστού από κάθε
φύλο, εξαιτίας παραίτησης ή θανάτου υποψηφίων
του, μετέχει νόμιμα στην εκλογή.
Άρθρο 124
Δικαιώματα συνδυασμών και υποψηφίων
1. Κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να ορίσει έναν
αντιπρόσωπο και δύο αναπληρωτές του σε κάθε
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εκλογικό τμήμα, με γραπτή δήλωση του υποψήφιου
περιφερειάρχη.
2. Κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να διορίζει
πληρεξούσιο με συμβολαιογραφική δήλωση του
υποψήφιου περιφερειάρχη. Ο πληρεξούσιος
ενεργεί για λογαριασμό του συνδυασμού
ο,τιδήποτε μπορεί, σύμφωνα με το νόμο, να
ενεργήσει ο υποψήφιος περιφερειάρχης, κατά τη
διεξαγωγή της εκλογής.
3. Αν υποψήφιος περιφερειάρχης παραιτηθεί ή
αποβιώσει και δεν αντικατασταθεί, σύμφωνα με
την παράγραφο 2 του άρθρου 123, ο διορισμός των
αντιπροσώπων και του πληρεξουσίου γίνεται με
δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων του
οικείου συνδυασμού.
4. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των
συνδυασμών και οι αναπληρωτές τους έχουν
δικαίωμα να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια όλης
της διαδικασίας της εκλογής και να υποβάλουν
κάθε είδους παρατηρήσεις και ενστάσεις.
5. Δεν μπορούν να διοριστούν ως αντιπρόσωποι,
αναπληρωτές ή πληρεξούσιοι συνδυασμών,
περιφερειάρχες,
Αντιπεριφερειάρχες
περιφερειακής ενότητας, μέλη περιφερειακού
συμβουλίου, όποιοι δεν έχουν το δικαίωμα να
εκλέγουν και όλοι όσοι δεν μπορούν να εκλεγούν,
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 117,
εκτός αν παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από
την ημέρα της ανακήρυξης των συνδυασμών.
Για την παραίτηση και την αποδοχή της
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του
άρθρου 117 του παρόντος.
6. Για τις εκλογές του Νοεμβρίου του 2010 δεν
μπορούν
να
διοριστούν
αντιπρόσωποι,
αναπληρωτές ή πληρεξούσιοι συνδυασμών οι
νομάρχες και οι νομαρχιακοί σύμβουλοι των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή Νομαρχιακών
Διαμερισμάτων που καταργήθηκαν σύμφωνα με το
άρθρο 3 του παρόντος.
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Άρθρο 125
Πρόγραμμα της εκλογής
Ο Δ εκδίδει και δημοσιεύει, με τοιχοκόλληση, σε
όλες τις συνοικίες, σε όλα τα χωριά και τους
οικισμούς του δήμου και αναρτά στην ιστοσελίδα
του δήμου τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από
την ψηφοφορία, πρόγραμμα που αναφέρει
ακριβώς την ημέρα της ψηφοφορίας, τις ώρες που
αρχίζει και περατώνεται, τον τόπο και το κατάστημα
της ψηφοφορίας, τις έδρες για τις οποίες γίνεται η
εκλογή και τους συνδυασμούς μαζί με τα ονόματα
των υποψηφίων, που συγκροτούν κάθε
συνδυασμό, όπως είναι γραμμένα στον πίνακα που
έχει διαβιβάσει ο περιφερειάρχης.
Άρθρο 126
Υπολογισμός προθεσμιών
1. Στις προθεσμίες που ορίζονται κατά τη
διαδικασία εκλογής των περιφερειακών αρχών, δεν
υπολογίζεται η ημέρα της ψηφοφορίας.
2. Η προθεσμία λήγει μόλις παρέλθει και η
τελευταία ημέρα της, έστω και αν είναι ημέρα
αργίας.
Άρθρο127
Μορφή των ψηφοδελτίων
1. Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό
χαρτί.
2. Τα ψηφοδέλτια για όλη την επικράτεια έχουν
σχήμα ορθογώνιο. Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων
ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
που
δημοσιεύεται
στην
Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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3. Η εκτύπωση των εντύπων ψηφοδελτίων πρέπει
να είναι με μαύρη απόχρωση.

Άρθρο 128
Εκτύπωση και διανομή ψηφοδελτίων
1. Οι συνδυασμοί οφείλουν να τυπώσουν τα
ψηφοδέλτια και να τα παραδώσουν, με απόδειξη,
στον οικείο δήμαρχο, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες
πριν από την ψηφοφορία, σε αριθμό επαρκή για τις
ανάγκες των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειας
του δήμου.
2. Ο οικείος δήμαρχος οφείλει να εφοδιάσει τις
εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων
της περιφέρειας του με ψηφοδέλτια κάθε
συνδυασμού, κατά είκοσι τοις εκατό (20%),
τουλάχιστον, περισσότερα από τους εκλογείς του
τμήματος.

Άρθρο 129
Περιεχόμενο
των
ψηφοδελτίων
περιφερειακές εκλογές

για

τις

1. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια, ο συνδυασμός
εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο, στο επάνω μέρος
του οποίου σημειώνεται το όνομα και, εφόσον
υπάρχει, το έμβλημα του συνδυασμού και
ακολουθεί το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο
του υποψήφιου Περιφερειάρχη με την αντίστοιχη
ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το
όνομα του υποψηφίου και τίθενται με αλφαβητική
σειρά οι υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της
αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας.
2. Σε όσες περιπτώσεις επαναληφθεί η ψηφοφορία
για την εκλογή των περιφερειακών αρχών,
σύμφωνα με το άρθρο 139, χρησιμοποιούνται τα
ίδια ψηφοδέλτια.
Άρθρο 129Α
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Σταυροί προτίμησης για την εκλογή περιφερειακών
αρχών
1. Η προτίμηση του εκλογέα εκφράζεται με σταυρό,
που σημειώνεται με στυλογράφο μαύρης ή κυανής
απόχρωσης δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε
υποψηφίου.
2. Σταυρός προτίμησης που σημειώνεται με
διαφορετικό τρόπο, θεωρείται ότι δεν είναι
σημειωμένος και η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου
ερευνάται, σύμφωνα με το άρθρο 130.
3. Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή
του υπέρ:
α) ενός (1) υποψηφίου σε εκλογικές περιφέρειες
που εκλέγουν έως τρεις (3) περιφερειακούς
συμβούλους,
β) ενός (1) ή δύο (2) υποψηφίων σε εκλογικές
περιφέρειες που εκλέγουν από τέσσερις (4) έως
επτά (7) περιφερειακούς συμβούλους,
γ) ενός (1) ή δύο (2) ή τριών (3) υποψηφίων σε
εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν από οκτώ (8)
έως και δώδεκα (12) περιφερειακούς συμβούλους
και
δ) ενός (1) ή δύο (2) ή τριών (3) ή τεσσάρων (4)
υποψηφίων σε εκλογικές περιφέρειες που
εκλέγουν περισσότερους από δώδεκα (12)
περιφερειακούς συμβούλους.
4. Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους
σταυρούς προτίμησης από τους ανωτέρω κατά
περίπτωση οριζόμενους είναι έγκυρο, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.
5. Για τον υποψήφιο περιφερειάρχη δεν χρειάζεται
σταυρός προτίμησης. Αν σημειωθεί, δεν
συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
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6. Σε όσες περιπτώσεις επαναληφθεί η ψηφοφορία
για την εκλογή των περιφερειακών αρχών,
σύμφωνα με το άρθρο 139, δεν απαιτείται σταυρός
προτίμησης και, αν σημειωθεί, δεν συνεπάγεται
ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
Άρθρο 130
Άκυρα ψηφοδέλτια
1. Το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο αν:
α) έχει σημειωθεί σταυρός προτίμησης με χρώμα
διαφορετικό από εκείνα που ορίζονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 129Α,
β) έχει σχήμα, διαστάσεις ή μορφή που διαφέρουν,
κατά τρόπο εμφανή, από αυτά που ορίζει η
παράγραφος 2 του άρθρου 127 και η υπουργική
απόφαση που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο,
γ) έχει τυπωθεί σε χαρτί ή με μελάνι που το χρώμα
του διαφέρει, κατά τρόπο εμφανή, από αυτό που
ορίζεται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 127,
δ) έχουν σημειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του
λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα
σημεία, εφόσον κριθεί ότι τα παραπάνω αποτελούν
διακριτικά γνωρίσματα, που παραβιάζουν με τρόπο
προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας.
2. Το ψηφοδέλτιο είναι επίσης αυτοδικαίως άκυρο
και στις εξής περιπτώσεις:
α) Αν βρεθεί στο φάκελο με ένα ή περισσότερα
άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια, του ίδιου ή
διαφορετικού συνδυασμού ή με λευκά.
β) Αν βρεθεί μέσα σε φάκελο, που δεν είναι
σύμφωνος με τις ρυθμίσεις του άρθρου 131.
γ) Αν φέρει εγγραφές και διαγραφές, εκτός της
περίπτωσης στην οποία κατά τις διατάξεις της
εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012) και σύμφωνα
με τις εκεί προβλεπόμενες προϋποθέσεις
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επιτρέπεται η χρήση λευκών ψηφοδελτίων λόγω μη
επάρκειας των εντύπων.
Άρθρο 131
Εκλογικοί φάκελοι
1. Οι φάκελοι, στους οποίους εσωκλείονται τα
ψηφοδέλτια, κατασκευάζονται για όλη την
επικράτεια με φροντίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης από χαρτί αδιαφανές και έχουν
στην εμπρός πλευρά έντυπο γνώρισμα. Με
απόφαση
του
Υπουργού
Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
που
δημοσιεύεται
στην
Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι διαστάσεις των
φακέλων, το έντυπο γνώρισμα τους και η απόχρωση
τους.
2. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης φροντίζει να
αποστέλλεται, εγκαίρως, στους περιφερειάρχες
επαρκής αριθμός φακέλων. Οι περιφερειάρχες
φροντίζουν να διαβιβάζονται, εγκαίρως, οι φάκελοι
αυτοί στις Δημοτικές Αρχές, που εφοδιάζουν τις
εφορευτικές επιτροπές κάθε εκλογικού τμήματος
της χωρικής αρμοδιότητας τους.
3. Αν δεν υπάρχουν οι ανωτέρω φάκελοι, η
εφορευτική επιτροπή πιστοποιεί την έλλειψη και
προμηθεύεται άλλους ομοιόμορφους φακέλους.
4. Εκτός από το έντυπο γνώρισμα, τίποτε άλλο δεν
αναγράφεται πάνω στο φάκελο. Αν σημειωθούν
πάνω στο φάκελο στίγματα, σημεία ή λέξεις,
μπορούν να θεωρηθούν διακριτικά γνωρίσματα,
που παραβιάζουν με τρόπο προφανή το απόρρητο
της ψηφοφορίας.
Άρθρο 132
Έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας
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Η ψηφοφορία αρχίζει την 07.00 και λήγει την 19.00`
ώρα της ίδιας ημέρας.

Άρθρο 133
Ματαίωση της ψηφοφορίας
Αν κατά την ημέρα διενέργειας των περιφερειακών
εκλογών σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματα
δεν διεξήχθη ψηφοφορία, αυτή διεξάγεται την
επόμενη Τετάρτη.

Άρθρο 134
Εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την
εκλογή βουλευτών
1. Οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή
βουλευτών εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τη
διενέργεια των περιφερειακών εκλογών, για όσα
θέματα δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη στις
ρυθμίσεις του παρόντος.
2. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι
έφοροι αυτών ψηφίζουν στις περιφερειακές
εκλογές, μόνο αν είναι γραμμένοι στον εκλογικό
κατάλογο δήμου της οικείας περιφέρειας, όπου
ασκούν τα καθήκοντα τους αυτά. Αν δεν είναι
γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του δήμου που
ανήκει το εκλογικό τμήμα, στο οποίο ασκούν τα
καθήκοντα τους και είναι γραμμένοι στον εκλογικό
κατάλογο άλλου δήμου της οικείας περιφέρειας,
τότε υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ο δήμος στους εκλογικούς καταλόγους
του οποίου είναι γραμμένοι και ψηφίζουν.
3. Κατά την ψηφοφορία χρησιμοποιούνται
ιδιαίτερες κάλπες που φέρουν κατάλληλο
διακριτικό γνώρισμα. Το διακριτικό αυτό γνώρισμα
και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά το μέγεθος,
το σχήμα κ.λπ. των καλπών, καθώς και θέματα που
ανακύπτουν από την ταυτόχρονη διενέργεια των
εκλογών των δημοτικών αρχών και των αρχών της
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περιφέρειας και οι αναγκαίες λεπτομέρειες,
καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
4. Όπου στις διατάξεις της νομοθεσίας για την
εκλογή βουλευτών αναφέρεται ο νομάρχης,
προκειμένου για τις περιφερειακές εκλογές νοείται
ο περιφερειάρχης.
5. Για τις περιφερειακές εκλογές του έτους 2010
όπου αναφέρεται στις διατάξεις του παρόντος
νόμου ο περιφερειάρχης νοείται ο νομάρχης στη
διοικητική περιφέρεια του οποίου ανήκει ο
συγκεκριμένος δήμος και όπου αναφέρεται ο
Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
νοείται ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας στη
διοικητική περιφέρεια του οποίου ανήκει, ο
συγκεκριμένος δήμος.
Άρθρο 135
Εκλογικές περιφέρειες
Κάθε περιφερειακή ενότητα κατά την έννοια του
άρθρου 3 του παρόντος συνιστά αντίστοιχη
εκλογική περιφέρεια.
Άρθρο 136
Αριθμός συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας
1. Ο αριθμός των περιφερειακών συμβούλων κάθε
εκλογικής περιφέρειας ορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με βάση τον
πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία
απογραφή και σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στις επόμενες παραγράφους.
2. Μέτρο για τον υπολογισμό του αριθμού των
περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής
περιφέρειας αποτελεί το ακέραιο πηλίκο της
διαίρεσης του συνολικού αριθμού των κατοίκων
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όλης της περιφέρειας δια του συνολικού αριθμού
των μελών του περιφερειακού συμβουλίου.
3. Από το πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού των
κατοίκων κάθε εκλογικής περιφέρειας δια του
εκλογικού μέτρου προκύπτει ο αριθμός των
περιφερειακών της συμβούλων.
4. Οι θέσεις στο περιφερειακό συμβούλιο που
παραμένουν αδιάθετες προστίθενται ανά μία στις
εκλογικές περιφέρειες με τα μεγαλύτερα, κατά
σειρά, υπόλοιπα και ώσπου να συμπληρωθεί ο
συνολικός αριθμός τους, όπως ορίζεται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 113 του παρόντος.
5. Εάν από την παραπάνω διαδικασία προκύψουν
εκλογικές περιφέρειες με αριθμό εδρών μικρότερο
των τριών (3), οι ελλείπουσες συμπληρώνονται με
την αφαίρεση μίας από κάθε εκλογική περιφέρεια
με το μεγαλύτερο αριθμό εδρών και κατά αύξουσα
σειρά. Σε περίπτωση εκλογικών περιφερειών με τον
ίδιο αριθμό εδρών, στις οποίες περιλαμβάνονται
όσες έχουν ήδη αφαιρεθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η έδρα
αφαιρείται από εκείνη με το μικρότερο πληθυσμό.
Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται για τις
περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων
Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Θεσσαλίας και Αττικής.
Άρθρο 137
Επιτυχών συνδυασμός - Επιλαχόντες συνδυασμοί
Εκλογή περιφερειάρχη
1. Στις εκλογές των περιφερειαρχών και
περιφερειακών συμβούλων θεωρείται επιτυχών
συνδυασμός αυτός που πλειοψήφησε με ποσοστό
τουλάχιστον μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό
(50% +1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων
ψηφοδελτίων και επιλαχόντες συνδυασμοί, όσοι
συνδυασμοί έλαβαν έστω και μία έδρα, σύμφωνα
με όσα ορίζονται στα άρθρα 138,139 και 143 του
παρόντος.
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2. Περιφερειάρχης εκλέγεται ο επικεφαλής του
επιτυχόντος συνδυασμού.
Άρθρο 138
Εκλογικό σύστημα - Κατανομή των εδρών του
περιφερειακού συμβουλίου
1. Το σύνολο των εδρών του περιφερειακού
συμβουλίου κατανέμονται στους συνδυασμούς που
μετείχαν στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των
έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν.
2. Η αναλογική κατανομή των εδρών γίνεται ως
εξής:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν
στο σύνολο της περιφέρειας όλοι μαζί οι
συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές
διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που
αντιστοιχούν σε κάθε περιφερειακό συμβούλιο και
το πηλίκο αυξημένο κατά μία μονάδα,
παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το
εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων
ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη
συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους
καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο
πηλίκο της διαίρεσης.
Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που
συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη
διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση,
όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία μεταξύ
όλων των συνδυασμών, ανεξαρτήτως εάν έλαβαν ή
όχι έδρα κατά τη διαδικασία των προηγούμενων
εδαφίων, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά
τους.
Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν
ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, γίνεται
κλήρωση.
Αν μετά την κατανομή των εδρών με βάση τα
αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες
έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία, σε όλους τους
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συνδυασμούς, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των
έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού.
Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων
δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται
μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
3. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός
υποψηφίων, ο περιφερειάρχης εκλέγεται από το
μοναδικό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε
σταυρούς προτίμησης, και εωσότου συμπληρωθεί ο
αριθμός των εδρών του περιφερειακού
συμβουλίου, εκλέγονται τακτικοί και οι υπόλοιποι
αναπληρωματικοί σύμβουλοι.
Άρθρο 139
Επανάληψη της ψηφοφορίας
1. Αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
έγκυρων
ψηφοδελτίων,
η
ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή (Β` γύρος)
ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους περιφερειάρχες
των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες
ψήφους.
Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος περιφερειάρχης
και ο συνδυασμός του που συγκέντρωσε στην
επαναληπτική ψηφοφορία (Β` γύρο) την απόλυτη
πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων
ψηφοδελτίων.
Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία (Β` γύρο) οι δύο
συνδυασμοί ισοψηφήσουν, το οικείο πρωτοδικείο
ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος
συνδυασμού.
2. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά
την πρώτη ψηφοφορία (Α` γύρο), δύο ή
περισσότερων συνδυασμών, στην επαναληπτική
ψηφοφορία (Β` γύρο) μετέχουν μόνο οι υποψήφιοι
περιφερειάρχες όλων των συνδυασμών που
ισοψήφησαν στην πρώτη θέση. Η παράγραφος
αυτή εφαρμόζεται και αν στην αρχική ψηφοφορία
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(Α` γύρος) μετείχαν μόνο δύο συνδυασμοί που
ισοψήφισαν.
3. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση, κατά
την αρχική ψηφοφορία (Α` γύρο) δύο ή
περισσότερων συνδυασμών, στην επαναληπτική
μετέχουν ο υποψήφιος περιφερειάρχης του
πρώτου σε αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων
συνδυασμού και οι υποψήφιοι περιφερειάρχες των
συνδυασμών που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση.
4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3,
επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος περιφερειάρχης
και ο συνδυασμός του που έλαβε στην
επαναληπτική ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία.
Αν στην ψηφοφορία αυτή (Β` γύρο) ισοψηφήσουν
δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι περιφερειάρχες
στην πρώτη θέση, το Πρωτοδικείο διενεργεί
κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος
περιφερειάρχη και του συνδυασμού του.
5. Οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι
εκλέγονται με βάση την πρώτη ψηφοφορία (Α`
γύρο) σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που
έλαβε καθένας στην ψηφοφορία αυτή.
6. Η επαναληπτική ψηφοφορία (Β` γύρος) γίνεται
στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές
επιτροπές, τους ίδιους δικαστικούς αντιπροσώπους
και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.
Άρθρο 140
Κατανομή των εδρών του περιφερειακού
συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια
Οι έδρες του περιφερειακού συμβουλίου που
δικαιούται να καταλάβει κάθε συνδυασμός,
σύμφωνα με το άρθρο 138, κατανέμονται ανά
εκλογική περιφέρεια ως εξής:
1. Η κατανομή ξεκινά από τις τυχόν μονοεδρικές
εκλογικές περιφέρειες της περιφέρειας. Η έδρα
κάθε
μονοεδρικής
εκλογικής
περιφέρειας
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αποδίδεται στον συνδυασμό που έλαβε τις
περισσότερες έγκυρες ψήφους στη συγκεκριμένη
εκλογική περιφέρεια, εφόσον αυτός δικαιούται να
καταλάβει έδρα σύμφωνα με το άρθρο 138.
Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή
περισσότερων συνδυασμών, την έδρα τη
δικαιούται ο μικρότερος σε εκλογική δύναμη
συνδυασμός σε όλη την Περιφέρεια.
2. Αν κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1
κάποιος συνδυασμός λάβει περισσότερες έδρες
από αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο
138, αυτές του αφαιρούνται ανά μία ξεκινώντας
από τη μονοεδρική εκλογική περιφέρεια στις οποίες
ο συνδυασμός έλαβε τις λιγότερες ψήφους.
3. Έδρες μονοεδρικών εκλογικών περιφερειών, οι
οποίες μετά την εφαρμογή της παραγράφου 2
παραμένουν αδιάθετες, απονέμονται στον δεύτερο
σε εκλογική δύναμη συνδυασμό στη συγκεκριμένη
εκλογική περιφέρεια. Αν κάποιος από τους
συνδυασμούς λαμβάνει, βάσει του προηγούμενου
εδαφίου, περισσότερες έδρες από αυτές που
δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 138, εφαρμόζεται
η παράγραφος 2.
4. Η διαδικασία των παραγράφων 2 και 3
εφαρμόζεται, εφ` όσον απαιτηθεί, και με τους
επόμενους κατά σειρά εκλογικής δύναμης στην
οικεία εκλογική περιφέρεια συνδυασμούς, μέχρι να
κατανεμηθούν όλες οι έδρες των μονοεδρικών
περιφερειών.
5. Στη συνέχεια, υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο για
κάθε συνδυασμό, ως το πηλίκο των έγκυρων
ψηφοδελτίων του συνδυασμού στο σύνολο της
περιφέρειας προς τις έδρες που δικαιούται να
καταλάβει, σύμφωνα με το άρθρο 138. Το πηλίκο,
μετά
την
παράλειψη
του
κλάσματος,
προσαυξάνεται κατά μία μονάδα. Ο αριθμός των
έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού
διαιρείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια με το
εκλογικό του μέτρο και ο συνδυασμός
καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο
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πηλίκο της διαίρεσης. Αρχίζοντας από το μικρότερο
σε εκλογική δύναμη συνδυασμό στο σύνολο της
περιφέρειας, και συνεχίζοντας κατ` αύξουσα σειρά
εκλογικής δύναμης, στο συνδυασμό αποδίδονται
από κάθε εκλογική περιφέρεια όλες οι διαθέσιμες
έδρες που δικαιούται, και ο αριθμός τους
αφαιρείται από τις διαθέσιμες της περιφέρειας. Αν
δεν υπάρχει επαρκής αριθμός, στο συνδυασμό
κατακυρώνονται μόνο οι διαθέσιμες έδρες.
6. Αν, μετά και τη διαδικασία της παραγράφου 5,
κάποιος συνδυασμός έχει λάβει συνολικά
περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται
σύμφωνα με το άρθρο 138, αυτές του αφαιρούνται
ανά μία ξεκινώντας από την εκλογική περιφέρεια,
εξαιρουμένων των μονοεδρικών, στην οποία ο
συνδυασμός έλαβε τις λιγότερες ψήφους.
7. Αν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των
παραγράφων 1 έως και 6 υπάρχουν αδιάθετες
έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να
καταλάβουν έδρα σύμφωνα με το άρθρο 138,
ξεκινώντας από τον μικρότερο σε εκλογική δύναμη
στο σύνολο της περιφέρειας συνδυασμό που
δικαιούται να καταλάβει έδρα, διατίθενται οι
διαθέσιμες έδρες ανά μία από κάθε εκλογική
περιφέρεια, όπου αυτός διατηρεί το μεγαλύτερο,
κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο
ψηφοδελτίων. Η διαδικασία της παρούσας
παραγράφου επαναλαμβάνεται για όλους τους
συνδυασμούς που δικαιούνται να καταλάβουν
έδρα, κατ` αύξουσα σειρά εκλογικής δύναμης.
8. Αν, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και της
παραγράφου 7, υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες
με αδιάθετες έδρες και συνδυασμοί που
δικαιούνται να καταλάβουν έδρα, σύμφωνα με το
άρθρο 138, ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη σε
αριθμό εδρών εκλογική περιφέρεια και επί όμοιων
από εκείνη που έχει συνολικά τις περισσότερες
έγκυρες ψήφους και συνεχίζοντας με φθίνουσα
σειρά, απονέμεται ανά μία αδιάθετη έδρα στο
συνδυασμό που εξακολουθεί να δικαιούται έδρα
και έχει λάβει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους
συνολικά στην εκλογική περιφέρεια. Η διαδικασία
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της παρούσας παραγράφου επαναλαμβάνεται όσες
φορές χρειαστεί, μέχρι να εξαντληθούν οι
διαθέσιμες έδρες ή οι συνδυασμοί που δικαιούνται
να καταλάβουν έδρα , σύμφωνα με το άρθρο 138.
Έδρες που, μετά την εξάντληση των συνδυασμών οι
οποίοι δικαιούνται να καταλάβουν έδρα,
παραμένουν αδιάθετες, δεν διατίθενται, αλλά
παραμένουν κενές.
9. Οι έδρες που κατανέμονται σε κάθε στάδιο,
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως και 8,
αφαιρούνται από τις διαθέσιμες της εκλογικής
περιφέρειας.
Άρθρο 141
Παραίτηση ή θάνατος υποψήφιου περιφερειάρχη
σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας
1. Πριν από την επαναληπτική ψηφοφορία ο
υποψήφιος περιφερειάρχης μπορεί να παραιτηθεί
από την υποψηφιότητα του. Η παραίτηση γίνεται με
γραπτή δήλωση του που επιδίδεται με δικαστικό
επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στον
πρόεδρο του πρωτοδικείου την τρίτη ημέρα, το
αργότερο, πριν από την επαναληπτική ψηφοφορία.
2. Αν ένας υποψήφιος περιφερειάρχης παραιτηθεί
ή αποβιώσει, τότε η πλειοψηφία των υποψηφίων
του συνδυασμού του επιλέγει άλλον υποψήφιο
περιφερειάρχη.
3. Αν εκείνος που έχει επιλεγεί ως υποψήφιος
περιφερειάρχης είναι υποψήφιος σύμβουλος του
συνδυασμού, τότε αφαιρείται από τη σειρά
κατάταξης των υποψηφίων συμβούλων του
συνδυασμού βάσει των σταυρών που έλαβαν και
εφαρμόζεται, εφόσον δεν εκλεγεί περιφερειάρχης,
το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
142.
4.
Η δήλωση της επιλογής του νέου
υποψήφιου περιφερειάρχη επιδίδεται με δικαστικό
επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στον
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πρόεδρο του πρωτοδικείου το αργότερο τη δεύτερη
ημέρα πριν από την ψηφοφορία.
Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει το νέο
υποψήφιο σε δημόσια συνεδρίαση ακόμη και την
παραμονή της ψηφοφορίας.
5.
Αν δεν υποβληθεί δήλωση επιλογής, δεν
ανακηρύσσεται κανένας υποψήφιος και εκλέγεται
περιφερειάρχης ο σύμβουλος του επιτυχόντος
συνδυασμού που έχει λάβει κατά την πρώτη εκλογή
τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.
6. Η παρ. 6 έχει καταργηθεί.

Άρθρο 142
Τακτικοί και αναπληρωματικοί
σύμβουλοι - Ισοψηφία

περιφερειακοί

1. Τακτικοί περιφερειακοί σύμβουλοι εκλέγονται,
από τους υποψηφίους καθενός από τους
συνδυασμούς του άρθρου 137, κατά σειρά, αυτοί
που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς
προτίμησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 141 του παρόντος.
2. Οι υποψήφιοι περιφερειάρχες των επιλαχόντων
συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες
σύμβουλοι των συνδυασμών τους. Αν ο
συνδυασμός καταλαμβάνει έδρες σε περισσότερες
εκλογικές
περιφέρειες,
ο
υποψήφιος
περιφερειάρχης λαμβάνει την έδρα της εκλογικής
περιφέρειας, όπου ο συνδυασμός έλαβε τις
περισσότερες έδρες. Σε περίπτωση ίσου αριθμού
εδρών σε περισσότερες περιφέρειες, τότε λαμβάνει
την έδρα αυτής στην οποία ο συνδυασμός έλαβε τις
περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση όπου σε
περισσότερες περιφέρειες ο συνδυασμός έλαβε ίσο
αριθμό ψήφων, διενεργείται κλήρωση.
3. Η παρ. 3 έχει καταργηθεί.
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4. Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος και των
επιλαχόντων συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί
των τακτικών συμβούλων της εκλογικής τους
περιφέρειας, με τη σειρά των σταυρών προτίμησης.
5. Εάν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού
ισοψηφήσουν το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί
κλήρωση.

Άρθρο 143 έχει καταργηθεί
Άρθρο 144
Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της
εκλογής
1. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στέλνουν
με ασφαλή τρόπο τα εκλογικά στοιχεία στον
πρόεδρο του πρωτοδικείου και στην περιφέρεια.
Αφού συγκεντρωθούν τα στοιχεία όλων των
εκλογικών τμημάτων της περιφέρειας, ο πρόεδρος
του πρωτοδικείου εξάγει το γενικό αποτέλεσμα, το
οποίο δημοσιεύει αμέσως με τοιχοκόλληση στο
πρωτοδικείο και γνωστοποιεί στον Γενικό
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και το
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Ο πίνακας των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας,
ο οποίος καταρτίζεται από τον πρόεδρο του
πρωτοδικείου, περιέχει:
α) τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων, β) το
συνολικό αριθμό ψηφισάντων, γ) τον αριθμό των
έγκυρων ψηφοδελτίων, δ) τον αριθμό των άκυρων
ψηφοδελτίων, ε) τον αριθμό των λευκών
ψηφοδελτίων και στ) την εκλογική δύναμη κάθε
συνδυασμού, δηλαδή το σύνολο των έγκυρων
ψηφοδελτίων τα οποία έλαβε κάθε συνδυασμός.
Στον πίνακα προτάσσονται οι συνδυασμοί,
σύμφωνα με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης.
Κάτω από τον πίνακα συντάσσεται πράξη, στην
οποία αναγράφονται ολογράφως τα πιο πάνω
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στοιχεία για κάθε περίπτωση και υπογράφεται από
τον πρόεδρο. Κατά την κατάρτιση του πίνακα
μπορεί να παρίσταται ένας αντιπρόσωπος από κάθε
συνδυασμό.
3.
Οι εφορευτικές επιτροπές και ο πρόεδρος
του πρωτοδικείου γνωστοποιούν αμέσως το
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στον περιφερειάρχη.
Άρθρο 145
Έκθεση πρακτικών
Ο πρόεδρος του Πρωτοδικείου εκθέτει τα πρακτικά
της εκλογής και τον πίνακα των αποτελεσμάτων στο
κατάστημα του πρωτοδικείου επί πέντε (5) ημέρες
και συντάσσει για την έκθεση αυτή πρακτικό, που
τοιχοκολλείται επίσης έξω από το δικαστικό
κατάστημα.
Άρθρο 146
Επικύρωση εκλογής
1.α. Το πολυμελές πρωτοδικείο μετά τη λήξη του
πενθημέρου
του
προηγούμενου
άρθρου
ανακηρύσσει, με απόφαση του, τον επιτυχόντα και
τους
επιλαχόντες
συνδυασμούς,
τον
περιφερειάρχη,
και
τους
τακτικούς
και
αναπληρωματικούς περιφερειακούς συμβούλους
κάθε συνδυασμού που εκλέγονται. Αν ο υποψήφιος
περιφερειάρχης του επιτυχόντος συνδυασμού
απεβίωσε ή παραιτήθηκε πριν από την εκλογή και
δεν έγινε αντικατάσταση του σύμφωνα με το άρθρο
141
παράγραφος
4,
περιφερειάρχης
ανακηρύσσεται ο πλειοψηφήσας σύμβουλος του
επιτυχόντος συνδυασμού.
β. Με την ανωτέρω απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου ανακηρύσσονται οι τακτικοί και
αναπληρωματικοί σύμβουλοι της κάθε εκλογικής
περιφέρειας κάθε συνδυασμού, σύμφωνα με τον
αριθμό των σταυρών προτιμήσεως που έχουν
λάβει. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται
κλήρωση.
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γ. Στην ίδια απόφαση ανακηρύσσονται οι τακτικοί
σύμβουλοι μόνο κάθε συνδυασμού σύμφωνα με
τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν
λάβει.
2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου αναρτά αντίγραφο
των πράξεων στο κατάστημα του δικαστηρίου επί
τρεις (3) συνεχείς ημέρες και αποστέλλει αντίγραφο
τους στον περιφερειάρχη και στον Γενικό
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Άρθρο 147
Δικαίωμα ένστασης
Ένσταση μπορεί να ασκήσει:
α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς
καταλόγους της οικείας περιφέρειας, καθώς και
β) όποιος υπήρξε υποψήφιος κατά τις εκλογές στην
οικεία περιφέρεια.
Άρθρο 148
Άσκηση - Αρμόδιο δικαστήριο
1.
Η ένσταση ασκείται με δικόγραφο, το οποίο
κατατίθεται, μαζί με τρία αντίγραφα, στο
πρωτοδικείο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη
πράξη.
Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης ή η
άσκηση της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της
προσβαλλόμενης πράξης.
2. Το δικόγραφο της ένστασης απαιτείται να
περιέχει τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο
251 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.
2717/1999, ΦΕΚ 97 Α), όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Οι ενστάσεις εκδικάζονται σε πρώτο και
τελευταίο βαθμό από το Διοικητικό Εφετείο, στο
οποίο υπάγεται η έδρα της οικείας περιφέρειας.
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4. Η διαβίβαση της ένστασης στο αρμόδιο για την
εκδίκαση της δικαστήριο γίνεται σύμφωνα με τα
όσα ορίζονται στο άρθρο 252 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας.
Άρθρο 149
Περιεχόμενο της ένστασης
1. Η ένσταση στρέφεται κατά της απόφασης με την
οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι
επιλαχόντες συνδυασμοί και οι υποψήφιοι κάθε
συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή
αναπληρωματικοί, βάσει του σχετικού πίνακα των
αποτελεσμάτων ο οποίος ενσωματώνεται σε αυτή.
2. Λόγους ένστασης μπορούν να θεμελιώσουν:
α) η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή
κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν εκλεγεί, ως
τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη,
β) η παράβαση νόμου κατά τη διεξαγωγή της
εκλογής ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού
αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των
υποψηφίων συνδυασμών ή κατά την ανακήρυξη
των επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασμών και
των προσώπων που ανήκουν σε αυτούς,
γ) η ακυρότητα ή η εσφαλμένη αρίθμηση των
ψηφοδελτίων.
Άρθρο 150
Προθεσμία για την άσκηση ένστασης
1. Η ένσταση ασκείται μέσα σε προθεσμία επτά (7)
ημερών από τη λήξη του χρόνου έκθεσης της
πράξης με την οποία ανακηρύσσονται οι
επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, καθώς
και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που
εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί,
σύμφωνα με το άρθρο 146 του παρόντος.
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2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου
δεν παρεκτείνεται σε καμία περίπτωση.
Άρθρο 151
Διαδικασία εκδίκασης της ένστασης
1. Για τα θέματα της προδικασίας, της κύριας
διαδικασίας, της παρέμβασης, της αντένστασης, της
αποδεικτικής διαδικασίας, του παρεμπίπτοντος
ελέγχου, της απόφασης του δικαστηρίου, καθώς και
της γνωστοποίησης της εφαρμόζονται οι διατάξεις
των άρθρων 253 έως και 260 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας, όπως κάθε φορά ισχύει, ο
οποίος και εφαρμόζεται για κάθε σχετικό θέμα, που
δεν ρυθμίζεται, ειδικώς, από τις διατάξεις του
παρόντος. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει τα ίδια
θέματα διαφορετικά, καταργείται.
2. Ο κατά το άρθρο 258 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας παρεμπίπτων έλεγχος της εγγραφής,
μετεγγραφής ή διαγραφής εκλογέα στους ή από
τους εκλογικούς καταλόγους του οικείου δήμου,
χωρεί κατά των πράξεων αυτών μόνο αν αυτές
έγιναν κατά τη σύνταξη ή αναθεώρηση των
εκλογικών καταλόγων κατά τη διάρκεια του έτους,
που προηγείται της ημερομηνίας διενέργειας των
περιφερειακών εκλογών
3. Αίτηση αναθεώρησης, τριτανακοπή και αίτηση
ερμηνείας ή διόρθωσης ασκούνται κατά τις
διατάξεις του άρθρου 261 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας.
Άρθρο 152
Αίτηση αναιρέσεως
1.
Κατά των αποφάσεων που εκδόθηκαν από
τα διοικητικά εφετεία χωρεί αίτηση αναιρέσεως
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας μέσα σε
προθεσμία δέκα (10) η μερών από την παρέλευση
του πενθημέρου που ορίζεται στο άρθρο 260
παράγραφος του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
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2.
Όταν ασκείται αίτηση αναιρέσεως δεν
χορηγείται
αναστολή
εκτέλεσης
της
αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως.
3. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών, το βραδύτερο, από
την περιέλευση της αιτήσεως αναιρέσεως σε αυτό.
4. Αν η τελεσίδικη απόφαση, βάσει της οποίας
μεταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο η αρχική
εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών, αναιρεθεί
και κριθεί κατ` ουσίαν η διαφορά από το αρμόδιο
διοικητικό
δικαστήριο,
εκείνοι
που
ανακηρύσσονται ως επιτυχόντες μετά την απόφαση
θεωρούνται ότι εγκαταστάθηκαν αναδρομικά,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 114. Η
αναδρομική αυτή εγκατάσταση δεν θίγει το κύρος
των πράξεων που εκδόθηκαν ή δημοσιεύτηκαν από
τις Αρχές των οποίων η εκλογή ακυρώθηκε από το
αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο.
Άρθρο 153
Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης
1. Αν ακυρωθεί η εκλογή για παράβαση νόμου η για
οποιαδήποτε πλημμέλεια, επαναλαμβάνεται η
ψηφοφορία ανάμεσα στους ίδιους υποψηφίους,
που είχαν ανακηρυχθεί νόμιμα.
Τα εδάφια δεύτερο έως και ένατο της παρ. 1 του
άρθρου 51 εφαρμόζονται αναλόγως.
2. Ο δήμαρχος εκδίδει χωρίς καθυστέρηση
πρόγραμμα, με το οποίο καλεί τους δημότες
εκλογείς για την επανάληψη της εκλογής για τον
υπολειπόμενο χρόνο της περιόδου. Το πρόγραμμα
δημοσιεύεται με τοιχοκόλληση δεκαπέντε (15)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει
οριστεί για την ψηφοφορία και αναρτάται στην
ιστοσελίδα του δήμου και της περιφέρειας.

Άρθρο 154
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Ορκωμοσία των περιφερειακών αρχών
1.
Μετά την επικύρωση της εκλογής και
ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων
συνδυασμών και πριν από την ημέρα εγκατάστασης
και ανάληψης των καθηκόντων τους, ο
περιφερειάρχης, και οι περιφερειακοί σύμβουλοι
δίνουν τον ακόλουθο όρκο:
«Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να
υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να
εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντα
μου.»

2. Η ορκωμοσία γίνεται στο κατάστημα της
περιφέρειας ή σε άλλο δημόσιο κτίριο ή σε
κατάλληλο δημόσιο χώρο εντός των διοικητικών
ορίων της έδρας της περιφέρειας, σε δημόσια
συνεδρίαση, της οποίας ο ακριβής χρόνος
(ημερομηνία και ώρα) ορίζεται από τον
νεοεκλεγέντα περιφερειάρχη.
3. Για την ορκωμοσία συντάσσεται πρακτικό, το
οποίο υπογράφεται από τον περιφερειάρχη και
όλους τους συμβούλους που ορκίστηκαν.
Το πρακτικό αυτό συντάσσεται σε δύο αντίτυπα,
από τα οποία το ένα αντίτυπο παραμένει στην
περιφέρεια και το άλλο αποστέλλεται στον οικείο
Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Τα προαναφερόμενα πρόσωπα αναλαμβάνουν τα
καθήκοντα τους από την ημέρα της εγκατάστασης.
4. Σε όσες περιπτώσεις η ορκωμοσία δεν
πραγματοποιήθηκε για λόγους αντικειμενικής
αδυναμίας, ο περιφερειάρχης καλεί τον επιτυχόντα
προς ορκωμοσία εντός πέντε (5) ημερών, αφότου
του γνωστοποιήθηκε η άρση των λόγων.
5. Αν γίνει δεκτή η ένσταση που ασκήθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 149 και ακυρωθεί από το
αρμόδιο δικαστήριο η απόφαση του άρθρου 146, η
διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων
επαναλαμβάνεται
με
πρωτοβουλία
του
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περιφερειάρχη που εκλέγεται με βάση τη δικαστική
αυτή απόφαση.
Άρθρο 155
Αποποίηση εκλογής
1.
Ο
ανακηρυχθείς
περιφερειάρχης
ή
περιφερειακός σύμβουλος που δεν αποποιείται την
εκλογή του με γραπτή δήλωση του προς τον Γενικό
Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
έως την παραμονή εγκατάστασης τους θεωρείται
ότι την έχει αποδεχθεί.

2. Ο μη προσερχόμενος να δώσει όρκο, εκπίπτει
αυτοδικαίως από το αξίωμα του. Η σχετική
διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Ελεγκτή
Νομιμότητας.
Άρθρο 156
Παραίτηση αιρετών
1. Η παραίτηση του περιφερειάρχη υποβάλλεται
εγγράφως στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης και γίνεται οριστική την επομένη της
κατάθεσης της σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο.
2. Η παραίτηση των περιφερειακών συμβούλων
υποβάλλεται εγγράφως στον οικείο περιφερειάρχη.
Η παραίτηση γίνεται οριστική την επομένη της
κατάθεσης της σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο.
3. Σε κάθε άλλη περίπτωση η παραίτηση των
αιρετών των περιφερειών από τις θέσεις που
κατέχουν, λόγω της ιδιότητάς τους, υποβάλλεται
γραπτώς στα όργανα, τα οποία τους εξέλεξαν ή τους
διόρισαν. Η παραίτηση γίνεται οριστική την
επομένη της κατάθεσής της στο πρωτόκολλο της
οικείας υπηρεσίας.
4. Η εκλογή ή ο ορισμός αντικαταστατών τους
γίνεται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της
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περιόδου, κατά την οποία οι παραιτηθέντες
ασκούσαν καθήκοντα.
Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά τον
τρόπο υποβολής ή αποδοχής παραίτησης, καθώς
και
αντικατάστασης
των
παραιτουμένων
εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 157
Αντικατάσταση και αναπλήρωση συμβούλων
1.
Τις θέσεις περιφερειακών συμβούλων που
για
οποιονδήποτε
λόγο
μένουν
κενές,
καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί του ίδιου
συνδυασμού.
Ο
περιφερειάρχης
καλεί
αμέσως
τους
αναπληρωματικούς συμβούλους, με τη σειρά της
εκλογής τους. Αυτοί οφείλουν να παρουσιαστούν
για ορκωμοσία μέσα σε πέντε (5) μέρες από την
επίδοση της πρόσκλησης. Η ορκωμοσία γίνεται
ενώπιον
του
περιφερειάρχη.
Αν
δεν
παρουσιαστούν μέσα στην προθεσμία αυτή,
αποβάλλουν, αυτοδικαίως, την ιδιότητα του
αναπληρωματικού.
2. Αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών
του συνδυασμού αυτού, καλούνται να καταλάβουν
τις θέσεις, που έμειναν κενές, για οποιονδήποτε
λόγο, αναπληρωματικοί από άλλους συνδυασμούς,
με τη σειρά της εκλογικής δύναμης των
συνδυασμών και με τη σειρά που έχουν
ανακηρυχθεί οι αναπληρωματικοί του κάθε
συνδυασμού.
3. Στην περίπτωση θέσης σε αργία μελών
περιφερειακών συμβουλίων, εάν ο αριθμός των
μελών που απομένουν είναι μικρότερος από τον
αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία,
ο περιφερειάρχης για το μέχρι λήξης της αργίας
χρόνο, καλεί αναπληρωματικούς συμβούλους από
το συνδυασμό στον οποίο ανήκουν αυτοί που έχουν
τεθεί σε αργία, με τη σειρά της εκλογής τους.
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4. Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί κανενός
συνδυασμού, που να συμπληρώσουν κενές θέσεις
συμβούλων, ο Γενικός Γραμματέας της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκηρύσσει, σε δύο
(2) μήνες το αργότερο, την εκλογή τόσων
συμβούλων όσες είναι οι κενές θέσεις και
ισάριθμων αναπληρωματικών.
5. Στην αναπληρωματική εκλογή εφαρμόζονται,
αναλόγως, οι διατάξεις του παρόντος, που αφορούν
την υποβολή υποψηφιότητας και την κατάρτιση
συνδυασμών. Οι κενές θέσεις κατανέμονται
ανάμεσα στους συνδυασμούς που συγκέντρωσαν
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον του
συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, αναλόγως με
την εκλογική δύναμη του καθενός από αυτούς.
6. Στο τελευταίο έτος της περιφερειακής περιόδου,
εκλογή γίνεται μόνο αν οι σύμβουλοι που έχουν
απομείνει δεν αρκούν για την ύπαρξη απαρτίας.
7. Τα περιφερειακά συμβούλια λειτουργούν
νόμιμα, έστω και με ελλιπή σύνθεση, που δεν
μπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθμό
των μελών που απαιτείται για την απαρτία, σε όλες
τις περιπτώσεις, που μέλη περιφερειακού
συμβουλίου αποποιηθούν την εκλογή τους,
παραιτηθούν, αποβιώσουν, εκπέσουν ή τεθούν σε
αργία ή αν οι έδρες μείνουν κενές για οποιονδήποτε
άλλο λόγο και μέχρι οι κενές θέσεις να
συμπληρωθούν.
8. Η απαρτία και οι πλειοψηφίες υπολογίζονται με
βάση τον αριθμό των περιφερειακών συμβούλων,
που έχουν ορκισθεί και εγκατασταθεί, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 154 και 113 του παρόντος.
9. Όταν το περιφερειακό συμβούλιο δεν μπορεί να
λειτουργήσει νόμιμα, επειδή υπάρχει έλλειψη
μελών του, αναστέλλονται κάθε είδους
προθεσμίες, των οποίων η τήρηση εξαρτάται από
απόφαση του συμβουλίου, μέχρι να καταστεί
δυνατή η νόμιμη λειτουργία του.
Άρθρο 158
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Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συμβουλίων
1. Αν ένα περιφερειακό συμβούλιο διαλυθεί
σύμφωνα με το άρθρο 237, ο Γενικός Γραμματέας
της
οικείας
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
προκηρύσσει εκλογές ένα (1) μήνα το αργότερο από
τη διάλυση. Κατά την εκλογή αυτή εκλέγονται και
αναπληρωματικοί.
2. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
αναλαμβάνει τα σχετικά με τη διεξαγωγή της
εκλογής και δύναται να αναθέτει σε υψηλόβαθμο
δημόσιο
υπάλληλο
τα
καθήκοντα
του
περιφερειάρχη που σχετίζονται με τη διεκπεραίωση
των επειγουσών υπηρεσιακών υποθέσεων.
-Τα άρθρα 19-74 του ν. 3463/2010 (Α’ 114) έχουν ως
εξής:
«ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΕΚΛΟΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 19
Δημοτικές αρχές
1. Ο Δήμος διοικείται από το δημοτικό συμβούλιο,
τη δημαρχιακή επιτροπή και τον Δήμαρχο.
2. Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από
δεκατρία (13) μέλη σε Δήμους με πληθυσμό έως
πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους, δεκαεπτά (17) σε
Δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν έως
δέκα χιλιάδες (5.001 - 10.000) κατοίκους, είκοσι ένα
(21) σε Δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες
έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001-30.000)
κατοίκους, είκοσι επτά (27) σε Δήμους με πληθυσμό
από τριάντα χιλιάδες έναν έως εξήντα χιλιάδες
(30.001?60.000) κατοίκους, τριάντα τρία (33) σε
Δήμους με πληθυσμό από εξήντα χιλιάδες έναν έως
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εκατό χιλιάδες (60.001?100.000) κατοίκους,
τριάντα επτά (37) σε Δήμους με πληθυσμό από
εκατό χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα χιλιάδες
(100.001?150.000) κατοίκους, σαράντα ένα (41) σε
Δήμους με πληθυσμό από εκατόν πενήντα χιλιάδες
έναν έως πεντακόσιες χιλιάδες (150.001-500.000)
κατοίκους και σαράντα πέντε (45) σε Δήμους με
πληθυσμό πεντακοσίων χιλιάδων ενός κατοίκων
(500.001) και άνω. Στον αριθμό των συμβούλων δεν
περιλαμβάνεται ο δήμαρχος.
Άρθρο 20
Κοινοτικές αρχές
1. Η Κοινότητα διοικείται από το κοινοτικό
συμβούλιο και τον πρόεδρο.
2. Το κοινοτικό συμβούλιο αποτελείται από εννέα
(9) μέλη, σε Κοινότητες με πληθυσμό έως δύο
χιλιάδες (2.000) κατοίκους και έντεκα (11) σε
Κοινότητες με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν
(2.001) κατοίκους και άνω.
3. Στον αριθμό των ανωτέρω
περιλαμβάνεται και ο πρόεδρος.

συμβούλων

Άρθρο 21
Δημοτικά διαμερίσματα - Όργανα
1.
είναι:

Όργανα του δημοτικού διαμερίσματος

α) Το συμβούλιο του διαμερίσματος.
β) Ο πρόεδρος του συμβουλίου του διαμερίσματος.
2. Το συμβούλιο του διαμερίσματος αποτελείται
από δεκαπέντε (15) μέλη, τα οποία εκλέγονται κάθε
τέσσερα (4) χρόνια με άμεση καθολική και μυστική
ψηφοφορία.
Η εκλογή γίνεται την ίδια ημέρα που εκλέγεται το
δημοτικό συμβούλιο και ο δήμαρχος, στα ίδια
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εκλογικά τμήματα με τις ίδιες εφορευτικές
Επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της
δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφόρους
αντιπροσώπων.
3. Η εγκατάσταση των οργάνων κάθε δημοτικού
διαμερίσματος γίνεται τον ίδιο χρόνο και με τον ίδιο
τρόπο που γίνεται η εγκατάσταση των δημοτικών
αρχών. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του λήγει όταν
λήξει η θητεία του δημοτικού συμβουλίου.
Άρθρο 22
Τοπικά διαμερίσματα - Όργανα
1.
Όργανα του τοπικού διαμερίσματος του
Δήμου είναι:
α) το τοπικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου
εκλέγονται με άμεση καθολική και μυστική
ψηφοφορία, και β) ο Πρόεδρος του τοπικού
συμβουλίου.
2. Το τοπικό συμβούλιο, το οποίο φέρει την
ονομασία "Τοπικό Συμβούλιο......." και στη συνέχεια
το όνομα του Δήμου ή της Κοινότητας που
καταργήθηκε με τη συνένωση ή του οικισμού που
προσαρτήθηκε, είναι επταμελές, προκειμένου για
τοπικά διαμερίσματα με πληθυσμό δύο χιλιάδων
ενός (2.001) κατοίκων και άνω, πενταμελές,
προκειμένου για τοπικά διαμερίσματα με
πληθυσμό πεντακοσίων ενός (501) έως δύο
χιλιάδων (2.000) κατοίκων και τριμελές,
προκειμένου για τοπικά διαμερίσματα με
πληθυσμό μέχρι πεντακόσιους (500) κατοίκους.
3. Στα τοπικά διαμερίσματα που είναι έδρες των
Δήμων και έχουν πληθυσμό άνω των χιλίων (1.000)
κατοίκων, δεν συνιστώνται τοπικά συμβούλια.
4. Όργανο κάθε τοπικού διαμερίσματος Κοινότητας,
που έχει συσταθεί με το ν. 2539/1997, είναι ο
πάρεδρος.
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5. Στα τοπικά διαμερίσματα της έδρας της
Κοινότητας δεν εκλέγεται πάρεδρος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΚΛΟΓΕΣ - ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ
Άρθρο 23
Διάρκεια δημοτικής και κοινοτικής περιόδου
1. Ο δήμαρχος, ο πρόεδρος της Κοινότητας και οι
δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι
του δημοτικού διαμερίσματος, οι τοπικοί
σύμβουλοι και οι πάρεδροι εκλέγονται κάθε
τέσσερα (4) χρόνια.
2. Η εκλογή γίνεται κάθε τέταρτο έτος, τη δεύτερη
Κυριακή του μηνός Νοεμβρίου του έτους αυτού.
3. Η εγκατάσταση των αρχών που έχουν εκλεγεί
γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και
η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεμβρίου του
τέταρτου έτους.
4. Αν σε ένα Δήμο ή σε μια Κοινότητα δεν
επικυρώθηκε τελεσίδικα η εκλογή έως την ημέρα
της εγκατάστασης των δημοτικών και κοινοτικών
αρχών, η εγκατάσταση των αρχών αυτών γίνεται
μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την
επικύρωση και σε ημέρα που ορίζει ο Γενικός
Γραμματέας της Περιφέρειας. Η θητεία των
παλαιών αρχών παρατείνεται, ώσπου να
εγκατασταθούν οι νέες.
5. Η εκλογή των αρχών των Δήμων που
αναγνωρίζονται έως το τέλος του μηνός Αυγούστου
εντός των τριών πρώτων ετών της δημοτικής
περιόδου γίνεται τη δεύτερη Κυριακή του μηνός
Νοεμβρίου του έτους, κατά το οποίο έγινε η
αναγνώριση. Η εγκατάστασή τους γίνεται την 1η
Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
Στους Δήμους που αναγνωρίζονται από την 1η
Σεπτεμβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους
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της δημοτικής περιόδου, εκτός από το τρίτο έτος, η
εκλογή των αρχών γίνεται τη δεύτερη Κυριακή του
μηνός Νοεμβρίου του επόμενου έτους μετά την
αναγνώριση και η εγκατάστασή τους την 1η
Ιανουαρίου του μεθεπόμενου έτους μετά την
αναγνώριση.
6. Αν η αναγνώριση ενός νέου Δήμου έγινε μετά τον
Αύγουστο του τρίτου έτους της δημοτικής περιόδου
και έως το τέλος του Αυγούστου του τέταρτου έτους
της περιόδου αυτής, τα αποτελέσματα των
μεταβολών αρχίζουν από τις αμέσως επόμενες
γενικές δημοτικές εκλογές.

Άρθρο 24
Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών
Για την οριοθέτηση των εκλογικών δαπανών, τη
δημοσιότητα και τον έλεγχο των οικονομικών των
συνδυασμών και των υποψηφίων κατά τις
δημοτικές εκλογές, για την προεκλογική προβολή
των δημοτικών συνδυασμών, των υποψηφίων
δημάρχων και δημοτικών συμβούλων, για τις
απαγορεύσεις κατά τη διάρκεια του εκλογικού
αγώνα, για τη δημοσιότητα των οικονομικών των
αντίστοιχων συνδυασμών και υποψηφίων, για τον
έλεγχο των οικονομικών και των εκλογικών
παραβάσεων τούτων, για τις αντίστοιχες
διοικητικές κυρώσεις, για τη διενέργεια των
δημοσκοπήσεων και για όλα τα συναφή θέματα
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 22
του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 2884 Α΄), όπως κάθε φορά
ισχύει.
Άρθρο 25
Εκλογικό δικαίωμα
1.
Δικαίωμα να εκλέγουν τις δημοτικές ή
Κοινοτικές αρχές έχουν όλοι οι δημότες του Δήμου
ή της Κοινότητας. Δικαίωμα να εκλέγουν τις
δημοτικές ή Κοινοτικές αρχές έχουν επίσης οι
πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Για το όριο ηλικίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της
νομοθεσίας περί εκλογής βουλευτών, όπως κάθε
φορά ισχύουν. Η 1η Ιανουαρίου κάθε έτους
θεωρείται ημερομηνία γεννήσεως εκείνων που
έχουν γεννηθεί το έτος αυτό.
2.
Οι στερήσεις του εκλογικού δικαιώματος
που προβλέπει η νομοθεσία περί εκλογής
βουλευτών ισχύουν και για την εκλογή των
δημοτικών και κοινοτικών αρχών.
Άρθρο 26
Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος
1.
Το Εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι
είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και
στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου ή
της Κοινότητας, κατά τις ειδικότερες διατάξεις της
νομοθεσίας.
Δικαίωμα
συμμετοχής
στην
ψηφοφορία για την εκλογή των μελών των
δημοτικών διαμερισμάτων, των μελών των τοπικών
συμβουλίων, καθώς και των παρέδρων έχουν οι
εκλογείς που είναι γραμμένοι στους αντίστοιχους
εκλογικούς καταλόγους.
2. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι
υποχρεωτική. Η υποχρέωση αυτή δεν συντρέχει για
τους κατοίκους του εξωτερικού, για όσους έχουν
υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους, καθώς και για
όσους διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας σε
απόσταση μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα από το
εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν.
3. Στους δικαστικούς, στους δημόσιους πολιτικούς
υπαλλήλους, στους στρατιωτικούς που υπηρετούν
με οποιαδήποτε ιδιότητα στις ένοπλες δυνάμεις ή
στην ελληνική αστυνομία ή στο λιμενικό σώμα,
καθώς και στους υπαλλήλους Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου, τραπεζών, δημόσιων οργανισμών και
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επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, που την ημέρα της
ψηφοφορίας δεν διαμένουν στο Δήμο ή στην
Κοινότητα όπου ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα,
χορηγείται, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή
λειτουργία των υπηρεσιών, ειδική άδεια για να
μεταβούν στο Δήμο ή στην Κοινότητα όπου
δικαιούνται να ψηφίσουν.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για το
Προσωπικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα,
ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Άρθρο 27
Εκλογικοί κατάλογοι
1. Οι Εκλογικοί κατάλογοι, που ισχύουν για τις
βουλευτικές εκλογές, ισχύουν και για τις εκλογές
των δημοτικών και κοινοτικών αρχών, των
συμβουλίων των δημοτικών διαμερισμάτων, των
τοπικών συμβουλίων και των παρέδρων με
παράλληλη τήρηση των διατάξεων για την άσκηση
του δικαιώματος του εκλέγειν από πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Κατά τις πρώτες εκλογές προς ανάδειξη των
αρχών νέων Ο.Τ.Α. οι εκλογικοί τους κατάλογοι
συντάσσονται κατ` ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2
του άρθρου 26 του π.δ. 351/2003 (ΦΕΚ 316 Α΄),
όπως αυτό ισχύει.
Άρθρο 28
Προσόντα εκλογιμότητας
1. Δήμαρχος, πρόεδρος Κοινότητας, δημοτικός ή
κοινοτικός σύμβουλος, σύμβουλος δημοτικού
διαμερίσματος, τοπικός σύμβουλος ή πάρεδρος
μπορεί να εκλεγεί ο δημότης που έχει την ικανότητα
να εκλέγει και έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της
ηλικίας του κατά την ημέρα της διενέργειας των
εκλογών.
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2. Δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος, σύμβουλος
δημοτικού διαμερίσματος, τοπικός σύμβουλος ή
πάρεδρος μπορεί να εκλεγεί ο πολίτης κράτουςμέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον έχει
συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα
με τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής
νομοθεσίας.
Άρθρο 29
Κωλύματα και ασυμβίβαστα
1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι,
πρόεδροι Κοινοτήτων, δημοτικοί ή κοινοτικοί
σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικού διαμερίσματος ή
τοπικοί σύμβουλοι και πάρεδροι:
α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων
δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και
θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών.
β) Γενικοί Γραμματείς Δήμων και υπάλληλοι Δήμων
ή Κοινοτήτων στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, όπου υπηρετούν, με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας, καθώς και υπάλληλοι των
δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου ή ιδρυμάτων που έχουν συστήσει
ή στα οποία συμμετέχουν οι ίδιοι Δήμοι ή
Κοινότητες, όπου υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας.
γ) Υπάλληλοι των Δήμων ή Κοινοτήτων, με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν υπηρετούν,
που συνενώνονται σε ένα Δήμο, στο νέο Δήμο που
προκύπτει από τη συνένωση.
δ) Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων
του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είναι
οριοθετημένος κατά το χρόνο διενέργειας των
εκλογών, στους Δήμους ή τις Κοινότητες, στα
διοικητικά όρια των οποίων άσκησαν καθήκοντα
προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου
Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, ένα έτος πριν
από τη διενέργεια των δημοτικών και κοινοτικών
εκλογών.
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2. Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει για όσους
έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμά τους, κατόπιν
αμετάκλητης καταδίκης, σύμφωνα με το άρθρο 146,
για κακουργήματα, καθώς και για τα αδικήματα της
παραχάραξης, της κιβδηλείας, της πλαστογραφίας,
της δωροδοκίας, της εκβίασης, της κλοπής, της
υπεξαίρεσης, της απιστίας, της απάτης, της
καταπίεσης, της αιμομιξίας, της μαστροπείας, της
σωματεμπορίας, της παράνομης διακίνησης
αλλοδαπών, της νομοθεσίας για την καταπολέμηση
των ναρκωτικών, καθώς και της λαθρεμπορίας.
Το κώλυμα αυτό ισχύει για την επόμενη της
έκπτωσης δημοτική ή κοινοτική περίοδο.
3. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι Δήμαρχοι,
πρόεδροι Κοινοτήτων, δημοτικοί ή κοινοτικοί
σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικού διαμερίσματος,
τοπικοί σύμβουλοι ή πάρεδροι:
α. Όποιοι συνδέονται με το Δήμο ή την Κοινότητα ή
τα νομικά τους πρόσωπα, εξαιρουμένων των
συνδέσμων, με συμβάσεις προμήθειας, εκτέλεσης
δημοτικού ή κοινοτικού έργου, παροχής
υπηρεσιών,
παραχώρησης
δικαιώματος
εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής
υπηρεσίας, ύψους άνω των πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ συνολικά ετησίως.
β. Μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές,
μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που
έχουν συμβληθεί με το Δήμο ή την Κοινότητα,
εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες
υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού
κεφαλαίου της εταιρίας, εταίροι προσωπικών
εταιριών, καθώς και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, με
τη
συνδρομή
των
προϋποθέσεων
της
προηγούμενης περίπτωσης.
Αν Δήμος ή Κοινότητα συμμετέχει με οποιονδήποτε
τρόπο στην επιχείρηση που συμβάλλεται, δεν
υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αντιπροσώπους του
Δήμου ή της Κοινότητας που μετέχουν στη Διοίκηση
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δημόσιων επιχειρήσεων, καθώς και δημοτικών ή
κοινοτικών επιχειρήσεων.
4.
Η ιδιότητα και το αξίωμα του δημάρχου,
του προέδρου Κοινότητας, του προέδρου του
συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος, του
προέδρου του τοπικού συμβουλίου, του παρέδρου
ή οποιουδήποτε άλλου αιρετού αξιώματος σε
όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού
δεν αποτελεί λόγο ασυμβίβαστου ή αναστολής
άσκησης του λειτουργήματός τους για τους:
α) Δικηγόρους και συμβολαιογράφους.
β) Μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων και Ε.Π. Τ.Ε.Ι.,
περιλαμβανομένου και του ειδικού διδακτικού και
επιστημονικού προσωπικού.
5. Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης
αγοράς δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων, εφόσον
η εκποίηση έχει γίνει ύστερα από πλειοδοτική
δημοπρασία.
6. Δεν αποτελούν κώλυμα ή ασυμβίβαστο η
ιδιότητα μέλους της Διοίκησης και η ιδιότητα του
υπαλλήλου
δημοσίων
επιχειρήσεων
και
οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με
το Δήμο ή την Κοινότητα με σύμβαση που είναι
σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους.
7. Το κώλυμα που προβλέπεται στις περιπτώσεις α΄
έως και γ΄ της παραγράφου 1 παύει να υπάρχει, αν
τα πρόσωπα στα οποία συντρέχει παραιτηθούν από
τη θέση τους πριν από την ημέρα της ανακηρύξεως
των υποψηφίων. Η παραίτηση επιδίδεται με
δικαστικό επιμελητή στον ειρηνοδίκη ή στον
πρόεδρο πρωτοδικών, ο οποίος την υποβάλλει
αμέσως στην αρχή που είναι αρμόδια να την
αποδεχθεί. Η παραίτηση θεωρείται ότι έχει γίνει
δεκτή από την επίδοσή της και δεν μπορεί να
ανακληθεί. Ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν την
υποβολή ή την αποδοχή της παραίτησης των
προσώπων που προβλέπει η παράγραφος 1 ή που
περιορίζουν το δικαίωμά τους να παραιτηθούν ή
την αρμοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την
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παραίτησή τους δεν θίγονται από τις διατάξεις
αυτής της παραγράφου. Τα πρόσωπα της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 πρέπει
επιπροσθέτως να μην έχουν υπηρετήσει στο Δήμο ή
στην Κοινότητα που θα υποβάλουν υποψηφιότητα
δύο (2) μήνες πριν τις εκλογές. Το πρώτο εδάφιο
αυτής της παραγράφου δεν ισχύει για τους
θρησκευτικούς λειτουργούς.
8. Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, εάν εκλεγούν
δήμαρχοι, πρόεδροι Κοινοτήτων, δημοτικοί ή
κοινοτικοί σύμβουλοι δεν μπορούν να ασκούν
καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας
επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης σε
υπηρεσία που εδρεύει στο Δήμο ή στην Κοινότητα,
στην οποία εξελέγησαν.
9. Δήμαρχοι, πρόεδροι Κοινοτήτων, δημοτικοί ή
κοινοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών
διαμερισμάτων, τοπικοί σύμβουλοι και πάρεδροι
που αποδέχονται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή
τα έργα που συνιστούν ασυμβίβαστο ή αποκτούν
Δημοτικότητα σε άλλο Δήμο ή σε άλλη Κοινότητα
εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους. Ο
Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας με πράξη του
διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυμβίβαστου και την
έκπτωση από το αξίωμα.
10.
Υποψηφιότητα και στους δύο βαθμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπεται.
11.
Σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο της
ιδιότητας αιρετού οργάνου του πρώτου βαθμού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του δεύτερου βαθμού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποκλείεται.
Άρθρο 30
Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών
1.
Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι,
δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικού
διαμερίσματος και τοπικοί σύμβουλοι όποιοι είναι,
από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του Δήμου, των
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νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του ίδιου
Δήμου, καθώς και της δημοτικής επιχείρησης
ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και των
δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου
αυτού.
Δεν μπορούν να είναι πρόεδροι Κοινοτήτων,
κοινοτικοί σύμβουλοι ή πάρεδροι πρόσωπα που
είναι οφειλέτες της Κοινότητας.
2.
Αν ένας οφειλέτης του Δήμου, των
νομικών
προσώπων
της
προηγούμενης
παραγράφου ή της Κοινότητας, εκλεγεί δήμαρχος,
πρόεδρος Κοινότητας, δημοτικός ή κοινοτικός
σύμβουλος, σύμβουλος δημοτικού διαμερίσματος,
τοπικός σύμβουλος ή πάρεδρος, οφείλει να
εξοφλήσει την οφειλή του έως την ημέρα της
εγκατάστασης των δημοτικών και κοινοτικών
αρχών.
Αν τα προαναφερόμενα πρόσωπα γίνουν οφειλέτες
του Δήμου, των ανωτέρω νομικών προσώπων ή της
Κοινότητας μετά την εκλογή τους, οφείλουν να
εξοφλήσουν την οφειλή τους μέσα σε προθεσμία
δύο (2) μηνών, αφότου κατέστη οριστική η
βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής ή σε
περίπτωση άσκησης ενδίκων βοηθημάτων, αφότου
εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η
εξόφληση δεν γίνει κατά τη διάρκεια της
προθεσμίας αυτής, πλην της περίπτωσης
διακανονισμού της οφειλής, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το
αξίωμά τους. Ο Γενικός Γραμματέας της
Περιφέρειας με πράξη του διαπιστώνει την ύπαρξη
του ασυμβίβαστου της προηγούμενης παραγράφου
και την έκπτωση από το αξίωμα.

Άρθρο 31
Επαγγελματική δραστηριότητα του δημάρχου
Ο δήμαρχος μπορεί να ασκεί την επαγγελματική του
δραστηριότητα, εφόσον δεν παρακωλύεται η
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πλήρης εκτέλεση
καθηκόντων.

των

δημαρχιακών

του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Άρθρο 32
Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και έφοροι των
αντιπροσώπων
1. Έφορος των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής
είναι ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου, στην
περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο Δήμος ή η
Κοινότητα. Αυτός διορίζει σε κάθε εκλογικό τμήμα
της
περιφέρειας
του
πρωτοδικείου
τον
αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής δέκα (10)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία.
2. Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται:
α) Οι πρωτοδίκες και αντεισαγγελείς πρωτοδικών,
καθώς και οι αντίστοιχοι πάρεδροι.
β) Οι εισηγητές και οι δόκιμοι εισηγητές του
Συμβουλίου της Επικρατείας.
γ) Οι πρωτοδίκες και οι πάρεδροι των διοικητικών
πρωτοδικείων.
δ) Οι εισηγητές και οι δόκιμοι εισηγητές του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ε) Οι ειρηνοδίκες και οι πταισματοδίκες.
στ) Οι σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών.
ζ) Οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους.
η) Οι δικηγόροι.
θ) Οι ασκούμενοι δικηγόροι και οι υπάλληλοι με
βαθμό Α΄ και Β΄ της γραμματείας του Συμβουλίου
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της Επικρατείας και όλων των πολιτικών και
ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών αυτών,
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της
Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων, καθώς και των έμμισθων
υποθηκοφυλακείων.
ι) Οι συμβολαιογράφοι.
ια) Οι έμμισθοι και άμισθοι υποθηκοφύλακες.
ιβ) Οι Επιμελητές Ανηλίκων με βαθμό Α΄ και Β΄ των
Δικαστηρίων Ανηλίκων της Χώρας και οι υπάλληλοι
με βαθμό Α΄ και Β΄ της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης.
3. Αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής δεν μπορεί
να διοριστεί όποιος έχει υπερβεί το 67ο έτος της
ηλικίας του.
4. Σε περιπτώσεις εξαιρετικής ανάγκης ο διορισμός
αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής μπορεί να
γίνει και έως την πέμπτη ημέρα πριν από την
ψηφοφορία.
5. Αν τα πρόσωπα που ορίζονται στις παραγράφους
2 και 4 του παρόντος δεν επαρκούν, ο έφορος ζητά
από τον πρόεδρο πρωτοδικείου του κράτους, κατά
προτίμηση του πλησιέστερου, να διορίσει ως
αντιπροσώπους
δικηγόρους
και
συμβολαιογράφους
που
υπηρετούν
στην
περιφέρεια του πρωτοδικείου.
Αν τα πρόσωπα που ορίζονται για να διορισθούν ως
αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, σύμφωνα με
τα ανωτέρω δεν επαρκούν, ο έφορος των
αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής μπορεί να
διορίσει για συμπλήρωση του απαιτούμενου
αριθμού,
μόνιμους
δημόσιους
πολιτικούς
υπαλλήλους ή μόνιμους υπαλλήλους της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που είναι πτυχιούχοι
Νομικής με βαθμό τουλάχιστον Β΄ ή πτυχιούχοι
άλλων σχολών, και οι οποίοι κατέχουν θέση
προϊσταμένου, τουλάχιστον τμήματος, αρκεί να μην
υπηρετούν σε υπηρεσία εντός των διοικητικών
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ορίων του Δήμου ή της Κοινότητας, σε εκλογικό
τμήμα του οποίου διορίζονται.
6.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω οι Γενικοί
Γραμματείς Περιφερειών αποστέλλουν στους
εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής,
προέδρους των Πρωτοδικείων, ονομαστικές
καταστάσεις όλων των μόνιμων δημοσίων
πολιτικών υπαλλήλων της περιφέρειάς τους, των
μονίμων
υπαλλήλων
της
Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, που μπορούν, σύμφωνα με τα
ανωτέρω, να διοριστούν αντιπρόσωποι της
δικαστικής αρχής. Για όσους υπηρετούν σε
υπηρεσίες υπουργείων, κεντρικές ή περιφερειακές,
οι καταστάσεις συντάσσονται από την αρμόδια
κεντρική υπηρεσία κάθε υπουργείου και
αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Διεύθυνση
Εκλογών).
Οι καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν περιέλθει
στους αποδέκτες οπωσδήποτε δεκαπέντε (15)
ημέρες πριν από τη διενέργεια της ψηφοφορίας.
7. Οι δικηγόροι που είναι βουλευτές, καθώς και
αυτοί που έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι, δεν
διορίζονται αντιπρόσωποι.
8. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής δεν
ψηφίζουν, αν δεν είναι γραμμένοι στον εκλογικό
κατάλογο του Δήμου ή της Κοινότητας όπου ασκούν
τα καθήκοντά τους.
9. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των
εφορευτικών επιτροπών κληρώνονται σύμφωνα με
τις ρυθμίσεις της νομοθεσίας για την εκλογή
βουλευτών, δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη
διενέργεια της ψηφοφορίας. Σε περίπτωση
ματαίωσης κατά το άρθρο 48 ή επανάληψης της
ψηφοφορίας κατά το άρθρο 59 οι εκλογές
διεξάγονται με τα ίδια μέλη των εφορευτικών
επιτροπών.
Άρθρο 33
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Αποζημίωση των αντιπροσώπων της δικαστικής
αρχής
Η ημερήσια Αποζημίωση, οι ημέρες για τις οποίες
παρέχεται και τα οδοιπορικά έξοδα των
αντιπροσώπων ορίζονται και καταβάλλονται
σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις για τις
βουλευτικές εκλογές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Άρθρο 34
Υποψηφιότητες
1. Η εκλογή του δημάρχου, του προέδρου της
Κοινότητας, των δημοτικών και κοινοτικών
συμβούλων, των συμβούλων του δημοτικού
διαμερίσματος, των τοπικών συμβούλων και του
παρέδρου, γίνεται κατά συνδυασμούς.
Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.
2. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει:
α. Έναν υποψήφιο δήμαρχο ή πρόεδρο Κοινότητας.
β. Υποψήφιους δημοτικούς ή κοινοτικούς
συμβούλους. Ο αριθμός των υποψήφιων
δημοτικών ή κοινοτικών συμβούλων πρέπει να είναι
τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των μελών που
προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 19 για τους
Δήμους και του άρθρου 20 για τις Κοινότητες,
μπορεί δε να αυξηθεί έως το πενήντα τοις εκατό
(50%) του αριθμού αυτού. Η ίδια αύξηση μπορεί να
γίνει και στον αριθμό των υποψήφιων συμβούλων
των δημοτικών διαμερισμάτων. Τυχόν δεκαδικός
αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη
μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της
μονάδας και άνω.
γ. Σε κάθε συνδυασμό υποψήφιων δημοτικών
συμβούλων μπορεί να περιλαμβάνονται μέχρι δύο
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(2) υποψήφιοι, οι οποίοι διετέλεσαν αιρετοί, για
δύο περιόδους, στο αξίωμα του Δημάρχου ή για μία
περίοδο στο αξίωμα του Δημάρχου και δύο
περιόδους σε εκείνο του Προέδρου Κοινότητας, σε
οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα του ίδιου νομού.
Για τους ανωτέρω υποψηφίους δεν απαιτείται
σταυρός προτίμησης. Αν σημειωθεί, δεν
συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
δ. Υποψήφιους συμβούλους του δημοτικού
διαμερίσματος. Ο αριθμός των υποψήφιων
συμβούλων του κάθε δημοτικού διαμερίσματος
είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των μελών
του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος, με
δυνατότητα προσαύξησης, σύμφωνα με την
περίπτωση β΄ αυτής της παραγράφου.
ε. Υποψήφιους τοπικούς συμβούλους. Ο αριθμός
των υποψήφιων συμβούλων για κάθε τοπικό
συμβούλιο, είναι επτά (7) για τα επταμελή, πέντε (5)
για τα πενταμελή και τρεις (3) για τα τριμελή και
μπορεί να αυξηθεί έως εννέα (9), επτά (7) και
τέσσερα (4), αντιστοίχως.
στ. Υποψήφιους παρέδρους. Ο αριθμός των
υποψήφιων παρέδρων για κάθε τοπικό διαμέρισμα
Κοινότητας ορίζεται μέχρι δύο (2).
3.
Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών ή
κοινοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικού
διαμερίσματος και τοπικών συμβούλων από κάθε
φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο
τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των
υποψήφιων συμβούλων. Το ποσοστό αυτό
υπολογίζεται διακεκριμένα για τα δημοτικά
συμβούλια και για τα συμβούλια των δημοτικών
διαμερισμάτων, με βάση τον αριθμό των
συμβούλων, όπως αυτός προβλέπεται στα άρθρα
19 παρ. 2 και 21 παρ. 2. Ομοίως υπολογίζεται και
για τα κοινοτικά συμβούλια, σύμφωνα με το άρθρο
20 παρ. 2. Ειδικά για τους υποψήφιους τοπικούς
συμβούλους το ποσοστό του ενός τρίτου (1/3)
υπολογίζεται επί του συνολικού αριθμού των
υποψήφιων
της
κατηγορίας
αυτής
που
περιλαμβάνονται σε κάθε συνδυασμό. Ο συνολικός
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αριθμός των υποψήφιων των συνδυασμών, που
αντιστοιχεί στο ένα τρίτο (1/3), όπως αυτό έχει
υπολογιστεί κατά τα ανωτέρω εδάφια, αρκεί να
υφίσταται για το σύνολο των υποψηφίων κάθε
συνδυασμού, χωρίς να είναι αναγκαίο να
επιμερίζεται ισομερώς σε καθεμία από τις ανωτέρω
κατηγορίες υποψήφιων. Τυχόν δεκαδικός αριθμός
στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα,
εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας
και άνω.
4. Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο και για την
εκλογή του ως δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας,
ως μέλους δημοτικού συμβουλίου, ως μέλους
άλλου τοπικού συμβουλίου και ως παρέδρου δεν
επιτρέπεται.
5. Κανείς δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερους
από έναν συνδυασμούς.
Άρθρο 35
Κατάρτιση συνδυασμών
1.α) Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή
δήλωση, που υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που
τον αποτελούν. Στη δήλωση του συνδυασμού, στην
οποία πρέπει να αναγράφεται ρητά και το
πατρώνυμο των υποψηφίων, η σειρά των
υποψηφίων καθορίζεται με τον εξής τρόπο:
α1. Πρώτο γράφεται το επώνυμο και το όνομα του
υποψήφιου δημάρχου ή προέδρου της Κοινότητας.
α2. Ακολουθούν τα ονοματεπώνυμα των
υποψηφίων της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του
προηγούμενου άρθρου με την παράπλευρη
σημείωση (χωρίς σταυρό προτίμησης) και έπονται
με αλφαβητική σειρά, τα επώνυμα και ονόματα των
λοιπών υποψήφιων δημοτικών ή κοινοτικών
συμβούλων του συνδυασμού.
α3. Μετά τα επώνυμα και τα ονόματα του
υποψήφιου δημάρχου και των υποψήφιων
δημοτικών
συμβούλων,
αναγράφεται
με
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αλφαβητική σειρά το επώνυμο και το όνομα των
υποψήφιων μελών του συμβουλίου του πρώτου
δημοτικού διαμερίσματος. Κατά τον ίδιο τρόπο
αναγράφονται στη συνέχεια τα επώνυμα και
ονόματα των υποψήφιων μελών του συμβουλίου,
καθενός από τα λοιπά δημοτικά διαμερίσματα
(δεύτερου, τρίτου κ.λπ.).
α4. Μετά τα επώνυμα και τα ονόματα του
υποψήφιου δημάρχου και των υποψήφιων
δημοτικών συμβούλων και κάτω από την ονομασία
του τοπικού συμβουλίου, αναγράφεται με
αλφαβητική σειρά το επώνυμο και το όνομα των
υποψήφιων μελών του κάθε τοπικού συμβουλίου.
Τα τοπικά συμβούλια αναγράφονται επίσης με την
αλφαβητική σειρά της ονομασίας τους.
α5. Μετά τα επώνυμα και τα ονόματα του
υποψήφιου προέδρου της Κοινότητας και των
υποψήφιων κοινοτικών συμβούλων και κάτω από
την ονομασία του τοπικού διαμερίσματος
αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα επώνυμα
και τα ονόματα των υποψήφιων παρέδρων.
Η δήλωση του συνδυασμού είναι νόμιμη:
i) Αν περιλαμβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι
τουλάχιστον για το τριάντα τοις εκατό (30%) του
συνόλου των επταμελών και πενταμελών τοπικών
συμβουλίων του Δήμου και το τριάντα τοις εκατό
(30%) του συνόλου των τριμελών. Το τυχόν κλάσμα
που προκύπτει παραλείπεται.
ii) Αν οι υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι δεν είναι
λιγότεροι από τέσσερις (4) για τα επταμελή και από
τρεις (3) για τα πενταμελή και τριμελή τοπικά
συμβούλια.
iii) Αν δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι
πάρεδροι για όλα τα τοπικά διαμερίσματα.
Η μη ύπαρξη υποψήφιων συμβούλων για τα
δημοτικά διαμερίσματα δεν επηρεάζει τη
νομιμότητα της δήλωσης του οικείου συνδυασμού.
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β. Για τις γυναίκες μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ως
πρώτο επώνυμο είτε το πατρικό είτε του συζύγου,
ανεξαρτήτως με ποιο επώνυμο είναι εγγεγραμμένες
στην οικογενειακή τους μερίδα.
γ) Δίπλα ή κάτω από το όνομα του υποψήφιου
δημάρχου ή του υποψήφιου προέδρου της
Κοινότητας γράφονται οι αντίστοιχες ενδείξεις. Αν
λείπουν οι ενδείξεις αυτές στους συνδυασμούς των
Δήμων όποιος είναι γραμμένος πρώτος θεωρείται
υποψήφιος δήμαρχος και στους συνδυασμούς των
Κοινοτήτων, όποιος είναι γραμμένος πρώτος
θεωρείται υποψήφιος πρόεδρος της Κοινότητας.
2. Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί και από έναν από
τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται σε αυτήν ή
από τρεις (3) τουλάχιστον εκλογείς που είναι
γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Δήμου ή της
Κοινότητας.
Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται γραπτή αποδοχή
κάθε προσώπου που προτείνεται με τη δήλωση.
3. Στη δήλωση επισυνάπτεται για κάθε υποψήφιο
του συνδυασμού:
α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του
Δήμου ή της Κοινότητας, όπου είναι υποψήφιος.
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι δεν έχει
στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε
η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών
ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, καθώς και
ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του
άρθρου 29.
γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ., από το οποίο
προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος δήμαρχος,
δημοτικός σύμβουλος και σύμβουλος δημοτικού
διαμερίσματος,
πρόεδρος
Κοινότητας
και
κοινοτικός σύμβουλος έχει καταθέσει υπέρ του
Δημοσίου, αντίστοιχα, το ποσό των εκατό ευρώ (100
€), πενήντα ευρώ (50 €), πενήντα ευρώ (50 €) και
τριάντα ευρώ (30 €). Με απόφαση των Υπουργών
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Εσωτερικών,
Δημόσιας
Διοίκησης
και
Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών
μπορεί να γίνει αναπροσαρμογή των ποσών αυτών.
Αντίστοιχο αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. δεν απαιτείται
προκειμένου για Κοινότητες που έχουν πληθυσμό
έως χίλιους (1.000) κατοίκους, καθώς και σε
περίπτωση υποψηφιότητας για το αξίωμα του
μέλους του τοπικού συμβουλίου και του παρέδρου.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου συμβούλου
του δημοτικού διαμερίσματος ότι είναι κάτοικος της
περιφέρειας του δημοτικού διαμερίσματος για το
οποίο είναι υποψήφιος.
4.
Η δήλωση επιδίδεται με δικαστικό
επιμελητή, ύστερα από παραγγελία των προσώπων
που την υποβάλλουν ή ενός εκλογέα δημότη ή
παραδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο του
πρωτοδικείου, αν πρόκειται για Δήμο και στον
ειρηνοδίκη, αν πρόκειται για Κοινότητα, είκοσι (20)
τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ψηφοφορία.
Έως τη λήξη αυτής της προθεσμίας, επιτρέπεται
μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον
επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιων συμβούλων
με συμπληρωματική δήλωση του υποψήφιου
δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας. Στη δήλωση
αυτή επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπει η
προηγούμενη παράγραφος, καθώς και γραπτή
αποδοχή του προσώπου, που προτείνεται. Μετά τη
λήξη της εικοσαήμερης προθεσμίας, που απαιτείται
για την επίδοση ή την παράδοση στο αρμόδιο
δικαστήριο, καμία μεταβολή της δηλώσεως δεν
επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση
προσώπων που πέθαναν, σύμφωνα με το άρθρο 38.
5. Στη δήλωση μπορεί να ορίζεται όνομα και
έμβλημα του συνδυασμού. Απαγορεύεται να
ορίζεται ή να χρησιμοποιείται ως όνομα ή ως
έμβλημα σύμβολο θρησκευτικής λατρείας, η
σημαία ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους ή
σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέμμα, όνομα ή
έμβλημα πολιτικής οργανώσεως, φωτογραφία
προσώπου, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό,
έμβλημα κράτους, που ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει
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ακόμη, καθώς και συμβόλων ή εμβλημάτων του
δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967 ή
φωτογραφιών προσώπων που έχουν καταδικαστεί
για τη συμμετοχή τους σε αυτό.
Αν γίνουν περισσότερες δηλώσεις με το ίδιο όνομα
ή έμβλημα, δικαίωμα χρήσης έχει όποιος το έχει
δηλώσει πρώτος. Αν γίνει παράβαση των διατάξεων
αυτής της παραγράφου και η παράβαση βεβαιωθεί
από το αρμόδιο δικαστήριο, η δήλωση είναι
απαράδεκτη.
6. Αν δεν έχει τηρηθεί κάποια από τις διατυπώσεις
ή δεν υπάρχει κάποια από τις προϋποθέσεις ή
κάποιο από τα στοιχεία που προβλέπουν οι
παράγραφοι 1, 2 και 3 και αυτό βεβαιωθεί από το
δικαστήριο η δήλωση είναι απαράδεκτη.
Ειδικότερα, αν έχει συνταχθεί η δήλωση του
συνδυασμού που προβλέπει η παράγραφος 1, με
διαφορετικό τρόπο, δεν είναι απαράδεκτη, εφόσον
περιλαμβάνει ρητή δήλωση που ορίζει τον
υποψήφιο δήμαρχο ή πρόεδρο Κοινότητας, καθώς
και τους υποψήφιους συμβούλους χωρίς σταυρό
προτίμησης. Απαράδεκτη είναι και η εκπρόθεσμη
δήλωση, καθώς και η δήλωση που περιλαμβάνει
λιγότερους υποψήφιους από τα ελάχιστα όρια των
παραγράφων 2 περιπτώσεις α΄, β΄ και δ΄ και 3 του
άρθρου 34.
Άρθρο 36
Κατάργηση Κοινότητας και Τοπικού Διαμερίσματος
σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται δήλωση
συνδυασμού
Αν σε μία Κοινότητα ματαιωθεί η εκλογή
συμβούλων, επειδή δεν έχει υποβληθεί δήλωση
συνδυασμού υποψηφίων, ο Γενικός Γραμματέας
της Περιφέρειας εκδίδει αμέσως πρόγραμμα για
την επανάληψη της εκλογής. Αν και κατά τη νέα
εκλογή δεν δηλωθεί συνδυασμός υποψηφίων, η
Κοινότητα ενώνεται με το Δήμο ή την Κοινότητα που
εδρεύει πλησιέστερα προς την έδρα της, με
προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
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Διοίκησης και Αποκέντρωσης και δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ανωτέρω
ρύθμιση ισχύει, χωρίς τη διαδικασία επανάληψης
και για τα τοπικά διαμερίσματα, αν δεν δηλωθεί
συνδυασμός για τα τοπικά συμβούλια ή τον
πάρεδρο. Στην περίπτωση αυτή το τοπικό
διαμέρισμα καταργείται.
Άρθρο 37
Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών
1. Τη δεκάτη πέμπτη ημέρα πριν από την
ψηφοφορία το πρωτοδικείο, αν πρόκειται για Δήμο
και το ειρηνοδικείο αν πρόκειται για Κοινότητα,
ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους
συνδυασμούς που έχουν δηλωθεί νόμιμα.
2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου και ο ειρηνοδίκης
κοινοποιούν αμέσως στον Γενικό Γραμματέα της
Περιφέρειας τις σχετικές αποφάσεις.
3.Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας κυρώνει
και στέλνει αμέσως σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα
πίνακα των συνδυασμών που έχουν ανακηρυχθεί.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακήρυξη της
παραγράφου 1 μπορεί να ασκηθεί ένσταση για
παράβαση του νόμου κατά την ανακήρυξη των
συνδυασμών ή για έλλειψη νομίμων προσόντων ή
για ύπαρξη κωλυμάτων των υποψήφιων.
Άρθρο 38
Αντικατάσταση υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή
πέθαναν
1. O υποψήφιος δήμαρχος ή πρόεδρος Κοινότητας
μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του.
Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωσή του που
επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται
με απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου ή στον
ειρηνοδίκη την όγδοη ημέρα, το αργότερο, πριν τη
διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
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2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του
υποψήφιου δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας, τη
θέση του στο συνδυασμό καταλαμβάνει είτε νέος
υποψήφιος είτε ένας από τους υποψήφιους
δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους του
συνδυασμού, ύστερα από δήλωση της πλειοψηφίας
των υποψηφίων. Στη δήλωση επισυνάπτονται τα
στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 35,
καθώς και η γραπτή αποδοχή του προσώπου που
προτείνεται. Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει
αμέσως τον αντικαταστάτη υποψήφιο.
Αν δεν έγινε αντικατάσταση, τη θέση του δημάρχου
ή προέδρου Κοινότητας παίρνει όποιος δημοτικός ή
κοινοτικός σύμβουλος του συνδυασμού λάβει τις
περισσότερες ψήφους προτίμησης.
3. Σε περίπτωση παραίτησης ή ανακήρυξής του ως
υποψήφιου
δημάρχου
σε
αντικατάσταση
παραιτηθέντος ή θανόντος κατά την προηγούμενη
παράγραφο ή θανάτου υποψήφιου δημοτικού ή
κοινοτικού συμβούλου, υποψήφιου συμβούλου του
δημοτικού διαμερίσματος ή υποψήφιου τοπικού
συμβούλου ή υποψήφιου παρέδρου, τη θέση του
μπορεί να καταλάβει νέος υποψήφιος, ύστερα από
δήλωση του υποψήφιου δημάρχου ή προέδρου
Κοινότητας ακόμη και αν έχει περάσει η προθεσμία
της παρ. 4 του άρθρου 35. Στη δήλωση
επισυνάπτονται τα στοιχεία που ορίζει το άρθρο 35,
καθώς και η γραπτή αποδοχή του προσώπου που
προτείνεται. Για την παραίτηση εφαρμόζονται
αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1. Το
αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει αμέσως τον
αντικαταστάτη υποψήφιο.
4. Συνδυασμός, που περιέχει αριθμό υποψήφιων
δημοτικών ή κοινοτικών συμβούλων ή συμβούλων
δημοτικού διαμερίσματος ή τοπικών συμβούλων ή
παρέδρων μικρότερο από το ελάχιστο όριο της παρ.
2 του άρθρου 34, εξαιτίας παραίτησης ή θανάτου
υποψήφιων του, για τους οποίους δεν δηλώθηκε
αντικατάσταση, θεωρείται νόμιμος και μετέχει στην
εκλογή.
Άρθρο 39
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Δικαιώματα συνδυασμών
1. Κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να διορίσει έναν
αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του σε κάθε
εκλογικό τμήμα, με γραπτή δήλωση του υποψήφιου
δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας.
2. Επίσης κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να
διορίζει πληρεξούσιο με συμβολαιογραφική
δήλωση του υποψήφιου δημάρχου ή προέδρου
Κοινότητας. Ο πληρεξούσιος ενεργεί για
λογαριασμό του συνδυασμού οτιδήποτε μπορεί να
ενεργήσει, σύμφωνα με το νόμο, ο υποψήφιος
δήμαρχος ή πρόεδρος Κοινότητας, κατά τη
διεξαγωγή της εκλογής.
3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δήμαρχος ή
πρόεδρος Κοινότητας έχει αποβιώσει ή παραιτηθεί,
ο διορισμός των αντιπροσώπων και του
πληρεξουσίου γίνεται με δήλωση της πλειοψηφίας
των υποψήφιων του οικείου συνδυασμού.
4. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των
συνδυασμών και οι αναπληρωτές τους έχουν
δικαίωμα να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια όλης
της διαδικασίας της εκλογής, ώσπου να
σφραγιστούν οι σάκοι και να υποβάλουν κάθε
είδους παρατηρήσεις και ενστάσεις.
5. Δεν μπορούν να διοριστούν αντιπρόσωποι,
αναπληρωτές ή πληρεξούσιοι συνδυασμών ο
δήμαρχος, ο πρόεδρος της Κοινότητας, οι δημοτικοί
ή κοινοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι του
δημοτικού διαμερίσματος, οι τοπικοί σύμβουλοι και
οι πάρεδροι, όποιοι δεν έχουν το δικαίωμα να
εκλέγουν και όλοι όσοι δεν μπορούν να εκλεγούν
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29, εκτός αν
παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα
της ανακήρυξης των συνδυασμών. Για την
παραίτηση και την αποδοχή της εφαρμόζονται οι
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29.
Άρθρο 40
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Πρόγραμμα της εκλογής
1. Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας εκδίδει
και δημοσιεύει, με τοιχοκόλληση, σε όλες τις
συνοικίες της πόλεως, σε όλα τα χωριά και τους
οικισμούς του Δήμου ή της Κοινότητας τρεις (3)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία,
πρόγραμμα που αναφέρει ακριβώς την ημέρα της
ψηφοφορίας, τις ώρες που αρχίζει και τελειώνει,
τον τόπο και το κατάστημα της ψηφοφορίας, τις
έδρες για τις οποίες γίνεται η εκλογή και τους
συνδυασμούς μαζί με τα ονόματα των υποψηφίων,
που συγκροτούν κάθε συνδυασμό, όπως είναι
γραμμένα στον πίνακα που έχει στείλει ο Γενικός
Γραμματέας της Περιφέρειας.
2. Το πρόγραμμα της πρώτης εκλογής σε νέο Δήμο ή
Κοινότητα εκδίδεται και δημοσιεύεται από τον
Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
Άρθρο 41
Υπολογισμός προθεσμιών
1. Στις προθεσμίες που ορίζονται κατά τη
διαδικασία εκλογής των δημοτικών και κοινοτικών
αρχών, δεν υπολογίζεται η ημέρα της ψηφοφορίας.
2. Η προθεσμία λήγει, μόλις παρέλθει και η
τελευταία ημέρα της, έστω και αν είναι ημέρα
αργίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ - ΦΑΚΕΛΟΙ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Άρθρο 42
Μορφή των ψηφοδελτίων
1. Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό
χαρτί.
2. Τα ψηφοδέλτια, για όλη την επικράτεια, έχουν
σχήμα ορθογώνιο. Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων
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ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η εκτύπωση των εντύπων ψηφοδελτίων πρέπει
να είναι με μαύρη απόχρωση.
Άρθρο 43
Εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων
1. Οι συνδυασμοί οφείλουν να τυπώσουν τα
ψηφοδέλτια και να παραδώσουν, με απόδειξη, στον
δήμαρχο ή στον πρόεδρο της Κοινότητας, οκτώ (8)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία,
ψηφοδέλτια σε αριθμό επαρκή για τις ανάγκες των
εκλογικών τμημάτων της περιφέρειάς τους.
2. Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας οφείλει
να εφοδιάσει κάθε εκλογικό τμήμα της περιφέρειάς
του με ψηφοδέλτια, κατά είκοσι τοις εκατό (20%),
τουλάχιστον, περισσότερα από τους εκλογείς του
τμήματος.
Άρθρο 44
Περιεχόμενο των ψηφοδελτίων
1.
Στο επάνω μέρος όλων των ψηφοδελτίων
σημειώνονται το έμβλημα και το όνομα του
συνδυασμού, που έχουν τυχόν δηλωθεί και κάτω
από αυτά τα ονόματα των υποψηφίων κατά το
άρθρο 35.
α. Για κάθε δημοτικό διαμέρισμα εκτυπώνεται
ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο, στο οποίο περιλαμβάνονται
το επώνυμο και το όνομα του υποψήφιου
δημάρχου και των υποψήφιων δημοτικών
συμβούλων. Ακολουθεί η ονομασία του δημοτικού
διαμερίσματος και στη συνέχεια αναγράφονται τα
ονόματα των υποψήφιων συμβούλων αυτού.
β. Για κάθε τοπικό διαμέρισμα Δήμου ή Κοινότητας
εκτυπώνεται, επίσης, ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο, στο
οποίο περιλαμβάνονται το επώνυμο, το όνομα του
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υποψήφιου δημάρχου ή προέδρου της Κοινότητας
και υποψήφιων δημοτικών ή κοινοτικών
συμβούλων. Ακολουθεί η ονομασία του τοπικού
συμβουλίου ή του τοπικού διαμερίσματος
Κοινότητας και στη συνέχεια αναγράφονται τα
ονόματα των υποψήφιων τοπικών συμβούλων ή
παρέδρων, αντιστοίχως.
2. Εγγραφές και διαγραφές δεν επιτρέπονται, και αν
γίνουν, έχουν ως αποτέλεσμα την ακυρότητα του
ψηφοδελτίου.
3. Η προτίμηση του εκλογέα εκφράζεται με σταυρό
που σημειώνεται με στυλογράφο μαύρης ή κυανής
απόχρωσης δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε
υποψηφίου, με εξαίρεση τους τυχόν υποψήφιους
της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 34 για
τους οποίους και δεν απαιτείται σταυρός
προτίμησης. Τυχόν θέση σταυρού σε αυτούς δεν
επάγεται ακυρότητα.
4. Σταυρός προτίμησης που σημειώνεται με
διαφορετικό τρόπο θεωρείται ότι δεν είναι
γραμμένος και η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου
ελέγχεται, σύμφωνα με τη διάταξη της
περιπτώσεως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 45.
5. Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή
του προς έναν υποψήφιο κοινοτικό σύμβουλο,
σημειώνοντας σταυρό δίπλα στο όνομά του στο
ψηφοδέλτιο του συνδυασμού. Στους Δήμους ο
εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του
υπέρ ενός ή υπέρ δύο υποψηφίων δημοτικών
συμβούλων, πλην των Δήμων Αθηναίων,
Θεσσαλονίκης και Πειραιώς, στους οποίους ο
εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του
υπέρ ενός, υπέρ δύο ή υπέρ τριών υποψηφίων.
Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους
σταυρούς προτίμησης από τους ανωτέρω κατά
περίπτωση οριζόμενους είναι έγκυρο, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.
6. Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή
του υπέρ ενός ή υπέρ δύο υποψήφιων συμβούλων
δημοτικού διαμερίσματος με εξαίρεση τα δημοτικά
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διαμερίσματα των Δήμων Αθηναίων, Θεσσαλονίκης
και Πειραιώς στους οποίους ο εκλογέας μπορεί να
εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός, υπέρ δύο ή
υπέρ τριών υποψηφίων. Ο εκλογέας μπορεί να
εκφράσει την προτίμησή του προς έναν μόνο
υποψήφιο τοπικού διαμερίσματος και πάρεδρο. Η
προτίμηση αποτυπώνεται με τη σημείωση σταυρού
παραπλεύρως των ονομάτων των υποψηφίων στο
ψηφοδέλτιο του οικείου συνδυασμού.
7. Για τον υποψήφιο δήμαρχο και τον υποψήφιο
πρόεδρο της Κοινότητας δεν χρειάζεται σταυρός
προτίμησης και αν σημειωθεί, δεν συνεπάγεται
ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
Άρθρο 45
Άκυρα ψηφοδέλτια
1. Εκτός από την περίπτωση ακυρότητας κατά την
παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου, το
ψηφοδέλτιο είναι άκυρο μόνον στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Αν έχει σχήμα ή διαστάσεις που διαφέρουν κατά
τρόπο εμφανή από αυτά που ορίζει η απόφαση που
προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 42.
β) Αν έχει τυπωθεί σε χαρτί ή με μελάνι που το
χρώμα του διαφέρει κατά τρόπο εμφανή από αυτό
που ορίζεται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου
42.
γ) Αν έχουν σημειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του
λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα
σημεία, εφόσον αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα
που παραβιάζουν με τρόπο προφανή το απόρρητο
της ψηφοφορίας.
δ) Αν βρεθεί στο φάκελο με ένα ή περισσότερα
άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια του ίδιου ή
διαφορετικού συνδυασμού ή με λευκά και ε) Αν
βρεθεί μέσα σε φάκελο που δεν είναι σύμφωνος με
τις ρυθμίσεις του επόμενου άρθρου.
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Άρθρο 46
Εκλογικοί φάκελοι
1. Οι φάκελοι, μέσα στους οποίους κλείνονται τα
ψηφοδέλτια, κατασκευάζονται για όλη την
επικράτεια με φροντίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών,
Δημόσιας
Διοίκησης
και
Αποκέντρωσης, από χαρτί αδιαφανές σε λευκή
απόχρωση και έχουν στην εμπρός πλευρά έντυπο
γνώρισμα. Με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών,
Δημόσιας
Διοίκησης
και
Αποκέντρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι διαστάσεις των
φακέλων και το έντυπο γνώρισμά τους.
2. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης φροντίζει να αποστέλλεται,
εγκαίρως, στους Γενικούς Γραμματείς των
Περιφερειών επαρκής αριθμός φακέλων. Οι Γενικοί
Γραμματείς των Περιφερειών φροντίζουν να
διαβιβάζονται, εγκαίρως, οι φάκελοι αυτοί στις
δημοτικές και κοινοτικές αρχές, που εφοδιάζουν τις
εφορευτικές επιτροπές κάθε εκλογικού τμήματος
της χωρικής αρμοδιότητάς τους.
3. Αν δεν υπάρχουν οι ανωτέρω φάκελοι, η
εφορευτική επιτροπή πιστοποιεί την έλλειψη και
προμηθεύεται άλλους φακέλους, ομοιόμορφους.
4. Εκτός από το έντυπο γνώρισμα, τίποτε άλλο δεν
αναγράφεται πάνω στο φάκελο. Αν σημειωθούν
πάνω στο φάκελο στίγματα, σημεία ή λέξεις,
μπορούν να θεωρηθούν διακριτικά γνωρίσματα
που παραβιάζουν με τρόπο προφανή το απόρρητο
της ψηφοφορίας.
Άρθρο 47
Έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας
Η ψηφοφορία αρχίζει την 07.00΄ και λήγει την
19.00΄ ώρα της ίδιας ημέρας.
Άρθρο 48
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Ματαίωση της ψηφοφορίας
Αν κατά την ημέρα της διενέργειας των δημοτικών
και κοινοτικών εκλογών, σε έναν Δήμο ή σε μία
Κοινότητα ή σε ένα ή περισσότερα εκλογικά
τμήματά τους, δεν διεξήχθη η ψηφοφορία, αυτή
γίνεται την επόμενη Τετάρτη.
Άρθρο 49
Εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την
εκλογή βουλευτών
1. Οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή
βουλευτών εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τη
διενέργεια των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών
για όσα θέματα δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη
στις ρυθμίσεις του παρόντος.
2. Όπου στις διατάξεις της νομοθεσίας για την
εκλογή βουλευτών αναφέρεται ο Νομάρχης,
προκειμένου για τις δημοτικές και κοινοτικές
εκλογές νοείται ο Γενικός Γραμματέας της οικείας
Περιφέρειας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Άρθρο 50
Επιτυχών - Επιλαχόντες συνδυασμοί - Εκλογή
Δημάρχου, Προέδρου Κοινότητας και Προέδρου
Τοπικού Συμβουλίου
1.
Στις εκλογές των δημάρχων και
δημοτικών συμβούλων θεωρείται επιτυχών
συνδυασμός αυτός που πλειοψήφησε με ποσοστό
τουλάχιστον σαράντα δύο τοις εκατό (42%) του
συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και
επιλαχόντες, όσοι συνδυασμοί έλαβαν έστω και μία
έδρα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 51, 57,
και 59.
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Στις Κοινότητες θεωρείται επιτυχών ο συνδυασμός
που συγκέντρωσε έστω και τη σχετική πλειοψηφία
και επιλαχόντες όσοι συνδυασμοί έλαβαν έστω και
μια έδρα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 51,
57 και 59.
2. Δήμαρχος ή πρόεδρος της Κοινότητας εκλέγεται ο
επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού.
3. Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου του τοπικού
διαμερίσματος είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του
πλειοψηφήσαντος
στο
τοπικό
διαμέρισμα
συνδυασμού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
128.
4. Πάρεδροι στα τοπικά διαμερίσματα των
Κοινοτήτων εκλέγονται οι υποψήφιοι του
επιτυχόντος συνδυασμού. Αν ο επιτυχών
συνδυασμός δεν έχει υποψηφίους, πάρεδρος
εκλέγεται ο υποψήφιος που πλειοψήφησε έναντι
του αμέσως επόμενου, από πλευράς εκλογικής
δύναμης, συνδυασμού.
Άρθρο 51
Κατανομή των εδρών των δημοτικών και κοινοτικών
συμβούλων
1. Από το σύνολο των εδρών των δημοτικών ή
κοινοτικών συμβούλων, τα τρία πέμπτα (3/5)
ανήκουν στον επιτυχόντα συνδυασμό και τα δύο
πέμπτα (2/5) στους επιλαχόντες, ανάλογα με τον
αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων, που έλαβε
καθένας από αυτούς, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στην παράγραφο 4.
2. Αν ο πρώτος συνδυασμός, σε όλους γενικά τους
Δήμους, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό τους,
καθώς και στις Κοινότητες, συγκεντρώνει ποσοστό
έγκυρων ψηφοδελτίων πάνω από εξήντα τοις εκατό
(60%), τότε η κατανομή όλων των εδρών γίνεται
αναλογικά μεταξύ όλων των συνδυασμών που
συμμετέχουν στις εκλογές, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στην παράγραφο 5.
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3. Αν κατά τον υπολογισμό των τριών πέμπτων (3/5)
και των δύο πέμπτων (2/5) του αριθμού των εδρών
προκύπτει κλάσμα μικρότερο του ημίσεως της
μονάδας, δεν υπολογίζεται, ενώ, στην περίπτωση
που προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο του ημίσεως,
στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα.
Οι έδρες που αναλογούν στα τρία πέμπτα (3/5) και
στα δύο πέμπτα (2/5) των δημοτικών συμβούλων
έχουν, αντίστοιχα, ως εξής:
Στα 13μελή συμβούλια 8 και 5.
Στα 17μελή συμβούλια 10 και 7.
Στα 21μελή συμβούλια 13 και 8.
Στα 27μελή συμβούλια 16 και 11.
Στα 33μελή συμβούλια 20 και 13.
Στα 37μελή συμβούλια 22 και 15.
Στα 41μελή συμβούλια 25 και 16.
Στα 45μελή συμβούλια 27 και 18.
Οι έδρες των κοινοτικών συμβούλων έχουν
αντίστοιχα ως εξής:
Στα 9μελή συμβούλια 6 και 3.
Στα 11μελή συμβούλια 7 και 4.
4.
Η αναλογική κατανομή των εδρών στην
περίπτωση της παραγράφου 1 γίνεται με τον
ακόλουθο τρόπο:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν
σε όλα τα εκλογικά τμήματα, σε κάθε Δήμο ή
Κοινότητα, όλοι μαζί οι συνδυασμοί, που
συμμετείχαν στις εκλογές, εκτός από τον
επιτυχόντα, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών
που αντιστοιχεί στα δυο πέμπτα (2/5), αυξημένο
κατά μία μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει,
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παραλειπόμενου του κλάσματος, αποτελεί το
εκλογικό μέτρο.
Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε
συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό
μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες
έδρες όσο το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης.
Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι διάφοροι
επιλαχόντες συνδυασμοί με την προηγούμενη
διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση
έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά
μία μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών που
έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα, κατά σειρά,
ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που
έχουν. Αν οι συνδυασμοί αυτοί έχουν ίσο αριθμό
αχρησιμοποίητων υπολοίπων γίνεται κλήρωση. Αν
και μετά τη διανομή εδρών με βάση τα
αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, παραμένουν αδιάθετες
έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία κατά σειρά,
ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων
ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε επιλαχών
συνδυασμός. Αν έχει απομείνει προς διάθεση μία
μόνο έδρα, την έδρα αυτή καταλαμβάνει ο
επιλαχών συνδυασμός που έχει καταλάβει
τουλάχιστον μία έδρα και παρουσιάζει το
μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο.
Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με
το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς
διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα δεν δίδεται
στο συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς
υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση
ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και
περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ
αυτών κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο ή
ειρηνοδικείο.
5.
Η αναλογική κατανομή των εδρών στην
περίπτωση της παραγράφου 2 γίνεται με τον
ακόλουθο τρόπο:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν
σε όλα τα εκλογικά τμήματα σε κάθε Δήμο ή
Κοινότητα, όλοι μαζί οι συνδυασμοί που
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συμμετείχαν στις εκλογές, διαιρείται με τον αριθμό
των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό ή
κοινοτικό συμβούλιο, αυξημένο κατά μία μονάδα.
Το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπομένου του
κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο.
Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε
συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό
μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες
έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της
διαίρεσης.
Στην περίπτωση αυτή ο επιτυχών συνδυασμός
μπορεί να λάβει αριθμό εδρών που ξεπερνά το
ποσοστό των τριών πέμπτων (3/5). Συνδυασμός που
δεν συγκεντρώνει το εκλογικό μέτρο δεν παίρνει
έδρα. Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι
συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με
την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από
τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν
διανέμονται ανά μία μεταξύ όλων αυτών των
συνδυασμών ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα
υπόλοιπα που έχουν.
Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν
ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, γίνεται
κλήρωση. Αν και μετά τη διανομή των εδρών με
βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν
αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία,
ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων
ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός.
Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με
το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς
διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται
από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς
υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση
ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και
περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ
αυτών κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο ή
ειρηνοδικείο.
6.
Σε περίπτωση που έχει ανακηρυχθεί ένας
μόνο συνδυασμός υποψηφίων, ο δήμαρχος, ο
πρόεδρος Κοινότητας και οι δημοτικοί ή κοινοτικοί
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σύμβουλοι εκλέγονται από το μοναδικό αυτό
συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά, σε ψήφους
προτιμήσεως, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των
εδρών του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου,
εκλέγονται τακτικοί σύμβουλοι και οι υπόλοιποι
αναπληρωματικοί.
Άρθρο 52
Κατανομή εδρών των συμβούλων του δημοτικού
διαμερίσματος
1.
Για την εκλογή των συμβούλων των
δημοτικών διαμερισμάτων εφαρμόζονται ανάλογα
οι διατάξεις των άρθρων 50, 51, 55, 57, 58, 59 και
60.
2. Ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου στις
δημοτικές εκλογές λαμβάνει τα τρία πέμπτα (3/5)
του συνόλου των εδρών των συμβούλων σε κάθε
δημοτικό διαμέρισμα και τα δύο πέμπτα (2/5) οι
επιλαχόντες συνδυασμοί, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στα άρθρα 51, 57 και 59.
3. Για την κατανομή των εδρών των συμβούλων των
δημοτικών διαμερισμάτων σε κάθε διαμέρισμα
λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των έγκυρων
ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός
υποψήφιου δημάρχου σε όλα τα εκλογικά τμήματα
του Δήμου.
Άρθρο 53
Κατανομή εδρών των τοπικών συμβούλων
1. Στις εκλογές των τοπικών συμβουλίων, σε κάθε
τοπικό διαμέρισμα η κατανομή των εδρών γίνεται
αναλογικά, μεταξύ όλων των συνδυασμών που
συμμετέχουν στις εκλογές και έχουν υποψηφίους
για το τοπικό συμβούλιο του τοπικού
διαμερίσματος, με τον ακόλουθο τρόπο:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν
σε όλο το τοπικό διαμέρισμα όλοι μαζί οι
συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές και
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είχαν υποψήφιους για το τοπικό συμβούλιο του
τοπικού διαμερίσματος, διαιρείται με τον αριθμό
των εδρών του τοπικού συμβουλίου, αυξημένο
κατά μια μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει
παραλειπομένου του κλάσματος αποτελεί το
εκλογικό μέτρο.
Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε
συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό
μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες
έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της
διαίρεσης.
Συνδυασμός που δεν συγκεντρώνει το εκλογικό
μέτρο δεν παίρνει έδρα. Εάν οι έδρες που
καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν
στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία
είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι
έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μια μεταξύ
όλων αυτών των συνδυασμών, ανάλογα με τα
αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν.
Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν
ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων γίνεται
κλήρωση. Αν και μετά τη διανομή των εδρών με
βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν
αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία,
ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων
ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός.
Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με
το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς
διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται
από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς
υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση
ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και
περισσοτέρων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ
αυτών κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο.
2. Σε περίπτωση που έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο
συνδυασμός για το τοπικό συμβούλιο, ο Πρόεδρος
του τοπικού συμβουλίου και οι τοπικοί σύμβουλοι
εκλέγονται από το μοναδικό αυτό συνδυασμό. Οι
πρώτοι κατά σειρά σε ψήφους προτιμήσεως, μέχρι
να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του τοπικού
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συμβουλίου, εκλέγονται τακτικοί σύμβουλοι και οι
υπόλοιποι αναπληρωματικοί.
3. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί για
το τοπικό συμβούλιο τοπικού διαμερίσματος και
ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για
ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασμού. Οι
έδρες των τοπικών συμβούλων στην περίπτωση
αυτή κατανέμονται στον πλειοψηφούντα και στον
επιλαχόντα συνδυασμό, αντίστοιχα, ως εξής: στα
επταμελή τέσσερις και τρεις (4 και 3), στα
πενταμελή τρεις και δύο (3 και 2) και στα τριμελή
δύο και μία (2 και 1).
4. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο
συνδυασμοί το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση. Ο
πρώτος συνδυασμός στα επταμελή τοπικά
συμβούλια εκλέγει τον πρόεδρο του τοπικού
συμβουλίου και δύο ακόμη τοπικούς συμβούλους,
ο δεύτερος συνδυασμός εκλέγει δύο τοπικούς
συμβούλους και ο τρίτος συνδυασμός εκλέγει δύο
τοπικούς συμβούλους.
Στα πενταμελή εκλέγουν αντίστοιχα τον πρόεδρο
και έναν τοπικό σύμβουλο, δύο τοπικούς
συμβούλους και έναν τοπικό σύμβουλο.
Στα τριμελή ο πρώτος συνδυασμός εκλέγει τον
πρόεδρο και οι άλλοι δύο συνδυασμοί από έναν
τοπικό σύμβουλο.
Αν
υποψήφιοι
του
ίδιου
συνδυασμού
ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση.

Άρθρο 54
Τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί και
κοινοτικοί σύμβουλοι - Ισοψηφία
1.
Τακτικοί δημοτικοί και κοινοτικοί
σύμβουλοι εκλέγονται, από τους υποψηφίους
καθενός από τους συνδυασμούς του άρθρου 50,
κατά σειρά, οι τυχόν υποψήφιοι της περίπτωσης γ΄
της παρ. 2 του άρθρου 34 και έπονται αυτοί που
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έλαβαν τις περισσότερες ψήφους προτίμησης, με
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 60.
Οι υποψήφιοι δήμαρχοι ή πρόεδροι Κοινοτήτων των
επιλαχόντων συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι
επιτυχόντες σύμβουλοι των συνδυασμών τους.
2. Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος και των
επιλαχόντων συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί
των τακτικών συμβούλων τους, με τη σειρά των
ψήφων προτίμησης.
3. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού
ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο
ενεργεί κλήρωση.
Άρθρο 55
Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι του
δημοτικού διαμερίσματος - Ισοψηφία
1.
Τακτικοί
σύμβουλοι
των
δημοτικών
διαμερισμάτων εκλέγονται από τους υποψήφιους
καθενός από τους συνδυασμούς των υποψήφιων
δημάρχων, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τις
περισσότερες ψήφους προτίμησης.
2. Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών είναι
αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων του
συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος με τη
σειρά των ψήφων προτίμησης.
3. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού
ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση.
Άρθρο 56
Τακτικοί και αναπληρωματικοί τοπικοί σύμβουλοι Ισοψηφία
1.
Τακτικοί σύμβουλοι του τοπικού
συμβουλίου εκλέγονται από τους υποψηφίους
κάθε συνδυασμού, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν
τις περισσότερες ψήφους προτίμησης.
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2. Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών είναι
αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων του
τοπικού συμβουλίου και του παρέδρου με τη σειρά
των ψήφων προτίμησης. 3. Αν οι υποψήφιοι του
ίδιου συνδυασμού, περιλαμβανομένων και των
παρέδρων, ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί
κλήρωση.
Άρθρο 57
Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασμών
1. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί και
ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο
ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του επιτυχόντος
συνδυασμού.
Οι έδρες των συμβούλων στην περίπτωση αυτή
κατανέμονται κατά τα τρία πέμπτα (3/5) στον
επιτυχόντα συνδυασμό και κατά τα δυο πέμπτα
(2/5) στον επιλαχόντα συνδυασμό.
2. Αν ισοψηφήσουν δύο ή περισσότεροι
συνδυασμοί σε Κοινότητες, την κλήρωση ενεργεί το
ειρηνοδικείο.
Οι έδρες των συμβούλων στην περίπτωση αυτή
κατανέμονται κατά τα τρία πέμπτα (3/5) στον
επιτυχόντα συνδυασμό και τα δύο πέμπτα (2/5)
αναλογικά στους επιλαχόντες συνδυασμούς με τον
τρόπο που ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 51.
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 51 και του άρθρου 54.
Άρθρο 58
Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της
εκλογής
1. Σε Κοινότητες όπου υπάρχει μόνο ένα εκλογικό
τμήμα, η εφορευτική επιτροπή εξάγει το
αποτέλεσμα της εκλογής και το δημοσιεύει αμέσως,
με τοιχοκόλληση στο κοινοτικό κατάστημα.
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2. Σε Δήμους και Κοινότητες όπου υπάρχουν
περισσότερα από ένα, αλλά όχι περισσότερα από
πέντε, εκλογικά τμήματα, οι εφορευτικές Επιτροπές
συνεδριάζουν μετά το τέλος της διαλογής στην έδρα
του Δήμου ή της Κοινότητας και, σύμφωνα με τα
πρακτικά της ψηφοφορίας των τμημάτων, εξάγουν
το γενικό αποτέλεσμα, που δημοσιεύεται αμέσως,
με τοιχοκόλληση, στο δημοτικό ή κοινοτικό
κατάστημα.
3. Στους Δήμους και στις Κοινότητες όπου υπάρχουν
περισσότερα από πέντε εκλογικά τμήματα οι
αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στέλνουν με
ασφαλή τρόπο τα εκλογικά στοιχεία στον πρόεδρο
του πρωτοδικείου, αν πρόκειται για Δήμο και στον
ειρηνοδίκη, αν πρόκειται για Κοινότητα. Αφού
συγκεντρωθούν τα στοιχεία όλων των εκλογικών
τμημάτων του Δήμου ή της Κοινότητας, ο πρόεδρος
του πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης εξάγει το γενικό
αποτέλεσμα, το οποίο δημοσιεύει αμέσως με
τοιχοκόλληση στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα
της έδρας του δικαστηρίου.
4. H τοιχοκόλληση και η δημοσίευση των
προηγούμενων παραγράφων περιλαμβάνει πίνακα
των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, ο οποίος
καταρτίζεται από το όργανο που είναι αρμόδιο για
τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της
ψηφοφορίας. Ο πίνακας αυτός περιέχει: α) τον
αριθμό των γραμμένων εκλογέων, β) το συνολικό
αριθμό ψηφισάντων, γ) τον αριθμό των έγκυρων
ψηφοδελτίων, δ) τον αριθμό των άκυρων
ψηφοδελτίων, ε) τον αριθμό των λευκών
ψηφοδελτίων και στ) την εκλογική δύναμη κάθε
συνδυασμού, δηλαδή το σύνολο των έγκυρων
ψηφοδελτίων τα οποία έλαβε κάθε συνδυασμός.
5. Οι εφορευτικές Επιτροπές και ο πρόεδρος του
πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης γνωστοποιούν
αμέσως το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στον
Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
Άρθρο 59
Επανάληψη της ψηφοφορίας
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1. Στους Δήμους, αν κανένας συνδυασμός δεν
συγκεντρώσει το ποσοστό, που απαιτεί το άρθρο 50
παρ. 1, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την
επόμενη Κυριακή
μόνο
ανάμεσα
στους
υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που
έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Επίσης η
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη
Κυριακή και στην περίπτωση που δύο από τους
ανακηρυχθέντες συνδυασμούς ισοψηφήσουν
συγκεντρώνοντας ο καθένας ποσοστό τουλάχιστον
σαράντα δύο τοις εκατό (42%). Επιτυχών θεωρείται
ο υποψήφιος δήμαρχος και ο συνδυασμός του που
συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την
απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των
έγκυρων ψηφοδελτίων. Αν στην επαναληπτική
ψηφοφορία
οι
δύο
αυτοί
συνδυασμοί
ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για
την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού.
2. Οι έδρες των δημοτικών συμβουλίων
διανέμονται, σε περίπτωση επαναληπτικής
ψηφοφορίας,
στους
συνδυασμούς
που
συμμετέχουν στις εκλογές, σε δύο φάσεις, που
ονομάζονται κατανομές.
Στην πρώτη (Α) κατανομή διανέμονται οι μισές
έδρες του δημοτικού συμβουλίου. Το κλάσμα που
προκύπτει στρογγυλοποιείται στην αμέσως
μεγαλύτερη μονάδα. Στη δεύτερη (Β) κατανομή
διανέμονται οι υπόλοιπες. Με βάση τον αριθμό των
εδρών των δημοτικών συμβουλίων οι έδρες που
αναλογούν σε καθεμία από τις δύο αυτές
κατανομές έχουν ως εξής: για τα 13μελή συμβούλια
7 και 6 αντίστοιχα για τα 17μελή συμβούλια 9 και 8
αντίστοιχα για τα 21μελή συμβούλια 11 και 10
αντίστοιχα για τα 27μελή συμβούλια 14 και 13
αντίστοιχα για τα 33μελή συμβούλια 17 και 16
αντίστοιχα για τα 37μελή συμβούλια 19 και 18
αντίστοιχα για τα 41μελή συμβούλια 21 και 20
αντίστοιχα για τα 45μελή συμβούλια 23 και 22
αντίστοιχα.
3.
Οι έδρες της Α΄ κατανομής διανέμονται
αναλογικά στους συνδυασμούς που συμμετέχουν
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στις εκλογές με την ακόλουθη διαδικασία: Το
σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε
όλα τα εκλογικά τμήματα, σε κάθε Δήμο, όλοι μαζί
οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές στην
αρχική ψηφοφορία, διαιρείται με τον αριθμό των
εδρών της Α΄ κατανομής αυξημένο κατά μία
μονάδα.
Το
πηλίκο
που
προκύπτει,
παραλειπόμενου του κλάσματος, αποτελεί το
εκλογικό μέτρο της Α΄ κατανομής. Ο αριθμός των
έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού
διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και
κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο
είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Εάν οι
έδρες που καταλαμβάνουν οι διάφοροι
συνδυασμοί με την προηγούμενη διαδικασία είναι
λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες της Α΄
κατανομής, οι έδρες που απομένουν διανέμονται
ανά μία μεταξύ των συνδυασμών που έχουν
καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα, κατά σειρά,
ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που
έχουν. Αν οι συνδυασμοί αυτοί έχουν ίσο αριθμό
αχρησιμοποίητων υπολοίπων, γίνεται κλήρωση. Αν
και μετά τη διανομή εδρών με βάση τα
αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες
έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία κατά σειρά,
ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων
ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός. Αν έχει
απομείνει προς διάθεση μία μόνο έδρα, την έδρα
αυτή καταλαμβάνει ο συνδυασμός που έχει
καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα και παρουσιάζει
το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο.
4.
Για τη διανομή των εδρών της Β΄
κατανομής, υπολογίζεται, αρχικά, πόσες από τις
έδρες αυτές πρέπει να προσκυρωθούν στον
επιτυχόντα συνδυασμό, έτσι ώστε να συγκεντρώσει
συνολικά, συνυπολογιζομένων και των εδρών που
του απονεμήθηκαν από την Α΄ κατανομή, τα τρία
πέμπτα (3/5) του όλου αριθμού των εδρών. Οι
έδρες της Β΄ κατανομής που θα απομείνουν προς
διάθεση, μετά την παραχώρηση των εδρών στον
επιτυχόντα συνδυασμό, παραχωρούνται στο
δεύτερο συνδυασμό που πήρε μέρος στην
επαναληπτική ψηφοφορία.
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Στην περίπτωση όπου λόγω του μικρού αριθμού
εδρών που τους έχουν απονεμηθεί από την Α΄
κατανομή ο επιτυχών συνδυασμός δεν μπορεί να
συμπληρώσει τον αριθμό των τριών πέμπτων (3/5)
του συνόλου των εδρών, προσκυρώνονται σε αυτόν
όλες οι έδρες της Β΄ κατανομής και δεν γίνεται
καμία μεταβολή στην απονομή των εδρών της Α΄
κατανομής,
ανάμεσα
στους
υπόλοιπους
συνδυασμούς.
5. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά
την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων
συνδυασμών, στην επαναληπτική ψηφοφορία
μετέχουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι όλων των
συνδυασμών που ισοψήφησαν.
6. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση, κατά
την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων
συνδυασμών, στην επαναληπτική ψηφοφορία
μετέχουν ο υποψήφιος δήμαρχος του πρώτου σε
αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασμού και οι
υποψήφιοι δήμαρχοι των συνδυασμών που
ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση.
7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6
επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήμαρχος και ο
συνδυασμός του, που έλαβε στην επαναληπτική
ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία. Αν στην
ψηφοφορία αυτήν ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι
δήμαρχοι, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για την
ανάδειξη του επιτυχόντος δημάρχου και του
συνδυασμού του. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι
από δύο συνδυασμοί, το πρωτοδικείο ενεργεί
κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος
δημάρχου και του συνδυασμού του και εκείνου που
θα συμμετάσχει στη δεύτερη κατανομή κατά τα
οριζόμενα στην παράγραφο 4.
8. Αν κανείς από τους συνδυασμούς που
συμμετέχουν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία
δεν συγκεντρώσει το εκλογικό μέτρο ή αν μόνο ένας
συνδυασμός το έχει συγκεντρώσει, τότε στην Α΄
κατανομή συμμετέχουν οπωσδήποτε οι δύο
συνδυασμοί που έχουν λάβει το μεγαλύτερο
αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων. Οι υποψήφιοι
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δήμαρχοι αυτών των δύο συνδυασμών
συμμετέχουν και στην επαναληπτική ψηφοφορία.
9. Οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι
εκλέγονται με βάση την πρώτη ψηφοφορία
σύμφωνα με τους σταυρούς προτιμήσεως που
έλαβε καθένας στην ψηφοφορία αυτή, όπως
ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 51 και
του άρθρου 54.
Άρθρο 60
Παραίτηση ή θάνατος υποψήφιου Δημάρχου σε
περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας
1. Κατά την Επανάληψη της ψηφοφορίας ο
υποψήφιος δήμαρχος μπορεί να παραιτηθεί από
την υποψηφιότητά του. Η παραίτηση γίνεται με
γραπτή δήλωσή του που επιδίδεται με δικαστικό
επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στον
πρόεδρο του πρωτοδικείου ή στον ειρηνοδίκη την
τρίτη ημέρα, το αργότερο, πριν από την
επαναληπτική ψηφοφορία.
2. Αν ένας υποψήφιος δήμαρχος παραιτηθεί ή
πεθάνει, η πλειοψηφία των υποψηφίων του
συνδυασμού του δηλώνει άλλο δήμαρχο.
3. Αν εκείνος που έχει δηλωθεί ως υποψήφιος
δήμαρχος είναι υποψήφιος σύμβουλος του
συνδυασμού, η θέση του ως συμβούλου μένει κενή.
4. Η δήλωση για το νέο υποψήφιο δήμαρχο
επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται
με απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου ή στον
ειρηνοδίκη το αργότερο τη δεύτερη ημέρα πριν από
την ψηφοφορία.
Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει το νέο
υποψήφιο σε δημόσια συνεδρίαση ακόμη και την
παραμονή της ψηφοφορίας.
5. Αν δεν υποβληθεί δήλωση, δεν ανακηρύσσεται
κανένας υποψήφιος και εκλέγεται δήμαρχος ο
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σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που θα
λάβει τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως.
6. Η επαναληπτική ψηφοφορία γίνεται από τις ίδιες
εφορευτικές Επιτροπές και τους ίδιους δικαστικούς
αντιπροσώπους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Άρθρο 61
Έκθεση πρακτικών και άσκηση ενστάσεων
1. Αμέσως μετά τη δημοσίευση του αποτελέσματος
της εκλογής, ο πρόεδρος της εφορευτικής
επιτροπής ή άλλο μέλος της παραδίδει τα πρακτικά
της, τα λοιπά εκλογικά έγγραφα, τα δέματα των
ψηφοδελτίων ταξινομημένα κατά συνδυασμούς και
με τη σειρά που είναι αριθμημένα, καθώς και τους
φακέλους στον πρόεδρο πρωτοδικών, αν πρόκειται
για Δήμο ή στον ειρηνοδίκη αν πρόκειται για
Κοινότητα.
2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών ή ο ειρηνοδίκης, εκθέτει
τα πρακτικά της εκλογής μαζί με τον πίνακα των
αποτελεσμάτων της στο κατάστημα του
πρωτοδικείου ή του ειρηνοδικείου επί πέντε (5)
ημέρες και συντάσσει για την έκθεση αυτή
πρακτικό, που τοιχοκολλάται επίσης έξω από το
δικαστικό κατάστημα. Στο διάστημα αυτό οι
εκλογείς μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων
αυτών, καθώς και των λοιπών στοιχείων της
εκλογής, προκειμένου να ασκήσουν ενστάσεις κατά
του κύρους της.
3. Οι εφορευτικές Επιτροπές, μόλις δημοσιευθεί το
αποτέλεσμα της εκλογής, σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 58,
γνωστοποιούν με ανακοίνωσή τους, που
δημοσιεύεται στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα
και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου ή της
Κοινότητας, ότι τα πρακτικά της εκλογής μαζί με τον
πίνακα των αποτελεσμάτων της και με τα λοιπά
στοιχεία θα εκτεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της
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προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση της
παρ. 3 του άρθρου 58, η έκθεση των πρακτικών
γνωστοποιείται με ανακοίνωση, που εκδίδει ο
πρόεδρος του πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης, η
οποία τοιχοκολλάται στο δημοτικό ή κοινοτικό
κατάστημα και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου ή
της Κοινότητας, καθώς και στο κατάστημα του
δικαστηρίου.

Άρθρο 62
Επικύρωση της εκλογής
1.
Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις, το
πολυμελές πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο
επικυρώνει με απόφασή του το αποτέλεσμα της
εκλογής και ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους
επιλαχόντες συνδυασμούς, τον δήμαρχο ή τον
πρόεδρο της Κοινότητας, τους τακτικούς και
αναπληρωματικούς δημοτικούς ή κοινοτικούς
συμβούλους κάθε συνδυασμού, τους τακτικούς και
αναπληρωματικούς συμβούλους των δημοτικών
διαμερισμάτων, των τοπικών συμβουλίων, καθώς
και τους παρέδρους με τους αναπληρωματικούς
τους.
Οι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι
των δημοτικών διαμερισμάτων ή των τοπικών
συμβουλίων και οι πάρεδροι κατατάσσονται με τη
σειρά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό
των σταυρών προτιμήσεως που έχουν λάβει, και αν
δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά.
2.
Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου ή ο
ειρηνοδίκης εκθέτει την απόφαση στο κατάστημα
του δικαστηρίου επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες και
στέλνει αντίγραφό της στον Γενικό Γραμματέα της
Περιφέρειας.
Όμοιο αντίγραφο της αποφάσεως στέλνει ο Γενικός
Γραμματέας της Περιφέρειας σε κάθε Δήμο και
Κοινότητα της περιφέρειάς του.
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Άρθρο 63
Δικαίωμα ένστασης
Ένσταση μπορεί να ασκήσει:
α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς
καταλόγους του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και
β) όποιος υπήρξε υποψήφιος κατά τις εκλογές στον
οικείο Δήμο ή Κοινότητα.
Άρθρο 64
Άσκηση ένστασης - Αρμόδιο δικαστήριο
1.
Η ένσταση ασκείται με δικόγραφο, το
οποίο κατατίθεται μαζί με τρία αντίγραφα στην
αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.
Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης ή η
άσκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της
προσβαλλόμενης πράξης.
2. Το δικόγραφο της ένστασης απαιτείται να
περιέχει τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο
251 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.
2717/1999, ΦΕΚ 97 Α΄).
3. Οι ενστάσεις εκδικάζονται σε πρώτο και
τελευταίο βαθμό από το Τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την
έδρα του ο οικείος Δήμος ή η Κοινότητα.
4. Η διαβίβαση της ένστασης στο αρμόδιο για την
εκδίκασή της δικαστήριο γίνεται σύμφωνα με τα
όσα ορίζονται στο άρθρο 252 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας.
Άρθρο 65
Περιεχόμενο της ένστασης
1. Η ένσταση στρέφεται κατά της πράξης, με την
οποία ανακηρύσσονται οι συνδυασμοί των
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υποψηφίων ή κατά της κατ` άρθρο 58 πράξης, με
την οποία εξάγεται το αποτέλεσμα της εκλογής ή
κατά της κατ` άρθρο 62 απόφασης, με την οποία
ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες
συνδυασμοί που εκλέγονται ως τακτικοί ή
αναπληρωματικοί.
2. Λόγους ένστασης μπορούν να θεμελιώσουν:
α) οι παραβάσεις του νόμου κατά τη διεξαγωγή της
εκλογής ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού
αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των
υποψήφιων συνδυασμών ή κατά την ανακήρυξη
των επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασμών και
των προσώπων που ανήκουν σε αυτούς ή
β) η έλλειψη νόμιμων προσόντων ή η συνδρομή
νόμιμων κωλυμάτων σε πρόσωπα που έχουν
εκλεγεί ή που είναι υποψήφια προς τούτο ή
γ) η ακυρότητα ή η εσφαλμένη αρίθμηση των
ψηφοδελτίων.

Άρθρο 66
Προθεσμία για την άσκηση ενστάσεων
1.
Η ένσταση ασκείται μέσα σε προθεσμία
πέντε (5) ημερών από:
α) τη λήξη του χρόνου έκθεσης των πρακτικών της
εκλογής και του πίνακα των αποτελεσμάτων, κατ`
άρθρο 61 του παρόντος ή
β) την ανακήρυξη σε δημόσια συνεδρίαση των
συνδυασμών των υποψηφίων σύμφωνα με το
άρθρο 37 του παρόντος ή
γ) τη λήξη του χρόνου έκθεσης της πράξης με την
οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι
επιλαχόντες συνδυασμοί, καθώς και οι υποψήφιοι
κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή
αναπληρωματικοί, κατά το άρθρο 62 του παρόντος.
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2. Οι προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου
δεν παρεκτείνονται σε καμία περίπτωση.
3. Στις περιπτώσεις α΄ και γ΄ της παραγράφου 1, η
ένσταση δεν μπορεί να ασκηθεί, αν έχουν περάσει
δεκαπέντε (15) ή είκοσι (20) ηημέρες, αντιστοίχως,
από τα διενέργεια των εκλογών.
Άρθρο 67
Διαδικασία εκδίκασης των ενστάσεων
1. Για τα θέματα της προδικασίας, της κύριας
διαδικασίας, της παρέμβασης, της αντένστασης, της
αποδεικτικής διαδικασίας, του παρεμπίπτοντος
ελέγχου, της απόφασης του δικαστηρίου, καθώς και
της γνωστοποίησής της εφαρμόζονται οι διατάξεις
των άρθρων 253 έως και 260 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας, όπως κάθε φορά ισχύει, ο
οποίος και εφαρμόζεται για κάθε σχετικό θέμα, που
δεν ρυθμίζεται, ειδικώς, από τις διατάξεις του
παρόντος.
2. Ο κατά το άρθρο 258 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας παρεμπίπτων έλεγχος της εγγραφής,
μετεγγραφής ή διαγραφής εκλογέα στους ή από
τους εκλογικούς καταλόγους του οικείου Δήμου ή
Κοινότητας, χωρεί κατά των πράξεων αυτών μόνο
αν αυτές έγιναν κατά τη σύνταξη ή αναθεώρηση
των εκλογικών καταλόγων κατά τη διάρκεια του
έτους, που προηγείται της ημερομηνίας διενέργειας
των δημοτικών ή κοινοτικών εκλογών.
3. Αίτηση αναθεώρησης, τριτανακοπή και αίτηση
ερμηνείας ή διόρθωσης ασκούνται κατά τις
προβλέψεις του άρθρου 261 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας.
Άρθρο 68
Αναίρεση
1. Κατά των αποφάσεων που εκδόθηκαν από τα
τριμελή διοικητικά πρωτοδικεία χωρεί, μόνο,
αίτηση Αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της
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Επικρατείας μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από την παρέλευση του πενθημέρου που ορίζεται
στο άρθρο 260 παρ.1 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας.
2. Για την ασκηθείσα Αναίρεση δεν χορηγείται
αναστολή
εκτέλεσης
της
προσβληθείσας
αποφάσεως.
3. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών, το βραδύτερο, από
την άσκηση της Αναίρεσης.
4. Αν η τελεσίδικη απόφαση βάσει της οποίας έγινε
η εγκατάσταση των αρχών Δήμου ή Κοινότητας
αναιρεθεί και κριθεί κατ` ουσίαν η διαφορά από το
αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο, εκείνοι που
ανακηρύσσονται ως επιτυχόντες μετά την
αναιρετική
απόφαση
θεωρούνται
ότι
εγκαταστάθηκαν αναδρομικά, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο άρθρο 23. Η αναδρομική αυτή
εγκατάσταση δεν θίγει το κύρος των πράξεων που
εκδόθηκαν ή δημοσιεύτηκαν από τις αρχές των
οποίων η εκλογή ακυρώθηκε από το αρμόδιο
διοικητικό δικαστήριο.
Αν το Συμβούλιο της Επικρατείας αναιρέσει την
τελεσίδικη απόφαση, βάσει της οποίας έγινε η
εγκατάσταση των δημοτικών και κοινοτικών αρχών,
και αναπέμψει τη διαφορά για νέα κατ` ουσίαν
κρίση στο δικαστήριο που εξέδωσε την αναιρεθείσα
απόφαση, η εγκατάσταση των αρχών που έγινε
βάσει της απόφασης αυτής δεν θίγεται μέχρι την
έκδοση αμετάκλητης απόφασης για την εκλογική
αυτή διαφορά. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αναλόγως.
Άρθρο 69
Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακυρώσεως
1. Αν ακυρωθεί η εκλογή για παράβαση νόμου ή για
οποιαδήποτε πλημμέλεια, επαναλαμβάνεται η
ψηφοφορία ανάμεσα στους ίδιους υποψηφίους,
που είχαν ανακηρυχθεί νόμιμα.

181

2. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας εκδίδει
χωρίς καθυστέρηση πρόγραμμα, με το οποίο καλεί
τους δημότες εκλογείς για την επανάληψη της
εκλογής για τον υπολειπόμενο χρόνο της δημοτικής
ή
κοινοτικής
περιόδου.
Το
πρόγραμμα
δημοσιεύεται με τοιχοκόλληση, δεκαπέντε (15)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει
οριστεί για την ψηφοφορία.
Άρθρο 70
Ορκωμοσία των δημοτικών και κοινοτικών αρχών
1. Μετά την τελεσίδικη επικύρωση της εκλογής και
ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων
συνδυασμών ο δήμαρχος, ο πρόεδρος της
Κοινότητας, οι δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι,
οι σύμβουλοι του δημοτικού διαμερίσματος, οι
τοπικοί σύμβουλοι και οι πάρεδροι πριν από την
ημέρα εγκατάστασης και ανάληψης των
καθηκόντων τους δίνουν τον ακόλουθο όρκο:
"Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να
υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να
εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά
μου."
2. Η ορκωμοσία γίνεται στο κατάστημα του Δήμου ή
της Κοινότητας σε δημόσια συνεδρίαση, της οποίας
ο ακριβής χρόνος (χρονολογία και ώρα) ορίζεται
από τον εκλεγέντα δήμαρχο ή πρόεδρο της
Κοινότητας.
3. Για την ορκωμοσία συντάσσεται πρακτικό, το
οποίο υπογράφεται από τον δήμαρχο ή πρόεδρο
της Κοινότητας και όλους τους συμβούλους που
ορκίστηκαν.
Το πρακτικό αυτό συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα,
από τα οποία το ένα παραμένει στο Δήμο ή στην
Κοινότητα και το άλλο αποστέλλεται στον Γενικό
Γραμματέα της Περιφέρειας. Τα προαναφερόμενα
πρόσωπα αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους από
την ημέρα της εγκατάστασης.
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4.
Σε όσες περιπτώσεις η ορκωμοσία δεν
πραγματοποιήθηκε, για λόγους αντικειμενικής
αδυναμίας, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της
Κοινότητας καλεί τον επιτυχόντα προς ορκωμοσία
εντός πέντε (5) ημερών, αφότου του
γνωστοποιήθηκε η άρση των λόγων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Άρθρο 71
Αποποίηση εκλογής
1. Αν ένας δήμαρχος ή πρόεδρος Κοινότητας
αποποιηθεί την εκλογή του, οφείλει να το δηλώσει
με έγγραφο στον Γενικό Γραμματέα της
Περιφέρειας έως την παραμονή εγκαταστάσεως
των δημοτικών και κοινοτικών αρχών.
2. Αν ένας δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος ή
σύμβουλος δημοτικού διαμερίσματος ή τοπικός
σύμβουλος ή πάρεδρος αποποιηθεί την εκλογή του,
οφείλει να το δηλώσει με έγγραφο στον οικείο
δήμαρχο ή πρόεδρο Κοινότητας, αντίστοιχα, έως
την παραμονή εγκαταστάσεως των δημοτικών και
κοινοτικών αρχών.
3. Όποιος δεν αποποιηθεί την εκλογή του
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη
της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου, θεωρείται ότι
την έχει αποδεχθεί.
4.
Όποιος δεν αποποιηθεί την εκλογή του
και δεν δώσει τον όρκο του προηγούμενου άρθρου
μέσα στην προθεσμία των παραγράφων 1 και 2
εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα.
Άρθρο 72
Παραίτηση αιρετών οργάνων
1.Η παραίτηση του δημάρχου και του προέδρου
Κοινότητας υποβάλλεται εγγράφως στον Γενικό
Γραμματέα της Περιφέρειας και γίνεται οριστική,
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αφότου ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας την
αποδεχθεί. Αν ο Γενικός Γραμματέας της
Περιφέρειας
δεν
την
αποδεχθεί
εντός
αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η
παραίτηση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή.
Ο Δήμαρχος που παραιτείται μπορεί, εφόσον το
επιθυμεί, να καταλάβει θέση δημοτικού
συμβούλου και, στην περίπτωση αυτή, θεωρείται
ότι είναι ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης
δημοτικός σύμβουλος. Τη βούληση του αυτή
γνωστοποιεί εγγράφως στον Γενικό Γραμματέα της
Περιφέρειας, συνυποβάλλοντας τη δήλωση
παραίτησης του από το αξίωμα. Η θέση του
δημοτικού συμβούλου καταλαμβάνεται από την
ημερομηνία που γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του
από το αξίωμα του Δημάρχου.
Αν πρόεδρος Κοινότητας παραιτηθεί από το αξίωμά
του, παραμένει κοινοτικός σύμβουλος.
2.
Η παραίτηση των δημοτικών και
κοινοτικών συμβούλων, των συμβούλων των
δημοτικών
διαμερισμάτων,
των
τοπικών
συμβούλων και των παρέδρων υποβάλλεται
εγγράφως στον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο
Κοινότητας και γίνεται οριστική, αφότου ο
δήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας την αποδεχθεί
ή μετά την παρέλευση μηνός από την κατάθεση της
σχετικής δήλωσης στο οικείο πρωτόκολλο.
Αν ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας δεν την
αποδέχεται, η παραίτηση γίνεται οριστική, αφότου
υποβληθεί και πάλι με επίδοση, η οποία γίνεται με
δικαστικό επιμελητή.
3. Σε κάθε άλλη περίπτωση η παραίτηση των
αιρετών οργάνων των Δήμων και Κοινοτήτων από
τις θέσεις που κατέχουν, ως εκ της ιδιότητάς τους,
υποβάλλεται γραπτώς στα όργανα, τα οποία τα
εξέλεξαν ή τα διόρισαν.
Η εκλογή ή ο ορισμός αντικαταστατών τους γίνεται
για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της περιόδου,
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κατά την οποία
παραιτηθέντες.

ασκούσαν

καθήκοντα

οι

Η παραίτηση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή μετά την
παρέλευση μηνός από την κατάθεση της σχετικής
αίτησης στο πρωτόκολλο της οικείας υπηρεσίας.
Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά τον
τρόπο υποβολής και αποδοχής παραιτήσεων,
καθώς και αντικατάστασης των παραιτουμένων,
εξακολουθούν να ισχύουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Άρθρο 73
Αναπλήρωση συμβούλων
1.
Τις έδρες δημοτικών και κοινοτικών
συμβούλων, των συμβούλων των δημοτικών
διαμερισμάτων, των τοπικών συμβούλων και των
παρέδρων που για οποιονδήποτε λόγο μένουν
κενές, καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί του
ίδιου συνδυασμού.
Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας καλεί αμέσως
τους
αναπληρωματικούς
συμβούλους
ή
παρέδρους, με τη σειρά της εκλογής τους, και αυτοί
οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία μέσα
σε πέντε (5) ημέρες αφότου τους επιδόθηκε η
πρόσκληση. Η ορκωμοσία γίνεται ενώπιον του
δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας
αναλόγως.
Αν δεν παρουσιαστούν μέσα στην προθεσμία αυτή,
αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του
αναπληρωματικού.
Αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών
του συνδυασμού αυτού, καλούνται να καταλάβουν
τις θέσεις που έμειναν κενές, για οποιονδήποτε
λόγο, αναπληρωματικοί από άλλους συνδυασμούς,
με τη σειρά της εκλογικής δύναμης των
συνδυασμών και με τη σειρά που έχουν
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ανακηρυχθεί οι
συνδυασμού.

αναπληρωματικοί

του

κάθε

Στην περίπτωση θέσης σε αργία μελών δημοτικών
και
κοινοτικών
συμβουλίων,
συμβουλίων
δημοτικών διαμερισμάτων, τοπικών συμβουλίων
και παρέδρων, εάν ο αριθμός των μελών που
απομένουν είναι μικρότερος από τον αριθμό των
μελών που απαιτείται για την απαρτία, ο δήμαρχος
ή ο πρόεδρος Κοινότητας για το μέχρι λήξης της
αργίας
χρόνο,
καλεί
αναπληρωματικούς
συμβούλους από το συνδυασμό στον οποίο
ανήκουν αυτοί που έχουν τεθεί σε αργία, με τη
σειρά της εκλογής τους.
2.
Αν μείνουν κενές έδρες συμβούλων των
συνδυασμών και δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί
κανενός συνδυασμού, ο Γενικός Γραμματέας της
Περιφέρειας προκηρύσσει, σε δύο (2) μήνες το
αργότερο, την εκλογή τόσων συμβούλων όσες είναι
οι κενές έδρες και ισάριθμων αναπληρωματικών.
3. Στην αναπληρωματική εκλογή εφαρμόζονται
αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα που
αφορούν την υποβολή υποψηφιότητας και την
κατάρτιση συνδυασμών. Οι κενές θέσεις
κατανέμονται ανάμεσα στους συνδυασμούς που
συγκέντρωσαν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
τουλάχιστον του συνόλου των εγκύρων
ψηφοδελτίων, αναλόγως με την εκλογική δύναμη
του καθενός από αυτούς.
4. Στο τελευταίο όμως έτος της δημοτικής ή
κοινοτικής περιόδου γίνεται εκλογή, μόνον αν οι
σύμβουλοι που έχουν απομείνει δεν αρκούν για την
ύπαρξη απαρτίας.
5. Τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια
λειτουργούν νόμιμα, έστω και με ελλιπή σύνθεση,
που δεν μπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον
αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία
σε όλες τις περιπτώσεις που μέλη δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου αποποιηθούν την εκλογή
τους, παραιτηθούν, αποβιώσουν, εκπέσουν ή
τεθούν σε αργία ή αν οι έδρες μείνουν κενές για
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οποιονδήποτε άλλο λόγο και μέχρι οι κενές θέσεις
να συμπληρωθούν με αναπλήρωση ή με εκλογές ή
με τη λήξη του χρόνου της αργίας.
6. Για τη λήψη αποφάσεων των δημοτικών ή
κοινοτικών συμβουλίων η απαρτία και οι
απαραίτητες πλειοψηφίες υπολογίζονται με βάση
τον αριθμό των δημοτικών ή κοινοτικών
συμβούλων που έχουν ορκισθεί και εγκατασταθεί,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70 και 23.
7. Όταν το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο δεν
μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα, επειδή υπάρχει
έλλειψη μελών του, αναστέλλονται κάθε είδους
προθεσμίες, των οποίων η τήρηση εξαρτάται από
απόφαση του συμβουλίου, μέχρι να καταστεί
δυνατή η νόμιμη λειτουργία του.
Άρθρο 74
Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συμβουλίων
1. Αν ένα δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο διαλυθεί
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 147, ο Γενικός
Γραμματέας της Περιφέρειας προκηρύσσει εκλογές
ένα (1) μήνα το αργότερο από τη διάλυση. Κατά την
εκλογή αυτή εκλέγονται και αναπληρωματικοί.
2. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας αναθέτει
στον γραμματέα της Κοινότητας ή σε δημόσιο
υπάλληλο τα καθήκοντα του προέδρου της
Κοινότητας, τα σχετικά με τη διεξαγωγή της
εκλογής, καθώς και τη διεξαγωγή των επειγουσών
υπηρεσιακών υποθέσεων.
παρ. 1 Άρθρου 81 ΣχΝ
«1. Το άρθρο 55 του ν.
3852/2010 (Α’ 87) περί
αντικατάστασης
και
αναπλήρωσης
μελών
δημοτικών συμβουλίων
και
συμβουλίων
δημοτικών κοινοτήτων
καθώς και προέδρων

Το άρθρο 55 του ν. 3852/2010 έχει ως εξής:
«Άρθρο 55 - Αντικατάσταση και αναπλήρωση μελών
1. Τις έδρες των δημοτικών συμβούλων και των
συμβούλων των κοινοτήτων άνω των τριακοσίων
(300) κατοίκων, που, για οποιονδήποτε λόγο,
μένουν κενές, καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί
του ίδιου συνδυασμού της ίδιας εκλογικής
περιφέρειας.
2. Τη θέση άμεσα εκλεγόμενου προέδρου
κοινότητας έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, που,
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δημοτικών κοινοτήτων για οποιονδήποτε λόγο, μένει κενή, καταλαμβάνει,
εξακολουθεί να ισχύει ο επόμενος, κατά σειρά σταυρών προτίμησης,
έως την 31η.12.2023.»
υποψήφιος πρόεδρος της κοινότητας.
3.
Ο
δήμαρχος
καλεί
αμέσως
τους
αναπληρωματικούς, με τη σειρά της εκλογής τους,
και αυτοί οφείλουν να παρουσιαστούν για
ορκωμοσία μέσα σε πέντε (5) ημέρες αφότου τους
επιδόθηκε η πρόσκληση. Η ορκωμοσία γίνεται
ενώπιον του δημάρχου. Αν δεν εμφανισθούν στην
προθεσμία αυτή, αποβάλλουν αυτοδικαίως την
ιδιότητα του αναπληρωματικού.
4. Αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών:
α) δημοτικών συμβούλων του συνδυασμού αυτού,
στην ίδια εκλογική περιφέρεια, ή
β) συμβούλων των κοινοτήτων του συνδυασμού
αυτού στην ίδια κοινότητα, καλούνται, αντίστοιχα
να καταλάβουν τις θέσεις που έμειναν κενές, για
οποιονδήποτε λόγο,
αα) αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι από
άλλους επιλαχόντες συνδυασμούς της ίδιας
εκλογικής περιφέρειας, με τη σειρά της εκλογικής
τους δύναμης και με τη σειρά που έχουν
ανακηρυχθεί ή
ββ) αναπληρωματικοί σύμβουλοι κοινότητας από
άλλους επιλαχόντες συνδυασμούς, με τη σειρά της
εκλογικής τους δύναμης και με τη σειρά που έχουν
ανακηρυχθεί στην ίδια κοινότητα.
5. Στην περίπτωση θέσης σε αργία μελών δημοτικών
συμβουλίων
ή
συμβουλίων
κοινοτήτων,
περιλαμβανομένων και των προέδρων συμβουλίων
κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων, εάν ο αριθμός
των μελών που απομένουν είναι μικρότερος από τον
αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία,
ο δήμαρχος, για τον μέχρι τη λήξη της αργίας χρόνο,
καλεί αναπληρωματικούς συμβούλους της ίδιας
εκλογικής περιφέρειας ή της ίδιας κοινότητας από
τον συνδυασμό στον οποίο ανήκουν αυτοί που
έχουν τεθεί σε αργία με τη σειρά της εκλογής τους.
Σε περίπτωση θέσης σε αργία προέδρων κοινοτήτων
έως 300 κατοίκους, ο δήμαρχος για τον μέχρι λήξης
της αργίας χρόνο καλεί τους αναπληρωματικούς
τους.
6. Αν μείνουν κενές έδρες δημοτικών συμβούλων ή
συμβούλων κοινοτήτων των συνδυασμών και δεν
υπάρχουν αναπληρωματικοί κανενός συνδυασμού,
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ο Περιφερειάρχης προκηρύσσει, σε δύο (2) μήνες το
αργότερο, την εκλογή τόσων συμβούλων όσες είναι
οι κενές έδρες και ισάριθμων αναπληρωματικών.
7. Στην αναπληρωματική εκλογή εφαρμόζονται
αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου
που αφορούν την υποβολή υποψηφιότητας και την
κατάρτιση συνδυασμών για τις δημοτικές εκλογές.
Οι κενές θέσεις κατανέμονται ανάμεσα στους
συνδυασμούς, αναλόγως με την εκλογική δύναμη
του καθενός από αυτούς.
8. Στο τελευταίο, όμως, έτος της δημοτικής περιόδου
γίνεται εκλογή, μόνον αν οι σύμβουλοι που έχουν
απομείνει δεν αρκούν για την ύπαρξη απαρτίας.
9. Τα δημοτικά συμβούλια και τα συμβούλια
κοινοτήτων λειτουργούν νόμιμα, έστω και με ελλιπή
σύνθεση που δεν μπορεί πάντως να είναι κατώτερη
από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την
απαρτία, αν μέλη δημοτικού συμβουλίου ή
συμβουλίου κοινότητας αποποιηθούν την εκλογή
τους, παραιτηθούν, αποβιώσουν, εκπέσουν ή
τεθούν σε αργία ή αν οι έδρες μείνουν κενές για
οποιονδήποτε άλλο λόγο και μέχρι οι κενές θέσεις
να συμπληρωθούν με αναπλήρωση ή με εκλογές ή
με τη λήξη του χρόνου της αργίας.
10. Για τη λήψη αποφάσεων των δημοτικών
συμβουλίων και συμβουλίων κοινότητας, η απαρτία
και οι απαραίτητες πλειοψηφίες υπολογίζονται με
βάση τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων που
έχουν ορκισθεί και εγκατασταθεί, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 52 και 9.
11. Όταν το δημοτικό συμβούλιο ή το συμβούλιο
κοινότητας δεν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα,
επειδή υπάρχει έλλειψη μελών του, αναστέλλονται
κάθε είδους προθεσμίες, των οποίων η τήρηση
εξαρτάται από απόφαση του συμβουλίου, μέχρι να
καταστεί δυνατή η νόμιμη λειτουργία του.»
Παρ. 2 Άρθρου 82 ΣχΝ
Τα άρθρα 4 έως 44 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) έχουν
Με την επιφύλαξη του ως εξής:
άρθρου 81, από την
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`
έναρξη ισχύος του
παρόντος,
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ καταργούνται τα άρθρα
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
4 έως 44 του ν.
4555/2018 (Α’ 133)
ΤΜΗΜΑ Α`
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 4
Συγκρότηση δήμων - Αντικατάσταση του άρθρου 2
του ν. 3852/2010
Το άρθρο 2 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 2
Συγκρότηση δήμων
1. Η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήμου που
συνιστάται με τον παρόντα νόμο αποτελείται από
τις εδαφικές περιφέρειες των συνενούμενων
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι
εδαφικές αυτές περιφέρειες αποτελούν τις
δημοτικές ενότητες του νέου δήμου και φέρουν το
όνομα του δήμου ή της κοινότητας.
2. Τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο άρθρο
2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α` 114),
μετονομάζονται σε κοινότητες, ανεξαρτήτως του
πληθυσμού τους. Κοινότητες αποτελούν και οι
δήμοι ή οι κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα
από εθελούσια συνένωση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του π.δ. 410/1995 (Α` 231) ή
συνενώνονται με τον παρόντα νόμο και δεν
αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα.
3. Κοινότητα συγκροτούν τα τοπικά διαμερίσματα
νησιών που έχουν πληθυσμό άνω των χιλίων (1.000)
κατοίκων.
Επίσης,
συγκροτούν
κοινότητα,
ανεξαρτήτως πληθυσμού, πρώην κοινότητες ή
τοπικά διαμερίσματα που εκτείνονται σε όλη την
περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν δήμο,
σύμφωνα με το άρθρο 1.
4. Τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται
οι δήμοι άνω των 100.000 κατοίκων μετονομάζονται
σε κοινότητες.».
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Άρθρο 5
Κοινότητες - Όργανα διοίκησης κοινοτήτων Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 8 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 8
Κοινότητες - Όργανα διοίκησης κοινοτήτων
1. Όργανα των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω
των τριακοσίων (300) κατοίκων, με βάση τα στοιχεία
μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, είναι:
α) Το συμβούλιο της κοινότητας.
β) Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας.
2. Το συμβούλιο της κοινότητας αποτελείται από
πέντε (5) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό
από τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (301-2.000)
κατοίκους, από επτά (7) μέλη σε κοινότητες με
μόνιμο πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα
χιλιάδες (2.001-10.000) κατοίκους, από έντεκα (11)
μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δέκα
χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (10.001-50.000)
κατοίκους και από δεκαπέντε (15) μέλη σε
κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από πενήντα
χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους.
3. Όργανο των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως
τριακοσίους (300) κατοίκους είναι ο πρόεδρος της
κοινότητας.».
ΤΜΗΜΑ Β`
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Άρθρο 6
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Διάρκεια δημοτικής περιόδου - Αντικατάσταση του
άρθρου 9 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 9 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 9
Διάρκεια δημοτικής περιόδου
1. Ο δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι
σύμβουλοι κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω
των τριακοσίων (300) κατοίκων και οι πρόεδροι των
κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων
(300) κατοίκων, εκλέγονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια
με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.
2. Η εκλογή στα ανωτέρω αξιώματα γίνεται τη
δεύτερη Κυριακή του μηνός Οκτωβρίου, κάθε
τέταρτο έτος.
Σε περίπτωση που δεν έχει αναδειχθεί επιτυχών
συνδυασμός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
33 (Α` γύρος), η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την
επόμενη Κυριακή, στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις
ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους
αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους
ίδιους εφόρους αντιπροσώπων (Β` γύρος).
Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, η
προεκλογική περίοδος αρχίζει δύο (2) μήνες πριν
την ημερομηνία των εκλογών.
3. Η εγκατάσταση των αρχών της παραγράφου 1
γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από
τη διεξαγωγή των εκλογών και η θητεία τους λήγει
την 31η Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους.
4. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος:
α) Ο πρώτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας στα
αξιώματα της παραγράφου 1 θα διεξαχθεί την
Κυριακή κατά την οποία διενεργείται η ψηφοφορία
για την εκλογή των αντιπροσώπων της Ελλάδας στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του έτους 2019.
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β) Σε περίπτωση που δεν έχει αναδειχθεί επιτυχών
συνδυασμός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
33, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη
Κυριακή στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες
εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους
της δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφόρους
αντιπροσώπων. Με την επιφύλαξη ειδικότερων
ρυθμίσεων, η προεκλογική περίοδος αρχίζει δύο (2)
μήνες πριν την ημερομηνία των εκλογών.
γ) Η εγκατάσταση των νέων αρχών θα γίνει την 1η
Σεπτεμβρίου 2019 και η θητεία τους λήγει την 31η
Δεκεμβρίου 2023 και λογίζεται πλήρης για όλες τις
συνέπειες.
δ) Η εκλογή προεδρείου συμβουλίων και επιτροπών
διενεργείται κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και
Μάρτιο κατ` ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 64 του
ν. 3852/2010.».
Άρθρο 7
Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 3852/2010
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του
ν. 3852/2010, μετά τη λέξη «δημοτικές»
προστίθενται οι λέξεις «και κοινοτικές».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3852/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Δικαίωμα να εκλέγουν τις δημοτικές και
κοινοτικές αρχές έχουν επίσης οι πολίτες των
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι
είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους.».
3. Στην παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3852/2010, οι
λέξεις «από την πρώτη (1η) Απριλίου»
αντικαθίσταται από τις λέξεις «από την πρώτη (1η)
Αυγούστου.».
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Ειδικά για τις εκλογές του 2019, η προθεσμία του
προηγούμενου εδαφίου ορίζεται στην πρώτη (1η)
Απριλίου.
Άρθρο 8
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3852/2010
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.
3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία για την
εκλογή των μελών των συμβουλίων των κοινοτήτων
με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300)
κατοίκων και των προέδρων των κοινοτήτων με
μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων
έχουν οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους
αντίστοιχους εκλογικούς καταλόγους.».
Άρθρο 9
Εκλογικοί κατάλογοι - Αντικατάσταση του άρθρου
12 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 12 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 12
Εκλογικοί κατάλογοι
Οι εκλογικοί κατάλογοι που ισχύουν για τις
βουλευτικές εκλογές ισχύουν και για τις εκλογές των
δημοτικών αρχών, των συμβουλίων των κοινοτήτων
με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300)
κατοίκων και των προέδρων των κοινοτήτων με
μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων.
Ισχύουν επίσης, οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των
πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις
διατάξεις του π.δ. 133/1997.».
Άρθρο 10
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Προσόντα εκλογιμότητας για την ανάδειξη των
δημοτικών αρχών - Αντικατάσταση του άρθρου 13
του ν. 3852/2010
Το άρθρο 13 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 13
Προσόντα εκλογιμότητας για την ανάδειξη των
δημοτικών αρχών
1. Δήμαρχος μπορεί να εκλεγεί:
α) ο δημότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και
έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του κατά
την ημέρα διενέργειας των εκλογών και
β) ο πολίτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εφόσον έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της
ηλικίας του κατά την ημέρα των εκλογών και έχει την
ικανότητα να εκλέγει, σύμφωνα και με τις
ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.
2. Δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος κοινότητας με
μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300)
κατοίκων ή πρόεδρος κοινότητας με μόνιμο
πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων μπορεί
να εκλεγεί:
α) ο δημότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και
έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά
την ημέρα των εκλογών και
β) ο πολίτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας του κατά την ημέρα των εκλογών και έχει την
ικανότητα να εκλέγει, σύμφωνα και με τις
ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.».

Άρθρο 11
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Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα Αντικατάσταση του άρθρου 14 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 14 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 14
Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα
1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι,
δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι κοινότητας με
μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300)
κατοίκων ή πρόεδροι κοινότητας με μόνιμο
πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων:
α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων
δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας,
θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών
και μέλη Ανεξαρτήτων Αρχών. Κατ` εξαίρεση,
δικαστικοί λειτουργοί και αξιωματικοί των ενόπλων
δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, εφόσον
δεν υπηρέτησαν εντός των ορίων του δήμου στον
οποίο επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα κατά
τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν
από τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών,
μπορούν να είναι υποψήφιοι υπό την προϋπόθεση
να παραιτηθούν από τη θέση τους σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν
από την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων.
Ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν την υποβολή ή
την αποδοχή της παραίτησης των προσώπων αυτών
ή που περιορίζουν το δικαίωμά τους να
παραιτηθούν ή την αρμοδιότητα της αρχής να
αποδεχθεί την παραίτησή τους εξακολουθούν να
ισχύουν.
β) Ο Δημοτικός και Περιφερειακός Διαμεσολαβητής,
εφόσον η χωρική του αρμοδιότητα αφορά ή
καταλαμβάνει το δήμο για τον οποίο θέτει
υποψηφιότητα, για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της
θητείας του με οποιονδήποτε τρόπο.
γ) Ο Επόπτης Ο.Τ.Α., στο σύνολο των δήμων στους
οποίους εκτείνεται η αρμοδιότητά του, για τέσσερα
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(4) έτη από τη λήξη της θητείας του με
οποιονδήποτε τρόπο.
δ) Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών
συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι
σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και
των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει
άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή
ως μέτοχος, καθώς και των πάσης φύσεως νομικών
προσώπων των δήμων, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί
της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα
ανωτέρω αξιώματα, στους δήμους στη χωρική
περιφέρεια των οποίων εκτεινόταν η αρμοδιότητά
τους, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη
διενέργεια των δημοτικών εκλογών. Ειδικά για τις
πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν μετά την ισχύ
του παρόντος, τα ως άνω πρόσωπα που θέτουν
υποψηφιότητα στους άλλους δήμους της χωρικής
περιφέρειας του νομικού προσώπου, πλην του
δήμου της έδρας αυτού, παραιτούνται από τη θέση
τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του
π.δ. 26/2012, πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων.
Αν τα ως άνω πρόσωπα θέτουν υποψηφιότητα σε
δήμο της έδρας του νομικού προσώπου, ισχύουν τα
οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο.
ε) Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου
και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του
Δημοσίου, των δήμων, των περιφερειών και των
νομικών προσώπων που είναι ενταγμένα στο
Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του
δημόσιου τομέα, όπως αυτό ισχύει δώδεκα μήνες
πριν τη διενέργεια των εκλογών, οι οποίοι άσκησαν
καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας
επιπέδου Διεύθυνσης ή ανώτερου, μέσα στο
δωδεκάμηνο πριν από τη διενέργεια των
αυτοδιοικητικών εκλογών, στους δήμους στα
διοικητικά όρια των οποίων εκτείνονταν η
αρμοδιότητα των ανωτέρω οργανικών μονάδων.
Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν
υπάγονται οι διευθυντές σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων,
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κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του
Ε.Σ.Υ., ενώ εμπίπτουν οι Περιφερειακοί Διευθυντές
Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης, καθώς και οι Διευθυντές ιατροί που
προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των
Κέντρων Υγείας, καθώς και ο υπεύθυνος
συντονιστής επιστημονικής λειτουργίας Κέντρου
Υγείας.
στ) Όποιοι συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά
του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία
αυτός συμμετέχει, με σύμβαση προμήθειας,
εκτέλεσης
έργου,
παροχής
υπηρεσιών,
παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή
υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω από πέντε
χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως. Δεν αποτελεί
κώλυμα ή ασυμβίβαστο η ιδιότητα του μέλους της
διοίκησης ή του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων
και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται
με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα
νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με
σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της
δραστηριότητάς τους. Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η
σύναψη σύμβασης αγοράς, εκποίησης ή
εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων, εφόσον η σχετική
σύμβαση έχει συναφθεί ύστερα από πλειοδοτική
δημοπρασία.
ζ) Γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύμβουλοι,
πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων,
διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών
εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο,
τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα
οποία αυτός συμμετέχει, εφόσον το ποσοστό
συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε
τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της
εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών
εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που
έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο, τα νομικά του
πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός
συμμετέχει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
της περίπτωσης στ`. Αν ο οικείος δήμος συμμετέχει
με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση με την
οποία συμβάλλεται ο ίδιος, τα νομικά του πρόσωπα
ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχει, δεν
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υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αιρετούς του δήμου
που μετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής.
2. Επιπλέον των οριζόμενων στην παράγραφο 1, δεν
μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι,
δημοτικοί σύμβουλοι ή πρόεδροι ή σύμβουλοι
κοινότητας:
α) Γενικοί γραμματείς δήμων και δικηγόροι με
έμμισθη εντολή των δήμων, στους δήμους στους
οποίους υπηρέτησαν κατά την προηγούμενη των
εκλογών αυτοδιοικητική περίοδο.
β) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης ε` της
παραγράφου 1, υπάλληλοι με σχέση εργασίας
δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου στον ίδιο δήμο και τα πάσης φύσεως νομικά
πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα οποία
μετέχει ο δήμος.
Το κώλυμα αίρεται εφόσον οι υπάλληλοι αυτοί
παραιτηθούν από τη θέση τους, σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν
την ανακήρυξη των υποψηφίων. Στην περίπτωση
αυτή, οι εν λόγω υπάλληλοι μπορούν να
επανέλθουν στην υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 32 του ν. 4257/2014.
3. Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει για όσους
έχουν εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμά
τους, ύστερα από αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
περίπτωση γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 236,
καθώς και για όσους για όσους έχουν εκπέσει από
το αιρετό αξίωμά τους, ύστερα από πειθαρχικό
παράπτωμα, σύμφωνα με το άρθρο 233.
Τα κωλύματα της παρούσας παραγράφου ισχύουν
για την επόμενη της έκπτωσης αυτοδιοικητική
περίοδο.
4. Δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή
πρόεδροι
κοινοτήτων
που
αποδέχονται
οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή τα έργα που
συνιστούν ασυμβίβαστο ή δεν εξόφλησαν την
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οφειλή τους σύμφωνα με το άρθρο 15 ή αποκτούν
δημοτικότητα σε άλλο δήμο, εκπίπτουν από το
αξίωμά τους. Το κατά τόπο αρμόδιο Διοικητικό
Πρωτοδικείο με απόφαση του διαπιστώνει την
ύπαρξη του ασυμβιβάστου και την έκπτωση από το
αξίωμα, εφόσον υποβληθεί σχετική ένσταση από τα
αναφερόμενα στο άρθρο 45, πρόσωπα. Κατά της
απόφασης με την οποία διαπιστώνεται το
ασυμβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο άρθρο 50.
5. Υποψηφιότητα και στους δύο βαθμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης ή για περισσότερα του ενός
αυτοδιοικητικά αξιώματα στον ίδιο ή σε άλλο βαθμό
τοπικής αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπεται. Υποψήφιος
ο οποίος θέτει υποψηφιότητα κατά παράβαση του
προηγούμενου εδαφίου, δεν ανακηρύσσεται σε
καμία από τις θέσεις για τις οποίες έχει θέσει
υποψηφιότητα. Εφόσον, παρά τα ανωτέρω,
ανακηρυχθεί, η υποψηφιότητά του, ακυρώνεται για
όλες τις θέσεις με την έκδοση δικαστικής απόφασης,
ύστερα από σχετική ένσταση, σύμφωνα με τα
άρθρα 45 και επόμενα.
6. Δεν επιτρέπεται η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο
της ιδιότητας αιρετού και στους δύο βαθμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης ή δύο άμεσα αιρετών
αυτοδιοικητικών αξιωμάτων. Στην περίπτωση αυτή,
επέρχεται αυτοδίκαιη έκπτωση και από τα δύο
αξιώματα, με διαπιστωτική πράξη του οικείου
Επόπτη Ο.Τ.Α..
7. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, το
κώλυμα που προβλέπεται στην περίπτωση α` της
παραγράφου 1 για τα μέλη των Ανεξάρτητων
Αρχών, καθώς και στην περίπτωση α` της
παραγράφου 2 παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα
στα οποία συντρέχει αυτό παραιτηθούν από τη
θέση τους, πριν από την ημέρα της ανακήρυξης των
υποψηφίων.
8. Όσοι ασκούν καθήκοντα Δημοτικού και
Περιφερειακού Συμπαραστάτη μπορούν να είναι
υποψήφιοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι,
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σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινότητας, στους δήμους
όπου υπηρετούν, στις αυτοδιοικητικές εκλογές της
παραγράφου 4 του άρθρου 9 εφόσον παραιτηθούν
από τη θέση τους πριν από την ημέρα ανακήρυξης
των υποψηφίων.».
Άρθρο 12
Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών - Αντικατάσταση
του άρθρου 15 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 15 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 15
Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών
1. Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί
σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινότητας
εκείνοι που είναι, από οποιαδήποτε αιτία,
οφειλέτες του οικείου δήμου, των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου αυτού, των
κοινωφελών επιχειρήσεών του καθώς και της
δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης
του (Δ.Ε.Υ.Α.), εφόσον η συνολική οφειλή τους
υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.
2. Αν οφειλέτης του δήμου ή των νομικών
προσώπων της παραγράφου 1 εκλεγεί δήμαρχος,
δημοτικός σύμβουλος ή σύμβουλος κοινότητας,
οφείλει να εξοφλήσει την οφειλή του, εφόσον αυτή
υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ,
έως την ημέρα εγκατάστασης των νέων δημοτικών
αρχών.
3. Αν τα προαναφερόμενα πρόσωπα γίνουν
οφειλέτες του δήμου ή των ανωτέρω νομικών
προσώπων μετά την εκλογή τους, οφείλουν να
εξοφλήσουν την οφειλή τους μέσα σε προθεσμία
δύο (2) μηνών, αφότου κατέστη οριστική η
βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής ή σε
περίπτωση άσκησης ενδίκων βοηθημάτων, αφότου
εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η
εξόφληση των οφειλών του άρθρου αυτού δεν γίνει
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μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, εκτός από την
περίπτωση διακανονισμού της οφειλής, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, εκπίπτουν από το αξίωμά
τους.».
Άρθρο 13
Αντιπρόσωποι Δικαστικής Αρχής και έφοροι των
αντιπροσώπων - Αντικατάσταση του άρθρου 17 του
ν. 3852/2010
Το άρθρο 17 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 17
Αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής και έφοροι των
αντιπροσώπων
1. Για το διορισμό των εφόρων και των
αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής εφαρμόζονται
αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 68 του π.δ.
26/2012 (Α` 57).
2. Οι δικηγόροι που είναι βουλευτές, αυτοί που
έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι, καθώς και τα
πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 68 του π.δ.
26/2012 δεν διορίζονται αντιπρόσωποι.
3. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι
έφοροι αυτών ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές,
μόνον αν είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο
δήμου της οικείας περιφέρειας, όπου ασκούν τα
καθήκοντά τους αυτά. Αν δεν είναι εγγεγραμμένοι
στον εκλογικό κατάλογο του δήμου, στον οποίο
ανήκει το εκλογικό τμήμα, στο οποίο ασκούν τα
καθήκοντά τους και είναι εγγεγραμμένοι στον
εκλογικό κατάλογο άλλου δήμου, υπογράφουν
υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο δήμος
στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι
εγγεγραμμένοι και ψηφίζουν. Οι αντιπρόσωποι της
δικαστικής αρχής και οι έφοροι αυτών ψηφίζουν
στις εκλογές για την ανάδειξη συμβούλων ή
προέδρων κοινότητας, μόνο εφόσον είναι
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εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του οικείου
δήμου.
4. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των
εφορευτικών επιτροπών κληρώνονται, σύμφωνα με
τις ρυθμίσεις της νομοθεσίας για την εκλογή
βουλευτών. Αν η ψηφοφορία ματαιωθεί, σύμφωνα
με το άρθρο 48 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ή
επαναληφθεί η ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο
33 του παρόντος, οι εκλογές διεξάγονται με τα ίδια
μέλη των εφορευτικών επιτροπών.
5. Η ημερήσια αποζημίωση, οι ημέρες για τις οποίες
παρέχεται και τα οδοιπορικά έξοδα των
αντιπροσώπων ορίζονται και καταβάλλονται
σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 131 του π.δ.
26/2012, όπως ισχύουν.».
Άρθρο 14
Υποψηφιότητες - κατάρτιση συνδυασμών
Αντικατάσταση του άρθρου 18 του ν. 3852/2010

-

Το άρθρο 18 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 18
Υποψηφιότητες - Κατάρτιση συνδυασμών
1. Η εκλογή του δημάρχου και των δημοτικών
συμβούλων
γίνεται
κατά
συνδυασμούς.
Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.
Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει:
α) Τον υποψήφιο δήμαρχο και
β) Τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους ανά
εκλογική
περιφέρεια,
σύμφωνα
με
τις
παραγράφους 2 έως και 10.
2. Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε
περισσότερους συνδυασμούς.
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3. Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο για την
εκλογή του και ως δημάρχου και ως μέλους
δημοτικού συμβουλίου ή μέλους συμβουλίου
κοινότητας ή προέδρου κοινότητας δεν επιτρέπεται.
4. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση
που υπογράφει ο επικεφαλής του.
Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά
σειρά:
α) Το όνομα, καθώς και το έμβλημα του
συνδυασμού, εφόσον αυτό υπάρχει.
β) Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο
του υποψήφιου δημάρχου, με την αντίστοιχη
ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το
όνομα του υποψήφιου δημάρχου. Αν δεν
αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψήφιος του
συνδυασμού θεωρείται υποψήφιος δήμαρχος.
γ) Ακολουθεί η ονομασία της εκλογικής περιφέρειας
και αναγράφεται με αλφαβητική σειρά το επώνυμο,
το όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων
δημοτικών συμβούλων αυτής. Οι εκλογικές
περιφέρειες αναγράφονται με την αλφαβητική
σειρά της ονομασίας τους. Ο αριθμός των
υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι
τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε
εκλογικής
περιφέρειας
με
δυνατότητα
προσαύξησης έως και τριάντα τοις εκατό (30%).
Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην
επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι
ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Στις εκλογικές
περιφέρειες που εκλέγονται λιγότεροι από πέντε (5)
σύμβουλοι ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών
συμβούλων μπορεί να προσαυξηθεί έως ακόμη
έναν (1). Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών
συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό
σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του
συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου
συνδυασμού.
5. Στη δήλωση επισυνάπτονται για κάθε υποψήφιο
του συνδυασμού:
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α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του
δήμου, όπου είναι υποψήφιος.
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι
αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο
αξίωμα και στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια
και ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του
δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των
δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της
εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν τα
κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 14 του
παρόντος. Στην υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται η
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του
δηλούντος.
γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ. ή παράβολο από το
οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος δήμαρχος και
κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, έχει
καταθέσει υπέρ του δημοσίου ποσό των διακοσίων
(200) και πενήντα (50) ευρώ αντίστοιχα. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα
ποσά αυτά.
6. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πέραν του κυρίου
ονόματος του υποψηφίου ή του επωνύμου και
υποκοριστικό ή ψευδώνυμο, καλλιτεχνικό ή άλλο,
αυτού, εφόσον με αυτό είναι ευρύτερα γνωστός.
Στην περίπτωση αυτή το υποκοριστικό ακολουθεί το
κύριο όνομα ή το επώνυμο και τίθεται σε
παρένθεση. Δεν επιτρέπεται να τίθεται άλλο
στοιχείο πέραν του υποκοριστικού ή ψευδωνύμου,
όπως κάθε είδους επαγγελματική, πολιτική ή άλλη
ιδιότητα. Στην περίπτωση αυτή, η αναγραφή
θεωρείται μη γενόμενη και ο υποψήφιος
ανακηρύσσεται από το δικαστήριο μόνο με τα
ονοματεπωνυμικά του στοιχεία. Κάθε υποψήφιος,
εφόσον είναι έγγαμος ή έγγαμη ή έχει συνάψει
σύμφωνο συμβίωσης, μπορεί να προσθέσει,
ανεξαρτήτως σειράς, και το επώνυμο του συζύγου ή
συμβιούντος. Γυναίκες που είναι εγγεγραμμένες
στην οικογενειακή τους μερίδα με το επώνυμο του
συζύγου τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως
πρώτο επώνυμο είτε το πατρικό είτε του συζύγου
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είτε μόνο ένα από αυτά. Αν γίνει χρήση μόνο του
συζυγικού επωνύμου, αντί του πατρωνύμου τίθεται
το όνομα του συζύγου, με την ένδειξη «σύζυγος» ή,
συντετμημένα, «συζ.».
7. Στη δήλωση ορίζεται όνομα και, δυνητικά,
έμβλημα συνδυασμού. Απαγορεύεται να ορίζεται ή
να χρησιμοποιείται ως όνομα ή ως έμβλημα του
συνδυασμού σύμβολο θρησκευτικής λατρείας ή
σημαία ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους ή σημείο
ιδιαίτερης ευλάβειας, στέμμα, όνομα ή έμβλημα
πολιτικής οργάνωσης, φωτογραφία οποιουδήποτε
προσώπου, έμβλημα κράτους, που ίσχυε
παλαιότερα ή ισχύει ακόμη, καθώς και σύμβολα ή
εμβλήματα του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης
Απριλίου 1967 ή σύμβολα ή εμβλήματα με
ρατσιστικό ή ξενοφοβικό περιεχόμενο, σύμφωνα με
το άρθρο 1 του ν. 927/1979 (Α` 139). Αν γίνουν
περισσότερες δηλώσεις με το ίδιο όνομα ή έμβλημα
από υποψήφιους συνδυασμούς για την ανάδειξη
δημοτικών αρχών του ίδιου δήμου, δικαίωμα
χρήσης έχει όποιος το έχει δηλώσει πρώτος. Αν γίνει
παράβαση των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου
αυτής της παραγράφου και η παράβαση βεβαιωθεί
από το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον η παράβαση
αφορά το έμβλημα του συνδυασμού, αυτός
ανακηρύσσεται μόνο με το όνομά του και χωρίς
έμβλημα, ενώ εφόσον αφορά το όνομα του
συνδυασμού, η δήλωση είναι απαράδεκτη.
8. Αν με τη δήλωση του συνδυασμού δεν
προσκομίζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο
5 δικαιολογητικά για κάποιον υποψήφιο, ο
υποψήφιος αυτός δεν ανακηρύσσεται. Αντίθετα,
απλά
σφάλματα
στην
αναγραφή
των
ονοματεπωνυμικών
στοιχείων
υποψηφίου,
μπορούν να διορθώνονται αυτεπαγγέλτως από το
δικαστήριο, εφ` όσον τα ορθά στοιχεία του
προκύπτουν χωρίς αμφιβολία από τα λοιπά
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
9. Αν η δήλωση του συνδυασμού δεν περιλαμβάνει
τα ελάχιστα στοιχεία της παραγράφου 4 του
παρόντος ή δεν περιλαμβάνει έγκυρο όνομα
συνδυασμού, σύμφωνα με την παράγραφο 7 ή
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υποβάλλεται εκπρόθεσμα ή περιλαμβάνει, εξαρχής
ή κατόπιν εφαρμογής του πρώτου εδαφίου της
προηγούμενης
παραγράφου,
λιγότερους
υποψήφιους από τα ελάχιστα όρια της περίπτωσης
γ` της παραγράφου 4 ή δεν περιλαμβάνει
υποψηφίους για το σύνολο των εκλογικών
περιφερειών ή δεν πληροί την ποσόστωση φύλου
της παραγράφου 4 και αυτό βεβαιωθεί από το
δικαστήριο, η δήλωση είναι απαράδεκτη.
10. Η δήλωση του συνδυασμού επιδίδεται από τον
υποψήφιο δήμαρχο ή με δικαστικό επιμελητή,
ύστερα από παραγγελία του υποψήφιου δημάρχου,
στον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου το
αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της
ψηφοφορίας.
Έως τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας,
επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός
έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιων
συμβούλων με συμπληρωματική δήλωση του
υποψήφιου δημάρχου. Μετά τη λήξη της ανωτέρω
προθεσμίας καμιά μεταβολή της δήλωσης δεν
επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση
προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν,
σύμφωνα με το άρθρο 21. Στις ανωτέρω δηλώσεις
επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπει η
παράγραφος 5.».

Άρθρο 15
Κατάργηση του άρθρου 19 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 19 του ν. 3852/2010 καταργείται.
Άρθρο 16
Εκλογές κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300)
κατοίκων
Στο ν. 3852/2010, μετά το άρθρο 18, προστίθεται
άρθρο 18Α ως εξής:
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«Άρθρο 18Α
Εκλογές κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300)
κατοίκων - Υποψηφιότητες, κατάρτιση συνδυασμών
1. Η εκλογή των συμβούλων των κοινοτήτων με
μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300)
κατοίκων γίνεται με χωριστή κάλπη και κατά
συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών
αποκλείονται.
2. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τον υποψήφιο
πρόεδρο του συμβουλίου κοινότητας, ως
επικεφαλής του συνδυασμού και τους υποψήφιους
συμβούλους της κοινότητας, σύμφωνα με τις
παραγράφους 3 έως και 9.
3. Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε
περισσότερους συνδυασμούς ή να θέτει
υποψηφιότητα σε περισσότερες της μίας κοινότητες
ή για περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά
αξιώματα.
4. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση
που υπογράφει ο επικεφαλής του συνδυασμού.
Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά
σειρά:
α) Το όνομα και, αν υπάρχει, το έμβλημα του
συνδυασμού.
β) Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο
του υποψηφίου προέδρου του συμβουλίου, με την
αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε
κάτω από το όνομα του υποψηφίου προέδρου. Εάν
δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψήφιος του
συνδυασμού θεωρείται υποψήφιος πρόεδρος του
συμβουλίου.
γ) Με αλφαβητική σειρά, το επώνυμο, το όνομα και
το πατρώνυμο των υποψηφίων συμβούλων
κοινότητας του συνδυασμού. Για τον τρόπο
αναγραφής των ονοματεπωνυμικών στοιχείων των
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υποψηφίων εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του
άρθρου 18.
5. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων πρέπει να
είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών του
συμβουλίου της οικείας κοινότητας με δυνατότητα
προσαύξησης έως και τριάντα τοις εκατό (30%). Αν
κατά τον υπολογισμό του πιο πάνω αριθμού
προκύπτει δεκαδικός αριθμός και το δεκαδικό
κλάσμα του αριθμού αυτού είναι ίσο ή μεγαλύτερο
του 0,5, ο ακέραιος αριθμός αυξάνεται κατά μία
μονάδα. Κατ` εξαίρεση, στις κοινότητες που
εκλέγουν πενταμελή συμβούλια, ο αριθμός των
υποψηφίων μπορεί να προσαυξάνεται κατά έναν (1)
ακόμα υποψήφιο. Ο αριθμός των υποψήφιων
συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό
σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του
συνολικού αριθμού των υποψηφίων συμβούλων
του οικείου συνδυασμού.
6. Στη δήλωση επισυνάπτονται για κάθε υποψήφιο
του συνδυασμού:
α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του
δήμου, όπου είναι υποψήφιος.
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι
αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο
αξίωμα και ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του
δικαιώματα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση
των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα
της εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν τα
κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 14. Στην
υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται η θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής του δηλούντος.
γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ., ή παράβολο από το
οποίο προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος σύμβουλος
κοινότητας έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου,
αντίστοιχα, το ποσό των δέκα (10) ευρώ. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονομικών μπορεί να γίνεται αναπροσαρμογή του
ποσού αυτού.
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7. Ως προς το όνομα και το έμβλημα του
συνδυασμού ισχύουν οι περιορισμοί και οι κανόνες
των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 18. Κατ`
εξαίρεση επιτρέπεται να κατατεθούν συνδυασμοί
με το ίδιο όνομα και έμβλημα σε περισσότερες της
μίας κοινότητες του ίδιου δήμου, εφόσον αυτό
ταυτίζεται με το όνομα και το έμβλημα συνδυασμού
υποψηφίου δημάρχου και δημοτικών συμβούλων
του ίδιου δήμου. Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση
της παραγράφου 4 υποβάλλεται υποχρεωτικά, για
όλους τους συνδυασμούς του προηγούμενου
εδαφίου, από τον υποψήφιο δήμαρχο επικεφαλής
του συνδυασμού. H ακύρωση του συνδυασμού σε
μία ή περισσότερες κοινότητες δεν επιφέρει
ακυρότητα ολόκληρου του συνδυασμού.
8. Η δήλωση του συνδυασμού επιδίδεται από τον
υποψήφιο πρόεδρο του συμβουλίου κοινότητας ή
με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία
του υποψηφίου προέδρου του συμβουλίου
κοινότητας, στον πρόεδρο του πολυμελούς
πρωτοδικείου το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν
από την ημέρα της ψηφοφορίας.
Έως τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας,
επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός
έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιων
συμβούλων
με
συμπληρωματική
δήλωση
οποιουδήποτε υποψηφίου. Μετά τη λήξη της
ανωτέρω προθεσμίας καμιά μεταβολή της δήλωσης
δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση
προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν,
σύμφωνα με το άρθρο 21. Στις ανωτέρω δηλώσεις
επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπονται στην
παράγραφο 6.
9. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι
παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 18.».
Άρθρο 17
Εκλογές κοινοτήτων έως τριακοσίων (300) κατοίκων
Στο ν. 3852/2010, μετά το άρθρο 18Α, προστίθεται
άρθρο 18Β ως εξής:
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«Άρθρο 18Β
Εκλογές κοινοτήτων έως τριακοσίων (300) κατοίκων
- Υποψηφιότητες σε ενιαίο ψηφοδέλτιο
1. Η εκλογή προέδρων των κοινοτήτων με μόνιμο
πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων γίνεται
με χωριστή κάλπη και με ενιαίο ψηφοδέλτιο, όλων
των μεμονωμένων υποψηφίων. Οι υποψηφιότητες
κατατίθενται με γραπτή δήλωση κάθε υποψήφιου,
στην οποία αναγράφεται η κοινότητα για την οποία
κατατίθεται υποψηφιότητα και το επώνυμο, το
όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου. Τα
ονόματα των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο τίθενται
με αλφαβητική σειρά. Γ ια τον τρόπο αναγραφής
των ονοματεπωνυμικών στοιχείων των υποψηφίων
εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 18.
2. Στη δήλωση επισυνάπτονται:
α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του
δήμου, όπου είναι υποψήφιος.
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι δεν έχει
στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα ή ότι έληξε η
πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή
θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, καθώς και ότι
δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του
άρθρου 14. Στην υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται
η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του
δηλούντος.
γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ., ή παράβολο από το
οποίο προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος έχει
καταθέσει υπέρ του δημοσίου, αντίστοιχα, το ποσό
των δέκα (10) ευρώ. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών μπορεί να
γίνεται αναπροσαρμογή του ποσού αυτού.
3. Αν με τη δήλωση υποψηφιότητας δεν
προσκομίζονται
τα
προβλεπόμενα
στην
προηγούμενη παράγραφο δικαιολογητικά ή η
δήλωση υποψηφιότητας δεν περιλαμβάνει τα
ελάχιστα στοιχεία της παραγράφου 1 ή
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υποβάλλεται εκπρόθεσμα και αυτό βεβαιωθεί από
το δικαστήριο, η δήλωση είναι απαράδεκτη και ο
υποψήφιος αυτός δεν ανακηρύσσεται. Αντίθετα,
απλά
σφάλματα
στην
αναγραφή
των
ονοματεπωνυμικών
στοιχείων
υποψηφίου,
μπορούν να διορθώνονται αυτεπαγγέλτως από το
δικαστήριο, εφόσον τα ορθά στοιχεία του
προκύπτουν χωρίς αμφιβολία από τα λοιπά
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
4. Η δήλωση υποψηφιότητας επιδίδεται από τον
υποψήφιο ή με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από
παραγγελία του υποψηφίου, στον πρόεδρο του
πολυμελούς πρωτοδικείου το αργότερο είκοσι (20)
ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.
5. Κανείς δεν επιτρέπεται να θέτει υποψηφιότητα
σε περισσότερες της μίας κοινότητες ή για
περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά αξιώματα.».
Άρθρο 18
Ένωση κοινότητας σε περίπτωση μη υποβολής
υποψηφιοτήτων
Στο ν. 3852/2010, μετά το άρθρο 18Β, προστίθεται
άρθρο 18Γ ως εξής:
«Άρθρο 18Γ
Ένωση κοινότητας με όμορη, σε περίπτωση μη
υποβολής δήλωσης συνδυασμού ή μεμονωμένων
υποψηφιοτήτων σε ενιαίο ψηφοδέλτιο
1. Αν σε μία κοινότητα ματαιωθεί η εκλογή
συμβούλων, επειδή δεν έχει υποβληθεί δήλωση
συνδυασμού υποψηφίων ή, σε κοινότητα έως και
τριακοσίων
(300)
κατοίκων,
δήλωση
υποψηφιότητας μεμονωμένων υποψηφίων, ο
δήμαρχος εκδίδει αμελλητί πρόγραμμα για την
επανάληψη της εκλογής.
2. Αν και κατά τη νέα εκλογή δεν δηλωθεί
συνδυασμός
υποψηφίων
ή
μεμονωμένες
υποψηφιότητες, η κοινότητα αυτή ενώνεται με
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όμορη αυτής κοινότητα του ίδιου δήμου. Η ένωση
γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με
πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και γνώμη του
οικείου δημοτικού συμβουλίου.».
Άρθρο 19
Ανακήρυξη - Κοινοποίηση υποψηφιοτήτων
Αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 3852/2010

-

Το άρθρο 20 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 20
Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών ή
μεμονωμένων υποψηφίων ενιαίου ψηφοδελτίου
1. Τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα πριν από την
ψηφοφορία το πρωτοδικείο ανακηρύσσει σε
δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς, καθώς και
τους υποψηφίους ενιαίου ψηφοδελτίου κοινοτήτων
έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, που έχουν
δηλωθεί νόμιμα.
2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου κοινοποιεί αμέσως
στον περιφερειάρχη τις σχετικές αποφάσεις.
3. Ο περιφερειάρχης θεωρεί και αποστέλλει αμέσως
σε κάθε δήμο πίνακα των συνδυασμών και
υποψηφίων που έχουν ανακηρυχθεί.».
Άρθρο 20
Αντικατάσταση υποψηφίων - Αντικατάσταση του
του άρθρου 21 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 21 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 21
Αντικατάσταση υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή
απεβίωσαν
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1. Ο υποψήφιος δήμαρχος ή πρόεδρος συμβουλίου
κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των
τριακοσίων (300) κατοίκων μπορεί να παραιτηθεί
από την υποψηφιότητά του. Η παραίτηση γίνεται με
γραπτή δήλωσή του, η οποία επιδίδεται με
δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη
στον πρόεδρο του πρωτοδικείου την όγδοη (8η)
ημέρα, το αργότερο, πριν από τη διεξαγωγή της
ψηφοφορίας.
2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του
υποψήφιου δημάρχου ή του υποψηφίου προέδρου
συμβουλίου κοινότητας με πληθυσμό άνω των
τριακοσίων (300) κατοίκων, τη θέση του στο
συνδυασμό καταλαμβάνει είτε νέος υποψήφιος είτε
ένας από τους υποψήφιους συμβούλους του
συνδυασμού, ύστερα από δήλωση της πλειοψηφίας
των υποψηφίων που επιδίδεται με απόδειξη στον
πρόεδρο του πρωτοδικείου, δύο (2) ημέρες το
αργότερο πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
Στη δήλωση επισυνάπτονται τα στοιχεία που
ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 18. Το
αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει τον υποψήφιο
που αντικαθιστά εκείνον που παραιτήθηκε ή
απεβίωσε μέχρι και την παραμονή της διενέργειας
των εκλογών. Αν δεν έγινε αντικατάσταση, τη θέση
του δημάρχου καταλαμβάνει ο δημοτικός
σύμβουλος του συνδυασμού που θα λάβει τους
περισσότερους σταυρούς προτίμησης στο δήμο. Αν
δεν έγινε αντικατάσταση του υποψηφίου προέδρου
συμβουλίου κοινότητας με πληθυσμό άνω των
τριακοσίων (300) κατοίκων, υποψήφιος για τη θέση
του προέδρου του συμβουλίου, σύμφωνα με το
άρθρο 79, εφόσον ο συνδυασμός βρίσκεται μεταξύ
των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες
ψήφους, είναι ο σύμβουλος του συνδυασμού που
θα λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης
στην κοινότητα.
3. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης υποψήφιου
δημοτικού συμβούλου ή υποψήφιου συμβούλου
κοινότητας, αυτός δεν αναπληρώνεται, εκτός και αν
ο θάνατος ή η παραίτηση λάβει χώρα πριν από την
πάροδο της προθεσμίας κατάθεσης της δήλωσης
συνδυασμού, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 18Α,
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οπότε
εφαρμόζονται
οι
συμπληρωματικής δήλωσης.

διατάξεις

περί

4. Θεωρείται νόμιμος συνδυασμός, που περιέχει
αριθμό υποψήφιων δημοτικών συμβούλων ή
συμβούλων κοινότητας μικρότερο από το ελάχιστο
όριο που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις,
περιλαμβανομένων και των ποσοστών από κάθε
φύλο, εξαιτίας παραίτησης ή θανάτου υποψηφίων
του, μετά το πέρας της προθεσμίας κατάθεσης της
δήλωσης συνδυασμού.».
Άρθρο 21
Δικαιώματα συνδυασμών και υποψηφίων
Αντικατάσταση του άρθρου 22 του ν. 3852/2010

-

Το άρθρο 22 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 22
Δικαιώματα συνδυασμών και υποψηφίων
1. Κάθε συνδυασμός και κάθε υποψήφιος έχει
δικαίωμα να διορίσει έναν αντιπρόσωπο και έως
δύο αναπληρωτές του σε κάθε εκλογικό τμήμα, με
γραπτή δήλωση του υποψήφιου δημάρχου. Με την
ίδια δήλωση μπορεί να ορισθεί και γενικός
αντιπρόσωπος και έως δύο αναπληρωτές του για
συγκεκριμένο αριθμό εκλογικών τμημάτων.
2. Επίσης, κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να
διορίζει πληρεξούσιο με συμβολαιογραφική
δήλωση του υποψήφιου δημάρχου. Ο πληρεξούσιος
ενεργεί για λογαριασμό του συνδυασμού οτιδήποτε
μπορεί να ενεργήσει, σύμφωνα με τη νομοθεσία για
την εκλογή βουλευτών, ο υποψήφιος δήμαρχος,
κατά τη διεξαγωγή της εκλογής.
3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δήμαρχος έχει
αποβιώσει ή παραιτηθεί, χωρίς να έχει
αντικατασταθεί, ο διορισμός των αντιπροσώπων και
του πληρεξουσίου γίνεται με δήλωση της
πλειοψηφίας
των
υποψηφίων
δημοτικών
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συμβούλων του οικείου συνδυασμού που έχουν
ανακηρυχθεί.
4. Οι υποψήφιοι, οι γενικοί αντιπρόσωποι, οι
αντιπρόσωποι
των
συνδυασμών
και
οι
αναπληρωτές τους έχουν δικαίωμα να είναι
παρόντες κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας της
εκλογής, ώσπου να σφραγιστούν οι σάκοι και να
υποβάλλουν κάθε είδους παρατηρήσεις και
ενστάσεις.
5. Δεν μπορούν να διοριστούν γενικοί αντιπρόσωποι
ή αντιπρόσωποι, αναπληρωτές τους ή πληρεξούσιοι
συνδυασμών
οι
εν
ενεργεία
δήμαρχοι,
αντιδήμαρχοι, καθώς και όποιοι δεν έχουν το
δικαίωμα να εκλέγουν και όλοι όσοι δεν μπορούν να
εκλεγούν.».
Άρθρο 22
Πρόγραμμα εκλογής - Αντικατάσταση του άρθρου
23 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 23 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 23
Πρόγραμμα της εκλογής
1. Ο δήμαρχος εκδίδει και δημοσιεύει, με
τοιχοκόλληση, σε όλες τις συνοικίες, σε όλα τα
χωριά και τους οικισμούς του δήμου και αναρτά
στην ιστοσελίδα του δήμου, τρεις (3) τουλάχιστον
ημέρες πριν από την ψηφοφορία, πρόγραμμα που
αναφέρει ακριβώς την ημέρα της ψηφοφορίας, τις
ώρες που αρχίζει και τελειώνει, τον τόπο και το
κατάστημα της ψηφοφορίας, τις έδρες για τις οποίες
γίνεται η εκλογή και τους συνδυασμούς μαζί με τα
ονόματα των υποψηφίων, που συγκροτούν κάθε
συνδυασμό ή τα ενιαία ψηφοδέλτια μεμονωμένων
υποψηφιοτήτων κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό
έως τριακοσίων (300) κατοίκων, όπως έχουν
ανακηρυχθεί από το οικείο δικαστήριο.

216

2. Το πρόγραμμα της πρώτης εκλογής σε νέο δήμο
εκδίδεται
και
δημοσιεύεται
από
τον
περιφερειάρχη.».
Άρθρο 23
Εκτύπωση και διανομή ψηφοδελτίων
Στο ν. 3852/2010, μετά το άρθρο 24, προστίθεται
άρθρο 24Α ως εξής:
«Άρθρο 24Α
Εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων
1. Τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών υποψηφίων
δημοτικών συμβούλων και τα ψηφοδέλτια των
συνδυασμών υποψηφίων συμβούλων κοινότητας
άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων εκτυπώνονται
με μέριμνα του οικείου συνδυασμού. Οι
συνδυασμοί οφείλουν να τυπώσουν τα ψηφοδέλτια
και να παραδώσουν, με απόδειξη, στο δήμαρχο του
οικείου δήμου για τις δημοτικές εκλογές και τις
εκλογές των κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300)
κατοίκων, οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν από την
ψηφοφορία, ψηφοδέλτια σε αριθμό επαρκή για τις
ανάγκες των εκλογικών τμημάτων του οικείου
δήμου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από
τον
αριθμό
των
αντίστοιχων
εκλογέων,
προσαυξημένος κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Σε
περίπτωση επαναληπτικών εκλογών τα ψηφοδέλτια
παραδίδονται τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα
της ψηφοφορίας.
2. Τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές των κοινοτήτων
έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, καταρτίζονται
και εκτυπώνονται με ευθύνη του οικείου δημάρχου
και με πιστώσεις του δήμου.
3. Ο οικείος δήμαρχος οφείλει να εφοδιάσει τις
εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων
της περιφέρειάς του με ψηφοδέλτια κάθε
συνδυασμού και με ενιαία ψηφοδέλτια
μεμονωμένων υποψηφίων για τις κοινότητες έως
τριακοσίων (300) κατοίκων, σε επαρκή αριθμό.».
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Άρθρο 24
Περιεχόμενο ψηφοδελτίων - Αντικατάσταση του
άρθρου 26 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 26 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 26
Περιεχόμενο των ψηφοδελτίων για τις δημοτικές
εκλογές και τις εκλογές των κοινοτήτων
1. Στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου σημειώνονται
το όνομα και το τυχόν έμβλημα του συνδυασμού,
όπως αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξης.
2. Για τις δημοτικές εκλογές:
α) Σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική
περιφέρεια, στο ψηφοδέλτιο μετά την ονομασία του
συνδυασμού αναγράφονται, κατά σειρά, όπως
αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυξης:
αα. το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο
του υποψήφιου δημάρχου, με την αντίστοιχη
ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το
όνομα του υποψήφιου δημάρχου.
ββ. το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο
των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, με
αλφαβητική σειρά.
β) Σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες
εκλογικές περιφέρειες, στο ψηφοδέλτιο, μετά την
ονομασία του συνδυασμού, αναγράφονται κατά
σειρά, όπως αναφέρονται στην απόφαση
ανακήρυξης:
αα. το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο
του υποψήφιου δημάρχου, με την αντίστοιχη
ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το
όνομα του υποψήφιου δημάρχου.
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ββ. το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο
των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων της
αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας, με αλφαβητική
σειρά,
γγ. το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο
των υποψηφίων, με αλφαβητική σειρά, όλων των
υπόλοιπων εκλογικών περιφερειών και, εντός
παρενθέσεως, η εκλογική περιφέρεια στην οποία
είναι υποψήφιοι.
3. Για τις εκλογές των κοινοτήτων άνω των
τριακοσίων (300) κατοίκων, στο ψηφοδέλτιο, μετά
την ονομασία του συνδυασμού αναγράφονται, κατά
σειρά, όπως αναφέρονται στην απόφαση
ανακήρυξης:
α. το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο
του υποψήφιου προέδρου του συμβουλίου, με την
αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε
κάτω από το όνομα του υποψήφιου προέδρου.
β. το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο
των υποψηφίων συμβούλων της κοινότητας, με
αλφαβητική σειρά.
4. Το ενιαίο ψηφοδέλτιο κάθε κοινότητας έως και
τριακοσίων (300) κατοίκων φέρει τον τίτλο
«Υποψήφιοι Πρόεδροι της Κοινότητας ... του
Δήμου...», όπου τίθεται το όνομα της οικείας
κοινότητας και του οικείου δήμου και ακολουθούν
με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων
της κοινότητας αυτής που έχουν ανακηρυχθεί από
το αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο και γνωστοποιεί
αμελλητί στον οικείο Δήμαρχο τους ανακηρυχθέντες
υποψηφίους.
5. Σε όσες περιπτώσεις επαναληφθεί η ψηφοφορία
για την εκλογή των δημοτικών αρχών, σύμφωνα με
το άρθρο 33, χρησιμοποιούνται τα ίδια
ψηφοδέλτια.».
Άρθρο 25
Σταυροί προτίμησης - Αντικατάσταση του άρθρου
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27 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 27 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 27
Σταυροί προτίμησης για την εκλογή δημοτικών
αρχών
1. Ο εκλογέας εκφράζει την προτίμηση του σε
υποψήφιο συνδυασμού, σημειώνοντας στο
ψηφοδέλτιο σταυρό παραπλεύρως του ονόματός
του.
2. Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων, σε δήμους
που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, ο
εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του
υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων. Για την εκλογή
δημοτικών
συμβούλων
σε
δήμους
που
αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές
περιφέρειες, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την
προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων
της εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς
καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ
ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές
περιφέρειες του οικείου δήμου. Στις μονοεδρικές,
διεδρικές και τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες ο
εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του
μόνον υπέρ ενός υποψηφίου της εκλογικής
περιφέρειας στους εκλογικούς καταλόγους της
οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου
σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του
οικείου δήμου.
3. Για την εκλογή συμβουλίων κοινότητας άνω των
τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να
εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1)
υποψηφίου συμβούλου κοινότητας στις κοινότητες
που εκλέγουν πενταμελή Συμβούλια και έως δύο (2)
υποψηφίων συμβούλων κοινότητας στις κοινότητες
που
εκλέγουν
επταμελή,
ενδεκαμελή
ή
δεκαπενταμελή Συμβούλια.
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4. Για την εκλογή προέδρων συμβουλίων κοινότητας
έως τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί
να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1)
υποψήφιου.
5. Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους
επιτρεπόμενους σταυρούς προτίμησης, είναι
έγκυρο και προσμετράται υπέρ του συνδυασμού,
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός
προτίμησης. Εξαιρούνται τα ενιαία ψηφοδέλτια
υποψηφίων προέδρων συμβουλίων κοινότητας έως
τριακοσίων (300) κατοίκων, όπου, ψηφοδέλτιο το
οποίο δεν φέρει κανέναν σταυρό ή φέρει
περισσότερους του ενός (1) σταυρούς, θεωρείται
άκυρο.
6. Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται
στυλογράφο μαύρης ή κυανής απόχρωσης.

με

7. Για τον υποψήφιο δήμαρχο και τον υποψήφιο
πρόεδρο συμβουλίου κοινότητας άνω των
τριακοσίων (300) κατοίκων, δεν απαιτείται σταυρός
προτίμησης και αν σημειωθεί δεν συνεπάγεται
ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
8. Σε όσες περιπτώσεις επαναληφθεί η ψηφοφορία
για την εκλογή των δημοτικών αρχών, σύμφωνα με
το άρθρο 33, δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης
και αν σημειωθεί δεν συνεπάγεται ακυρότητα του
ψηφοδελτίου.».
Άρθρο 26
Άκυρα ψηφοδέλτια - Αντικατάσταση του άρθρου 28
του ν. 3852/2010
Το άρθρο 28 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 28
Άκυρα ψηφοδέλτια
1. Το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο όταν:
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α) έχει σημειωθεί σταυρός προτίμησης με χρώμα
διαφορετικό από τα οριζόμενα στην παράγραφο 6
του άρθρου 27,
β) έχει σχήμα, διαστάσεις ή μορφή που διαφέρουν,
κατά τρόπο εμφανή, από αυτά που ορίζει η
υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του
άρθρου 24,
γ) έχει τυπωθεί σε χαρτί ή με μελάνι που το χρώμα
του διαφέρει, κατά τρόπο εμφανή, από αυτό που
ορίζεται στο άρθρο 24,
δ) έχουν σημειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του
λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα
σημεία, εφόσον κριθεί ότι τα παραπάνω αποτελούν
διακριτικά γνωρίσματα, που παραβιάζουν με τρόπο
προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας.
2. Το ψηφοδέλτιο είναι επίσης αυτοδικαίως άκυρο
και στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αν βρεθεί στο φάκελο με ένα ή περισσότερα άλλα
έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια, του ίδιου ή
διαφορετικού συνδυασμού ή με λευκά.
β) Αν βρεθεί μέσα σε φάκελο, που δεν είναι
σύμφωνος με τις ρυθμίσεις του άρθρου 46 του
Κ.Δ.Κ..
γ) Αν φέρει εγγραφές και διαγραφές, εκτός της
περίπτωσης στην οποία κατά τις διατάξεις της
εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012) και σύμφωνα
με τις εκεί προβλεπόμενες προϋποθέσεις
επιτρέπεται η χρήση λευκών ψηφοδελτίων λόγω μη
επάρκειας των εντύπων.».
Άρθρο 27
Διατάξεις εκλογικής νομοθεσίας - Αντικατάσταση
του άρθρου 29 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 29 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
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«Άρθρο 29
Εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την
εκλογή βουλευτών
1. Οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή
βουλευτών εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τη
διενέργεια των δημοτικών εκλογών για όσα θέματα
δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη στις ρυθμίσεις του
παρόντος νόμου και του Κ.Δ.Κ..
2. Κατά την ψηφοφορία για τις δημοτικές εκλογές
και για την εκλογή συμβούλων ή προέδρων
κοινότητας,
χρησιμοποιούνται
διαφορετικές
κάλπες, που φέρουν κατάλληλο διακριτικό
γνώρισμα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
καθορίζονται το διακριτικό γνώρισμα, το μέγεθος,
το σχήμα της κάλπης που χρησιμοποιείται στις
δημοτικές εκλογές και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.».
Άρθρο 28
Εκλογικό σύστημα - Κατανομή εδρών δημοτικού
συμβουλίου - Αντικατάσταση του άρθρου 32 του ν.
3852/2010
Το άρθρο 32 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 32
Εκλογικό σύστημα - Κατανομή των εδρών του
δημοτικού συμβουλίου
1. Το σύνολο των εδρών του δημοτικού συμβουλίου
κατανέμεται στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος
στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων
ψηφοδελτίων που έλαβαν στον Α` γύρο.
2. Η αναλογική κατανομή των εδρών γίνεται ως
εξής:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν,
σε όλα τα εκλογικά τμήματα δήμου, αθροιστικά όλοι
οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές
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διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που
αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο και το
πηλίκο
αυξημένο
κατά
μία
μονάδα,
παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το
εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων
ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη
συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους
καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο
πηλίκο της διαίρεσης.
Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που
συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη
διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση,
όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία μεταξύ όλων
των συνδυασμών, είτε έλαβαν έδρα κατά το
προηγούμενο εδάφιο είτε όχι, ανάλογα με τα
αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους.
Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν
ίσο
αριθμό
αχρησιμοποίητων
υπολοίπων,
διεξάγεται κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
Αν μετά την κατανομή των εδρών με βάση τα
αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες
έδρες, κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το
συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων του
συνδυασμού.
Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων
δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, διενεργείται
μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
3. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός
υποψηφίων, ο δήμαρχος εκλέγεται από το μοναδικό
συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς
προτίμησης, και εωσότου συμπληρωθεί ο αριθμός
των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, εκλέγονται
τακτικοί και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί
σύμβουλοι.».
Άρθρο 29
Επανάληψη ψηφοφορίας - Αντικατάσταση του
άρθρου 33 του ν. 3852/2010
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Το άρθρο 33 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 33
Επανάληψη της ψηφοφορίας για την εκλογή
δημοτικών αρχών
1. Αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
έγκυρων
ψηφοδελτίων,
η
ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή (Β` γύρος),
ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των
δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες
ψήφους.
Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήμαρχος και ο
συνδυασμός του που συγκέντρωσε στην
επαναληπτική
ψηφοφορία
την
απόλυτη
πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων
ψηφοδελτίων.
Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο
συνδυασμοί
ισοψηφήσουν,
το
αρμόδιο
πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη
του επιτυχόντος συνδυασμού.
2. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά
την αρχική ψηφοφορία (Α` γύρος) δύο ή
περισσότερων συνδυασμών, στην επαναληπτική
ψηφοφορία μετέχουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι όλων
των συνδυασμών που ισοψήφησαν στην πρώτη
θέση. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται και αν στην
αρχική ψηφοφορία (Α` γύρος) μετείχαν μόνο δύο
συνδυασμοί που ισοψήφισαν.
3. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση κατά
την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων
συνδυασμών, στην επαναληπτική μετέχουν ο
υποψήφιος δήμαρχος του πρώτου σε αριθμό
έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασμού και οι
υποψήφιοι δήμαρχοι των συνδυασμών που
ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση.
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4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3,
επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήμαρχος και ο
συνδυασμός του που έλαβαν στην επαναληπτική
ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία.
Αν στην ψηφοφορία αυτή ισοψηφήσουν δύο
υποψήφιοι δήμαρχοι, το αρμόδιο δικαστήριο
διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του
επιτυχόντος δημάρχου και του συνδυασμού του.
5. Όλοι οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι
εκλέγονται με βάση την πρώτη ψηφοφορία (Α`
γύρος), σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης
που έλαβε καθένας στην ψηφοφορία αυτή, όπως
ορίζεται στα επόμενα άρθρα.
6. Η επαναληπτική ψηφοφορία (Β` γύρος) γίνεται
στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές
επιτροπές, τους ίδιους δικαστικούς αντιπροσώπους
και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.».
Άρθρο 30
Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου ανά
εκλογική περιφέρεια - Αντικατάσταση του άρθρου
34 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 34 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 34
Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου
ανά εκλογική περιφέρεια
Οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου που δικαιούται
να καταλάβει κάθε συνδυασμός, σύμφωνα με το
άρθρο 32, στους δήμους που έχουν περισσότερες
από μία εκλογικές περιφέρειες, κατανέμονται ανά
εκλογική περιφέρεια ως εξής:
1. Η κατανομή ξεκινά από τις τυχόν μονοεδρικές
εκλογικές περιφέρειες του δήμου. Η έδρα κάθε
μονοεδρικής εκλογικής περιφέρειας αποδίδεται
στον συνδυασμό που έλαβε τις περισσότερες
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έγκυρες ψήφους στη συγκεκριμένη εκλογική
περιφέρεια, εφόσον αυτός δικαιούται να καταλάβει
έδρα σύμφωνα με το άρθρο 32.
2. Αν, κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1,
κάποιος συνδυασμός λάβει περισσότερες έδρες από
αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 32,
αυτές του αφαιρούνται ανά μία ξεκινώντας από τη
μονοεδρική εκλογική περιφέρεια στις οποίες ο
συνδυασμός έλαβε τις λιγότερες ψήφους.
3. Έδρες μονοεδρικών εκλογικών περιφερειών, οι
οποίες μετά την εφαρμογή της προηγούμενης
παραγράφου παραμένουν αδιάθετες, απονέμονται
στον δεύτερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό στη
συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια. Αν κάποιος από
τους συνδυασμούς λαμβάνει, σύμφωνα με το
προηγούμενο εδάφιο, περισσότερες έδρες από
αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 32,
εφαρμόζεται η παράγραφος 2.
4. Η διαδικασία των παραγράφων 2 και 3
εφαρμόζεται, εφόσον απαιτηθεί, και με τους
επόμενους κατά σειρά εκλογικής δύναμης στην
οικεία εκλογική περιφέρεια συνδυασμούς, μέχρι να
κατανεμηθούν όλες οι έδρες των μονοεδρικών
περιφερειών.
5. Στη συνέχεια, υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο για
κάθε συνδυασμό, ως το πηλίκο των έγκυρων
ψηφοδελτίων του συνδυασμού στο σύνολο του
δήμου προς τις έδρες που δικαιούται να καταλάβει
σύμφωνα με το άρθρο 32. Το πηλίκο, μετά την
παράλειψη του κλάσματος, προσαυξάνεται κατά
μία μονάδα. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων
του κάθε συνδυασμού διαιρείται σε κάθε εκλογική
περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο και ο
συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το
ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Αν σε κάθε εκλογική
περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιμες έδρες όσες
δικαιούται ο συνδυασμός, τις καταλαμβάνει όλες
και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες
της περιφέρειας. Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός,
στο συνδυασμό κατακυρώνονται μόνον οι
διαθέσιμες έδρες.
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6. Αν, μετά και τη διαδικασία της παραγράφου 5,
κάποιος συνδυασμός έχει λάβει συνολικά
περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται
σύμφωνα με το άρθρο 32, αυτές του αφαιρούνται
ανά μία ξεκινώντας από την εκλογική περιφέρεια,
εξαιρουμένων των μονοεδρικών, στην οποία ο
συνδυασμός έλαβε τις λιγότερες ψήφους.
7. Αν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των
παραγράφων 1 έως και 6, υπάρχουν αδιάθετες
έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να
καταλάβουν έδρα σύμφωνα με το άρθρο 32,
ξεκινώντας από τον μικρότερο σε εκλογική δύναμη
στο σύνολο του δήμου συνδυασμό που δικαιούται
να καταλάβει έδρα, διατίθενται οι διαθέσιμες έδρες
ανά μία από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου αυτός
διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά,
αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Η διαδικασία της
παρούσας παραγράφου επαναλαμβάνεται για
όλους τους συνδυασμούς που δικαιούνται να
καταλάβουν έδρα, κατ` αύξουσα σειρά εκλογικής
δύναμης.
8. Αν, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και της
παραγράφου 7, υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες με
αδιάθετες έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται
να καταλάβουν έδρα σύμφωνα με το άρθρο 32,
ξεκινώντας από την μεγαλύτερη σε αριθμό εδρών
εκλογική περιφέρεια και επί όμοιων από εκείνη που
έχει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους και
συνεχίζοντας με φθίνουσα σειρά, απονέμεται ανά
μία αδιάθετη έδρα στο συνδυασμό που
εξακολουθεί να δικαιούται έδρα και έχει λάβει τις
περισσότερες έγκυρες ψήφους συνολικά. Η
διαδικασία
της
παρούσας
παραγράφου
επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειαστεί, μέχρι να
εξαντληθούν οι διαθέσιμες έδρες ή οι συνδυασμοί
που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύμφωνα με
το άρθρο 32. Έδρες που μετά την εξάντληση των
δικαιούμενων να καταλάβουν έδρα συνδυασμών
παραμένουν αδιάθετες, δεν διατίθενται, αλλά
παραμένουν κενές.
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9. Οι έδρες που κατανέμονται σε κάθε στάδιο,
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως και 8,
αφαιρούνται από τις διαθέσιμες της εκλογικής
περιφέρειας.».
Άρθρο 31
Παραίτηση ή θάνατος υποψηφίου δημάρχου σε
περίπτωση
επαναληπτικής
ψηφοφορίας
Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 3852/2010
1. Η παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3852/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αν εκείνος που έχει επιλεγεί ως υποψήφιος
δήμαρχος είναι υποψήφιος σύμβουλος του
συνδυασμού, τότε αφαιρείται από τη σειρά
κατάταξης των υποψηφίων συμβούλων του
συνδυασμού βάσει των σταυρών που έλαβαν και
εφαρμόζεται, εφόσον δεν εκλεγεί δήμαρχος, το
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
38.».
2. Η παρ. 6 του άρθρου 35 του ν. 3852/2010
καταργείται.
Άρθρο 32
Κατάργηση του άρθρου 36 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 36 του ν. 3852/2010 καταργείται.
Άρθρο 33
Κατανομή εδρών συμβούλων κοινότητας
Αντικατάσταση του άρθρου 37 του ν. 3852/2010

-

Το άρθρο 37 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 37
Κατανομή εδρών συμβούλων της κοινότητας άνω
των τριακοσίων (300) κατοίκων
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1. Στις εκλογές των συμβουλίων κοινότητας με
μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300)
κατοίκων, η κατανομή των εδρών γίνεται αναλογικά,
μεταξύ όλων των συνδυασμών που συμμετείχαν
στις εκλογές για το συμβούλιο της κοινότητας, με
τον ακόλουθο τρόπο:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν
στην κοινότητα όλοι μαζί οι συνδυασμοί που
συμμετείχαν στις εκλογές διαιρείται με τον αριθμό
των εδρών του συμβουλίου κοινότητας. Το πηλίκο
που προκύπτει αυξημένο κατά μία μονάδα,
παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το
εκλογικό μέτρο.
Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε
συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό
μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες
έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της
διαίρεσης.
Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που
συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη
διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση
έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία
μεταξύ όλων των συνδυασμών, είτε έλαβαν έδρα
κατά το προηγούμενο εδάφιο είτε όχι, ανάλογα με
τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν.
Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν
ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, γίνεται
κλήρωση.
Αν και μετά τη διανομή των εδρών με βάση τα
αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες
έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το
συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που
έλαβε κάθε συνδυασμός. Αν οι έδρες που
καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό
μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση
έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το
συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς
υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση
ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και
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περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ
αυτών κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο.
2. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός για
το συμβούλιο της κοινότητας, οι σύμβουλοι της
κοινότητας εκλέγονται από το μοναδικό αυτό
συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς
προτίμησης, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των
εδρών του συμβουλίου της κοινότητας εκλέγονται
τακτικοί
σύμβουλοι
και
οι
υπόλοιποι
αναπληρωματικοί.
3. Αν υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού
ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση.».
Άρθρο 34
Εκλογή προέδρου κοινότητας κάτω των τριακοσίων
(300) κατοίκων
Στο ν. 3852/2010, μετά το άρθρο 37, προστίθεται
άρθρο 37Α ως εξής:
«Άρθρο 37Α
Εκλογή προέδρου κοινότητας κάτω των τριακοσίων
(300) κατοίκων
Στις κοινότητες έως και τριακοσίων (300) κατοίκων,
όπου η εκλογή του προέδρου του συμβουλίου
διενεργείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά το άρθρο
18Β, πρόεδρος της κοινότητας εκλέγεται εκείνος
που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους
σταυρούς προτίμησης. Οι υπόλοιποι, κατά τη σειρά
των σταυρών που έλαβαν, λογίζονται ως
αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας, το
πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.».
Άρθρο 35
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν.
3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται, από
τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς
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του άρθρου 31, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους
περισσότερους σταυρούς προτίμησης, στην οικεία
εκλογική περιφέρεια».
Άρθρο 36
Κατάργηση του άρθρου 39 του ν. 852/2010
Το άρθρο 39 του ν. 3852/2010 καταργείται.
Άρθρο 37
Τακτικοί
και
αναπληρωματικοί
σύμβουλοι
κοινότητας - Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν.
3852/2010
Το άρθρο 40 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 40
Τακτικοί
και
αναπληρωματικοί
σύμβουλοι
κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων Ισοψηφία
1. Τακτικοί σύμβουλοι του συμβουλίου κοινότητας
με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300)
κατοίκων εκλέγονται, από τους υποψηφίους
καθενός από τους συνδυασμούς, κατά σειρά, αυτοί
που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς
προτίμησης.
2. Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών είναι
αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων του
συμβουλίου της κοινότητας, με τη σειρά των
σταυρών προτίμησης.
3. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού
ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.
4. Οι υποψήφιοι πρόεδροι του συμβουλίου
κοινότητας των συνδυασμών που καταλαμβάνουν
μία ή περισσότερες έδρες στο συμβούλιο,
λογίζονται ως οι πρώτοι σε σταυρούς σύμβουλοι
των συνδυασμών τους.».
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Άρθρο 38
Κατάργηση του άρθρου 41 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 41 του ν. 3852/2010 καταργείται.
Άρθρο 39
Επικύρωση εκλογής - Αντικατάσταση του άρθρου 44
του ν. 3852/2010
Το άρθρο 44 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 44
Επικύρωση της εκλογής
1. Το πολυμελές πρωτοδικείο μετά από τη λήξη του
πενθημέρου της παραγράφου 2 του άρθρου 43
ανακηρύσσει με χωριστή πράξη:
α) τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες
συνδυασμούς, τον δήμαρχο, τους τακτικούς και
αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε
συνδυασμού,
τους
τακτικούς
και
αναπληρωματικούς συμβούλους των κοινοτήτων
κάθε συνδυασμού, τους προέδρους των κοινοτήτων
έως τριακοσίων (300) κατοίκων με τους
αναπληρωματικούς τους.
β) τους τακτικούς και αναπληρωματικούς
συμβούλους της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε
συνδυασμού, και
γ) τους τακτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού,
σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης
που έχουν λάβει στο σύνολο της εδαφικής
περιφέρειας του δήμου.
Οι σύμβουλοι των κοινοτήτων κατατάσσονται με τη
σειρά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό
των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και, αν
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δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Σε
περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου εκθέτει τις
αποφάσεις στο κατάστημα του δικαστηρίου επί
τρεις (3) συνεχείς ημέρες και αποστέλλει αντίγραφό
τους στον περιφερειάρχη και στο Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αντίγραφο των
αποφάσεων αποστέλλει ο αρμόδιος Συντονιστής της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε κάθε δήμο που
ανήκει
στη
χωρική
αρμοδιότητα
της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.».
Άρθρο 40
Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 3852/2010
Στην παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 3852/2010, οι
λέξεις «οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής
ή τοπικής κοινότητας» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «οι σύμβουλοι κοινότητας» και οι λέξεις «οι
τοπικοί εκπρόσωποι κοινοτήτων» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «οι πρόεδροι των κοινοτήτων».
Άρθρο 41
Παραίτηση αιρετών - Αντικατάσταση του άρθρου 54
του ν. 3852/2010
Το άρθρο 54 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 54
Παραίτηση αιρετών
1. Η παραίτηση του δημάρχου υποβάλλεται
εγγράφως στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης και γίνεται οριστική την επομένη της
κατάθεσης της σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο.
2. Η παραίτηση των δημοτικών συμβούλων, των
συμβούλων κοινοτήτων και των προέδρων
κοινοτήτων υποβάλλεται εγγράφως στον οικείο
δήμαρχο. Η παραίτηση γίνεται οριστική την επομένη
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της κατάθεσης
πρωτόκολλο.

της

σχετικής

δήλωσης

στο

3. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η παραίτηση των
αιρετών των δήμων από τις θέσεις που κατέχουν,
λόγω της ιδιότητάς τους, υποβάλλεται γραπτώς στα
όργανα, τα οποία τους εξέλεξαν ή τους διόρισαν και
γίνεται οριστική την επομένη της κατάθεσής της στο
πρωτόκολλο της οικείας υπηρεσίας.
4. Η εκλογή ή ο ορισμός αντικαταστατών τους
γίνεται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της
περιόδου, κατά την οποία οι παραιτηθέντες
ασκούσαν καθήκοντα. Ειδικές διατάξεις που
ρυθμίζουν διαφορετικά τον τρόπο υποβολής ή
αποδοχής παραίτησης, καθώς και αντικατάστασης
των παραιτουμένων εξακολουθούν να ισχύουν.».

Άρθρο 42
Αντικατάσταση
Αναπλήρωση
μελών
Αντικατάσταση του άρθρου 55 του ν. 3852/2010

-

Το άρθρο 55 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 55
Αντικατάσταση και αναπλήρωση μελών
1. Τις έδρες των δημοτικών συμβούλων και των
συμβούλων των κοινοτήτων άνω των τριακοσίων
(300) κατοίκων, που, για οποιονδήποτε λόγο,
μένουν κενές, καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί
του ίδιου συνδυασμού της ίδιας εκλογικής
περιφέρειας.
2. Τη θέση άμεσα εκλεγόμενου προέδρου
κοινότητας έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, που,
για οποιονδήποτε λόγο, μένει κενή, καταλαμβάνει,
ο επόμενος, κατά σειρά σταυρών προτίμησης,
υποψήφιος πρόεδρος της κοινότητας.
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3.
Ο
δήμαρχος
καλεί
αμέσως
τους
αναπληρωματικούς, με τη σειρά της εκλογής τους,
και αυτοί οφείλουν να παρουσιαστούν για
ορκωμοσία μέσα σε πέντε (5) ημέρες αφότου τους
επιδόθηκε η πρόσκληση. Η ορκωμοσία γίνεται
ενώπιον του δημάρχου. Αν δεν εμφανισθούν στην
προθεσμία αυτή, αποβάλλουν αυτοδικαίως την
ιδιότητα του αναπληρωματικού.
4. Αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών:
α) δημοτικών συμβούλων του συνδυασμού αυτού,
στην ίδια εκλογική περιφέρεια, ή
β) συμβούλων των κοινοτήτων του συνδυασμού
αυτού στην ίδια κοινότητα, καλούνται, αντίστοιχα
να καταλάβουν τις θέσεις που έμειναν κενές, για
οποιονδήποτε λόγο,
αα) αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι από
άλλους επιλαχόντες συνδυασμούς της ίδιας
εκλογικής περιφέρειας, με τη σειρά της εκλογικής
τους δύναμης και με τη σειρά που έχουν
ανακηρυχθεί ή
ββ) αναπληρωματικοί σύμβουλοι κοινότητας από
άλλους επιλαχόντες συνδυασμούς, με τη σειρά της
εκλογικής τους δύναμης και με τη σειρά που έχουν
ανακηρυχθεί στην ίδια κοινότητα.
5. Στην περίπτωση θέσης σε αργία μελών δημοτικών
ή συμβουλίων κοινοτήτων, εάν ο αριθμός των
μελών που απομένουν είναι μικρότερος από τον
αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία,
ο δήμαρχος, για τον μέχρι τη λήξη της αργίας χρόνο,
καλεί αναπληρωματικούς συμβούλους της ίδιας
εκλογικής περιφέρειας ή της ίδιας κοινότητας από
το συνδυασμό στον οποίο ανήκουν αυτοί που έχουν
τεθεί σε αργία με τη σειρά της εκλογής τους. Σε
περίπτωση θέσης σε αργία προέδρων συμβουλίων
κοινοτήτων, ο δήμαρχος για το μέχρι λήξης της
αργίας χρόνο καλεί τους αναπληρωματικούς τους.
6. Αν μείνουν κενές έδρες δημοτικών συμβούλων
των
συνδυασμών
και
δεν
υπάρχουν
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αναπληρωματικοί κανενός συνδυασμού, ο
Περιφερειάρχης προκηρύσσει, σε δύο (2) μήνες το
αργότερο, την εκλογή τόσων συμβούλων όσες είναι
οι κενές έδρες και ισάριθμων αναπληρωματικών.
7. Στην αναπληρωματική εκλογή εφαρμόζονται
αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου
που αφορούν την υποβολή υποψηφιότητας και την
κατάρτιση συνδυασμών για τις δημοτικές εκλογές.
Οι κενές θέσεις κατανέμονται ανάμεσα στους
συνδυασμούς, αναλόγως με την εκλογική δύναμη
του καθενός από αυτούς.
8. Στο τελευταίο, όμως, έτος της δημοτικής περιόδου
γίνεται εκλογή, μόνον αν οι σύμβουλοι που έχουν
απομείνει δεν αρκούν για την ύπαρξη απαρτίας.
9. Τα δημοτικά συμβούλια και τα συμβούλια
κοινοτήτων λειτουργούν νόμιμα, έστω και με ελλιπή
σύνθεση που δεν μπορεί πάντως να είναι κατώτερη
από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την
απαρτία, αν μέλη δημοτικού συμβουλίου ή
συμβουλίου κοινότητας αποποιηθούν την εκλογή
τους, παραιτηθούν, αποβιώσουν, εκπέσουν ή
τεθούν σε αργία ή αν οι έδρες μείνουν κενές για
οποιονδήποτε άλλο λόγο και μέχρι οι κενές θέσεις
να συμπληρωθούν με αναπλήρωση ή με εκλογές ή
με τη λήξη του χρόνου της αργίας.
10. Για τη λήψη αποφάσεων των δημοτικών
συμβουλίων και συμβουλίων κοινότητας, η απαρτία
και οι απαραίτητες πλειοψηφίες υπολογίζονται με
βάση τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων που
έχουν ορκισθεί και εγκατασταθεί, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 52 και 9.
11. Όταν το δημοτικό συμβούλιο ή το συμβούλιο
κοινότητας δεν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα,
επειδή υπάρχει έλλειψη μελών του, αναστέλλονται
κάθε είδους προθεσμίες, των οποίων η τήρηση
εξαρτάται από απόφαση του συμβουλίου, μέχρι να
καταστεί δυνατή η νόμιμη λειτουργία του.».
Άρθρο 43

237

Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συμβουλίων
Αντικατάσταση του άρθρου 56 του ν. 3852/2010

-

Το άρθρο 56 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 56
Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συμβουλίων
1. Αν ένα δημοτικό συμβούλιο διαλυθεί σύμφωνα
με την παράγραφο 2 του άρθρου 237, ο Συντονιστής
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκηρύσσει
εκλογές, ένα (1) μήνα το αργότερο από τη διάλυση.
Κατά την εκλογή αυτή εκλέγονται και
αναπληρωματικοί.
2. Η διάλυση δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με
την προηγούμενη παράγραφο, επιφέρει διάλυση
και των οικείων συμβουλίων κοινότητας, καθώς και
παύση των προέδρων των οικείων κοινοτήτων. Όταν
προκηρυχθεί η εκλογή νέου δημοτικού συμβουλίου,
τότε, κατά την εκλογή αυτή, εκλέγονται και τα μέλη
των συμβουλίων των κοινοτήτων και οι πρόεδροι
των κοινοτήτων έως τριακοσίων (300) κατοίκων.
3. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
αναλαμβάνει τα σχετικά με τη διεξαγωγή της
εκλογής και δύναται να αναθέτει σε υψηλόβαθμο
δημόσιο υπάλληλο τα καθήκοντα του δημάρχου που
σχετίζονται με τη διεκπεραίωση των επειγουσών
υπηρεσιακών υποθέσεων.
4. Η διαδικασία της παραγράφου 1 ακολουθείται
και στην περίπτωση διάλυσης συμβουλίου
κοινότητας. Στην περίπτωση αυτή, μέχρι τη νέα
εκλογή, οι αρμοδιότητες του συμβουλίου ασκούνται
από το δημοτικό συμβούλιο και οι αρμοδιότητες του
προέδρου του συμβουλίου ασκούνται από τον
δήμαρχο.».
ΤΜΗΜΑ Γ`
Άρθρο 44
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Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ
1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται
δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή πρόεδροι και
σύμβουλοι δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων,
νοούνται οι κοινότητες και οι σύμβουλοι κοινοτήτων
του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Όπου
αναφέρονται εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας
νοείται ο πρόεδρος της κοινότητας έως τριακοσίων
(300) κατοίκων.
2. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ` ισχύουν από την
πρώτη, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
δημοτική περίοδο.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 6 έως και 39 του
παρόντος νόμου ισχύουν και για τις εκλογές για την
ανάδειξη δημοτικών αρχών της παρ. 4 του άρθρου 9
του ν. 3852/2010.»

Παρ. 3 Άρθρου 82
Καταργείται κάθε γενική
ή
ειδική
διάταξη
αντίθετη
προς
τις
ρυθμίσεις
του
παρόντος.
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