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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανάδειξη των αρχών της δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης αποτελεί σημαντικό γεγονός για
τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων και την πορεία που αυτή θα ακολουθήσει. Με
δεδομένο ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση συνιστά φορέα τοπικής δημοκρατίας, και μάλιστα
άμεσης, είναι εύλογο οι εκλογές για την ανάδειξη των αρχών της να έχουν σημασία για τις
τοπικές κοινωνίες, οι οποίες ζητούν άμεση και πλήρη σχετική ενημέρωση.
Το γεγονός που διαφοροποιεί τις φετινές εκλογές από τις προηγούμενες είναι ότι ως
επιτυχών συνδυασμός αναδεικνύεται από την πρώτη Κυριακή αυτός που θα συγκεντρώσει
ποσοστό τουλάχιστον 42% επί του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων. Επιπλέον, για
πρώτη φορά, θα τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του ν. 3202/ 2003 (Α΄284) για τις
εκλογικές δαπάνες. Οι διατάξεις αυτού του νόμου είναι ιδιαίτερα σημαντικές, αφού οι
συνδυασμοί και οι υποψήφιοι θα κληθούν να διεξαγάγουν έναν προεκλογικό αγώνα εντός
συγκεκριμένου κανονιστικού πλαισίου, το οποίο εγγυάται αφενός την ίση μεταχείρισή τους
και αφετέρου και τον έλεγχο των οικονομικών συναλλαγών τους. Στις περιπτώσεις, δε, που
καταγγελθούν παρατυπίες υποψηφίων ή και συνδυασμών, τότε προβλέπονται βαρύτατες
ποινές από ειδικές επιτροπές που συγκροτούνται για συγκεκριμένα παραπτώματα σε
επίπεδο Περιφέρειας.
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι με το άρθρο 4 παρ. 6 του ν. 3345/2005 (Α’ 138) έχει αρθεί η
απαγόρευση επανεκλογής του Νομάρχη που έχει ήδη εκλεγεί δύο φορές.
Τέλος, στις εκλογές για την ανάδειξη των νομαρχιακών αρχών δεν ψηφίζουν οι πολίτες
των κρατών-μελών της ΕΕ.
Σημειώνεται ότι για όλες τις περιπτώσεις ως πληθυσμός κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
ή Επαρχείου λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός πληθυσμός της γενικής απογραφής
πληθυσμού του Κράτους της 18ης Μαρτίου 2001 (Β΄715).
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα που αναπτύσσονται στην παρούσα
εγκύκλιο μπορείτε να απευθύνεστε στη συντακτική ομάδα που αποτελείται από τους:
I. Βίκυ Γιαβή, Προϊσταμένη της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, τηλ. 2103226666

II. Αγγελική Βλάχου, Προϊσταμένη του Τμήματος Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ,
τηλ. 210- 3236266
III. Βασιλική Αντζού, Εισηγήτρια της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, τηλ
210- 3310167

IV. Κωνσταντίνο Γαλάνη, Εισηγητή της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ,
τηλ. 210- 3228589
V. Αγγελική Παπάζογλου, Εισηγήτρια της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ,
τηλ. 210- 3238653
Τα εκλογικά παραδείγματα επιμελήθηκε ο Χριστόφορος Αναστασιάδης,
Εισηγητής της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, τηλ. 210- 3228589
Την
παρούσα
εγκύκλιο
http://www.ypes.gr/ekloges

μπορείτε

να

την

αναζητήσετε

στη

διεύθυνση
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΚΛΟΓΕΙΣ – ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ

1. Χρόνος διενέργειας των εκλογών
Οι εκλογές για την ανάδειξη των αρχών της δευτεροβάθμιας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της νέας νομαρχιακής περιόδου που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2007
και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010, θα γίνουν την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2006.
Για την προκήρυξη των εκλογών αυτών δεν απαιτείται ιδιαίτερη πράξη
προκήρυξης, αφού η ημερομηνία διενέργειάς τους ορίζεται ρητά με τα άρθρα 18
παρ. 2 του ΚΝΑ και Τρίτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114). Οι εκλογές θα διεξαχθούν
ταυτόχρονα με τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, στα ίδια εκλογικά τμήματα, με
τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και τους ίδιους αντιπροσώπους και έφορους
αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής.
Στις εκλογές
•
•
•

αυτές η ψηφοφορία διεξάγεται για την ανάδειξη:
Προέδρων ενιαίων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων,
Νομαρχών και
Νομαρχιακών συμβούλων.

Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 7η πρωινή και θα λήξει την 19η βραδινή ώρα της
ίδιας ημέρας. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί την
επόμενη Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2006, με ίδια ώρα έναρξης και λήξης. Σε
περίπτωση που ματαιωθεί η ψηφοφορία σε μια νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή ένα
νομαρχιακό διαμέρισμα ή σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματά τους αυτή θα
γίνει την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2006 1.

2. Εκλογείς και Εκλόγιμοι

1

Άρθρο 31 παρ. 5 του ΚΝΑ
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2.1 Εκλογικό δικαίωμα
Δικαίωμα ψήφου στις νομαρχιακές εκλογές έχουν 2:
•

όλοι οι δημότες του Δήμου ή της Κοινότητας που περιλαμβάνονται στην
περιφέρεια της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή του νομαρχιακού
διαμερίσματος, οι οποίοι σωρευτικά:
o έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή όσοι έχουν
γεννηθεί μέχρι και την 31.12.1988,
o είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Δήμου ή Κοινότητας και
o δεν έχουν στερηθεί το εκλογικό δικαίωμα.

Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις νομαρχιακές εκλογές:
•

•

Όσοι Έλληνες πολίτες έχουν στερηθεί το εκλογικό δικαίωμα, δηλαδή όσοι
βρίσκονται σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση και όσοι
στερήθηκαν το δικαίωμα αυτό λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για
κάποιο από τα εγκλήματα που περιέχονται στον Ποινικό και Στρατιωτικό
Ποινικό Κώδικα και εφόσον η στέρηση αυτή υφίσταται κατά το χρόνο
διεξαγωγής των εκλογών.
Οι πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3

2.2 Εκλογείς
Ειδικότερα, σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις ανάδειξης των αρχών των
νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, ψηφίζουν:
• Για Πρόεδρο της ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, Νομάρχη και
νομαρχιακούς συμβούλους της ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης:
όλοι οι δημότες εκλογείς, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς
καταλόγους των δήμων και κοινοτήτων στην περιφέρεια της οικείας ενιαίας
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.
• Για Νομάρχη και νομαρχιακούς συμβούλους της ΝΑ: όλοι οι δημότες
εκλογείς, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των
δήμων και κοινοτήτων που περιλαμβάνονται στην περιφέρεια της οικείας
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.

2.3 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Από την υποχρέωση αυτή
εξαιρούνται:
• Οι κάτοικοι του εξωτερικού
2
3

Άρθρο 20 του ΚΝΑ και Τμήμα Β΄ του πδ 351/2003
Άρθρα 1 & 2 του πδ 133/1997, όπως ισχύει
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•
•

Όσοι έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους
Όσοι διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από
200 χιλιόμετρα από το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν.

Διευκρινίζουμε ότι στις νομαρχιακές εκλογές δεν ψηφίζουν οι κρατούμενοι 4 και οι
ναυτικοί 5.
Επίσης, στις εκλογές αυτές οι ετεροδημότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα
μόνο στο Δήμο ή την Κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι
εγγεγραμμένοι, και όχι στον τόπο διαμονής τους όπως προκύπτει από το άρθρο 2
παρ. 1 του ν. 3146/2003 (Α΄125 ).
Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 106 του πδ 351/ 2003 για τη χορήγηση
ειδικής άδειας απουσίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος εφαρμόζονται
και στις εκλογές της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Οι ίδιες αυτές διατάξεις ισχύουν
και για τους δημοσίους υπαλλήλους 6.

4

Σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν. 2776/1999, Α΄291 ) οι
κρατούμενοι ψηφίζουν μόνο κατά τις βουλευτικές εκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη των
Ελλήνων Ευρωβουλευτών
5
Σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 10 του ν. 2623/1998 ( Α΄139 ), οι ναυτικοί
ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στις βουλευτικές εκλογές, στις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και το δημοψήφισμα.
6
Άρθρο 31 παρ. 2 ΚΝΑ
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2.4 Εκλόγιμοι
Για το αξίωμα του Προέδρου της ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, του Νομάρχη
και του νομαρχιακού συμβούλου μπορούν να εκλεγούν όλοι οι δημότες δήμου ή
κοινότητας της περιφέρειας της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή του νομαρχιακού
διαμερίσματος, οι οποίοι έχουν:
•
•

την ικανότητα του εκλέγειν 7
συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των
εκλογών 8.

Πιο συγκεκριμένα:
•

Ο υποψήφιος Πρόεδρος της ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης πρέπει να
είναι δημότης Δήμου ή Κοινότητας της περιφέρειας οποιουδήποτε
νομαρχιακού διαμερίσματος αυτής 9.

•

Οι υποψήφιοι Νομάρχες και νομαρχιακοί σύμβουλοι κάθε νομαρχιακού
διαμερίσματος της ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι
δημότες δήμου ή κοινότητας της περιφέρειας του νομαρχιακού
διαμερίσματος, για το οποίο είναι υποψήφιοι 10.

•

Ο υποψήφιος Νομάρχης και οι υποψήφιοι νομαρχιακοί σύμβουλοι των
νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων πρέπει να είναι δημότες δήμου ή κοινότητας
της περιφέρειας της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή του νομαρχιακού
διαμερίσματος 11.

•

Οι υποψήφιοι για κάθε Επαρχείο νομαρχιακοί σύμβουλοι πρέπει να είναι
δημότες δήμου ή κοινότητας της περιφέρειας του Επαρχείου της οικείας
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή του νομαρχιακού διαμερίσματος.

•

Οι υποψήφιοι για κάθε νησιωτική πρώην επαρχία πρέπει να είναι δημότες
Δήμου ή Κοινότητας της περιφέρειας της νησιωτικής αυτής πρώην επαρχίας
της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή του νομαρχιακού διαμερίσματος. 12

Άρθρο 20 του ΚΝΑ και Τμήμα Β΄ του π δ 351/2003
Άρθρο 20 παρ. 3 του ΚΝΑ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 29 του ν. 2623/1998
9
Άρθρο 20 παρ. 3 του ΚΝΑ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 29 του ν. 2623/1998 και
άρθρο 116 παρ. 1 έως 4 του ΚΝΑ
10
Άρθρο 20 παρ. 3 του ΚΝΑ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 29 του ν. 2623/1998 και
άρθρο 116 παρ. 1 έως 4 του ΚΝΑ
11
Άρθρο 20 παρ. 3 του ΚΝΑ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 29 του ν. 2623/1998
12
Άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝΑ όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 2539/1997 &
άρθρο 23 παρ. 4 του ΚΝΑ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 29 του ν. 2623/1998
7

8

9

2.4.1 Μεταδημότευση υποψηφίων
Όσοι δεν είναι δημότες δήμου ή κοινότητας της περιφέρειας της νομαρχιακής
αυτοδιοίκησης ή του νομαρχιακού διαμερίσματος και ενδιαφέρονται να θέσουν
υποψηφιότητα στις προσεχείς εκλογές έχουν τη δυνατότητα, κατ’ εξαίρεση, 13 να
μεταδημοτεύσουν σε δήμο ή κοινότητα της περιφέρειας της νομαρχιακής
αυτοδιοίκησης ή του νομαρχιακού διαμερίσματος χωρίς τη συνδρομή της
προϋπόθεσης της διετούς μόνιμης κατοικίας που προβλέπεται από τις οικείες περί
μεταδημότευσης διατάξεις.
Αυτό το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί μέχρι και την προηγούμενη της κατάθεσης
στο οικείο δικαστήριο της δήλωσης κατάρτισης των συνδυασμών, δηλ. μέχρι την
12η ώρα βραδυνή της 23ης Σεπτεμβρίου 2006.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μεταδημότευση είναι τα εξής:
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία κατατίθεται στο Δήμο ή στην
Κοινότητα όπου επιθυμεί να μεταδημοτεύσει. Στην αίτηση αυτή πρέπει να
δηλώσει ρητά ότι θα θέσει υποψηφιότητα στην περιφέρεια συγκεκριμένης
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή νομαρχιακού διαμερίσματος και για το λόγο
αυτό ζητά την εγγραφή του στο γενικό μητρώο των δημοτών
(δημοτολόγιο),
2. Πιστοποιητικό περί εγγραφ ής του στο δημοτολόγιο του Δήμου ή της
Κοινότητας από όπου μεταδημοτεύει.
Οι Δήμοι και οι Κοινότητες υποχρεούνται να προβούν άμεσα, και όχι πέρα της 23ης
Σεπτεμβρίου 2006, στη μεταδημότευση και να εκδώσουν το πιστοποιητικό
εγγραφής. Εφόσον αυτός που μεταδημότευσε δεν ανακηρυχθεί υποψήφιος, η
απόφαση μεταδημότευσης παύει να ισχύει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών
από την ανακήρυξη των συνδυασμών 14.
Σε όσες, όμως, περιπτώσεις η διαδικασία της μεταδημότευσης περαιωθεί μετά την
30η Ιουνίου 2006, που είναι η τελευταία ημέρα της Γ΄ αναθεώρησης των
εκλογικών καταλόγων, στους οποίους θα έχουν περιληφθεί όλες οι μεταβολές
(μεταδημοτεύσεις κλπ.) που έγιναν μέχρι την ημερομηνία αυτή και βάσει των
οποίων θα διενεργηθούν οι εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2006, ο υποψήφιος δεν θα
μπορεί να ψηφίσει στο Δήμο ή την Κοινότητα της ΝΑ ή του ΝΔ, στα οποία θέτει
υποψηφιότητα 15.

3. Κωλύματα εκλογιμότητας
13

Άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΝΑ όπως ισχύει
Βλέπε ανωτέρω υποσημείωση
15
Εννοείται ότι θα μπορεί να ψηφίσει στη ΝΑ ή το ΝΔ όπου ήταν δημότης μέχρι την 30η Ιουνίου
2006.
14

10

Δεν μπορούν να εκλεγούν στα αξιώματα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης,
σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΚΝΑ:
I. Οι δικαστικοί λειτουργοί 16
II. Οι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων
ασφαλείας. Δεν έχουν κώλυμα εκλογιμότητας οι οπλίτες των ενόπλων
δυνάμεων, οι δόκιμοι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί των ενόπλων
δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.
III. Οι θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών
IV. Οι Γενικοί Γραμματείς των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που
θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 3274/2004 (Α΄195), καθώς και οι
ειδικοί σύμβουλοι, οι επιστημονικοί συνεργάτες και οι ειδικοί συνεργάτες του
Προέδρου της ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και των Νομαρχών. Το
κώλυμα αυτό, καίτοι δεν εισάγεται ρητά με τις διατάξεις του ΚΝΑ, υφίσταται
όμως διότι έχει κριθεί από το ΣτΕ 17 ότι προέχει η προστασία του δημοσίου
συμφέροντος από τον ψυχολογικό επηρεασμό που είναι δυνατόν να
ασκήσουν στο εκλογικό σώμα λόγω της θέσης που κατέχουν, καθώς και η
αποφυγή της προπαρασκευής με τον τρόπο αυτό της σταδιοδρομίας τους
ως τοπικών αρχόντων. Το κώλυμα αυτό δεν υφίσταται για τους δικηγόρους
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
V. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς, οι
υπάλληλοι νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα όπως αυτός
προσδιορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), καθώς και οι
υπάλληλοι της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης δεν μπορούν να εκλεγούν στα
αιρετά αξιώματα στην ενιαία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, στο νομαρχιακό
διαμέρισμα ή στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, στην περιφέρεια της οποίας
υπηρέτησαν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας σε επίπεδο διεύθυνσης και
γενικής διεύθυνσης κατά τη διάρκεια του έτους διενέργειας των
νομαρχιακών εκλογών.
VI. Όσοι συνδέονται με την ενιαία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, το νομαρχιακό
διαμέρισμα ή τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, στις οποίες πρόκειται να θέσουν
υποψηφιότητα, με οποιαδήποτε σύμβαση που έχει οικονομικό περιεχόμενο.
VII. Όσοι είναι μέλη της διοίκησης οιασδήποτε μορφής εταιρείας ή
διευθύνοντες σύμβουλοι και διαχειριστές κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΑΕ,
ΕΠΕ), που συνδέονται με την ενιαία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, τη
νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή το νομαρχιακό διαμέρισμα, στα οποία πρόκειται
να θέσουν υποψηφιότητα, με οποιαδήποτε σύμβαση (προμήθεια έργου,
σύμβαση έργου κτλ) ανεξαρτήτως ποσού. Δηλαδή, όσοι έχουν συνάψει
16

Στους δικαστικούς λειτουργούς δεν ανήκουν οι ιατροδικαστές (άρθρο 33, του ν. 1756/1988 – Α΄
35) ούτε οι άμισθοι ή έμμισθοι υποθηκοφύλακες (άρθρο 92 Σ)
17
ΣτΕ 117/2004
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σύμβαση που οι όροι της δεν έχουν εκτελεστεί κατά το χρόνο ανακήρυξης
του υποψηφίου, από πλευράς υποχρεώσεων και των δύο μερών, δεν
μπορούν να εκλεγούν στο αξίωμα του Προέδρου της ενιαίας νομαρχιακής
αυτοδιοίκησης, του Νομάρχη ή του νομαρχιακού συμβούλου. Το κώλυμα
αυτό δεν ισχύει για όσους εκ της ιδιότητάς τους ως αιρετοί μετέχουν
υποχρεωτικώς σε νομαρχιακές και δημοτικές επιχειρήσεις.
VIII. Όσοι θέτουν υποψηφιότητα για αξίωμα του πρώτου βαθμού
αυτοδιοίκησης. Σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας αιρετού οργάνου
στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση
αποκλείεται.
Τονίζουμε ότι δεν υφίσταται πλέον κώλυμα υποβολής υποψηφιότητας για
πρόσωπα που έχουν διατελέσει Πρόεδροι ενιαίας νομαρχιακής
αυτοδιοίκησης 18 ή Νομάρχες για δύο θητείες 19.
Τα πρόσωπα των παραπάνω κατηγοριών, πλην των
λειτουργών, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα εφόσον:

θρησκευτικών

•

παραιτηθούν από τη θέση τους πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων,
δηλαδή μέχρι τη 12η ώρα βραδυνή της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 ή

•

αν πρόκειται για υπαλλήλους προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπέδου
Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης, έχουν ήδη παραιτηθεί πριν από την 1η
Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.

Σημειώνεται ότι προβλέπεται ειδική διαδικασία για την υποβολή της παραίτησης 20.
Επομένως, η υποβολή υποψηφιότητας αυτή καθεαυτή δεν μπορεί να
θεωρηθεί ως παραίτηση.

18

Για τον υποψήφιο Πρόεδρο της ΕΝΑ ισχύουν όλα τα κωλύματα εκλογιμότητας που αναφέρονται
στην παρούσα ενότητα.
19
Άρθρο 4, παρ. 6 του ν. 3345/2005 (Α΄138)
20
Η παραίτηση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος την
αποστέλλει αμέσως στην αρχή ή το όργανο που είναι αρμόδιο να την αποδεχθεί. Η παραίτηση
θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή από την στιγμή της επίδοσής της. Ειδικές διατάξεις νόμων που
απαγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή της παραιτήσεως ή που περιορίζουν το δικαίωμα τους να
παραιτηθούν ή την αρμοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την παραίτηση τους δεν θίγονται από τις
προαναφερόμενες διατάξεις.

12

4. Ασυμβίβαστα
Πρόεδρος ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, Νομάρχης ή νομαρχιακός σύμβουλος
εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα του αν :
• Αποδεχτεί οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή έργα που αναφέρονται στην
ενότητα 3 του κεφαλαίου αυτού ή
• γίνει δημότης σε δήμο ή κοινότητα άλλης νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή
νομαρχιακού διαμερίσματος.
Εξάλλου:
I. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
εκλεγόμενοι Πρόεδροι ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, Νομάρχες ή
Έπαρχοι, ή οριζόμενοι Αντινομάρχες δεν μπορούν να επιλεγούν σε θέσεις
προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων σχολικών συμβούλων και
διευθυντών σχολείων. Εάν είναι ήδη προϊστάμενοι διευθύνσεων και
γραφείων, σχολικοί σύμβουλοι και διευθυντές σχολείων και αναλάβουν ένα
από τα προαναφερθέντα αξιώματα, οφείλουν, εντός δέκα (10) ημερών από
την ανάληψη των αξιωμάτων τους να καταθέσουν δήλωση για την
απαλλαγή από τα διοικητικά καθήκοντά τους στην εκπαίδευση για το
χρονικό διάστημα άσκησης των καθηκόντων τους ως αιρετών 21.
II. Υπάλληλοι του Εφοριακού Κλάδου του Υπουργείου Οικονομικών,
εκλεγόμενοι νομαρχιακοί σύμβουλοι δεν μπορούν να κατέχουν θέση
προϊσταμένου οργανικής μονάδας σε επίπεδο διεύθυνσης και γενικής
διεύθυνσης 22 της νομαρχίας στην οποία έχουν εκλεγεί.
Κατά την διάρκεια της θητείας τους ως αιρετών αναστέλλεται η άσκηση των
καθηκόντων
τους
ως
προϊσταμένων
οργανικών
μονάδων
και
αναπληρώνονται στα καθήκοντά τους κατά τις διατάξεις του άρθρου 97 του
ν. 2683/1999 (Α΄19).
Το αξίωμα του Προέδρου της ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή του
Νομάρχη δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου.
Οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα του Προέδρου της ΕΝΑ
ή του Νομάρχη αναστέλλεται κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων
του.

21
22

Άρθρο 2 παρ. 14 του ν. 2621/1998 και άρθρο 23 παρ. 2 του ν. 2641/1998
Άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 2873/2000
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ-ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
1. Εισαγωγή

O δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελείται από Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις με χωρική αρμοδιότητα είτε την περιφέρεια ενός νομού είτε την
περιφέρεια περισσοτέρων του ενός νομού ή της μιας Νομαρχίας. Στο πλαίσιο αυτό
διακρίνουμε:
• Τις Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, που η κάθε μια έχει ως
περιφέρεια την εδαφική περιφέρεια περισσότερων του ενός νομών ή της
μιας νομαρχίας 23. Αυτές υποδιαιρούνται σε νομαρχιακά διαμερίσματα, που
το κάθε ένα έχει ως περιφέρεια την εδαφική περιφέρεια ενός νομού ή μιας
νομαρχίας. 24
• Τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, που η κάθε μία έχει ως περιφέρεια την
εδαφική περιφέρεια ενός νομού. Εξαίρεση αποτελούν οι Νομαρχίες
Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, οι οποίες συνιστούν ξεχωριστές
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με περιφέρεια, ονομασία και έδρα τις
αντίστοιχες των Νομαρχιών αυτών. 25
Με το άρθρο 19, παρ. 1 του ν. 2539/97 καταργήθηκαν οι Επαρχίες ως μονάδες
διοικητικής διαίρεσης της Χώρας, και ουσιαστικά κατέστη ανενεργής η διάταξη των
εδαφίων 2 και 3 της παρ. 2 του άρθρου 23 του ΚΝΑ που αναφέρεται σε Επαρχίες.
Ακολούθως, στο πλαίσιο ορισμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και
Νομαρχιακών Διαμερισμάτων περιλαμβάνονται νησιωτικές πρώην επαρχίες ή
λειτουργούν Επαρχεία, τα οποία εκπροσωπούνται στο Νομαρχιακό Συμβούλιο.
Συγκεκριμένα διακρίνουμε:
• Τα Επαρχεία, τα οποία λειτουργούν σε ορισμένες Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις και Νομαρχιακά Διαμερίσματα και τα οποία εκπροσωπούνται
στο Νομαρχιακό Συμβούλιο με συγκεκριμένο αριθμό νομαρχιακών
συμβούλων ανάλογα με τον πληθυσμό τους 26.
• Τις νησιωτικές πρώην επαρχίες, που διατηρούνται για την εφαρμογή
των εκλογικών διατάξεων του ΚΝΑ. Πρόκειται για πρώην επαρχίες που η
εδαφική περιφέρεια τους αποτελείται από ένα ή περισσότερα νησιά ενός
νομού, στα οποία δεν περιλαμβάνονται 27 τα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα,
Ζάκυνθος, Σύρος, Χίος, Σάμος και Ρόδος.

23
24
25
26
27

Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο

5 του ΚΝΑ
116 του ΚΝΑ
4 του ΚΝΑ
35 του ΚΝΑ
19 παρ. 2 του ν. 2539/1997
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2. Υποψηφιότητες

Η υποβολή υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προέδρου της ενιαίας νομαρχιακής
αυτοδιοίκησης, του Νομάρχη και του νομαρχιακού συμβούλου γίνεται κατά
συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται 28.
Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα μόνο για ένα αξίωμα και
μόνον σε ένα συνδυασμό. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να είναι συγχρόνως
υποψήφιος νομαρχιακός σύμβουλος και υποψήφιος νομάρχης.

2.1 Αριθμός Υποψηφίων για εκλογή νομαρχιακών αρχών
2.1.1 Στις Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Ο συνολικός αριθμός των μελών του συμβουλίου της ενιαίας νομαρχιακής
αυτοδιοίκησης είναι ίσος με το άθροισμα του αριθμού των μελών των
νομαρχιακών συμβουλίων των νομαρχιακών διαμερισμάτων αυτής 29.
Δηλαδή, όσοι εκλέγονται στα επιμέρους νομαρχιακά συμβούλια των νομαρχιακών
διαμερισμάτων, που περιλαμβάνονται στην ενιαία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, είναι
ταυτόχρονα και μέλη του συμβουλίου της ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.
Ως εκ τούτου, κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει 30:
• Έναν υποψήφιο Πρόεδρο της ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης
• Ισάριθμους με τα νομαρχιακά διαμερίσματα υποψήφιους Νομάρχες
• Υποψήφιους για μέλη του συμβουλίου της ενιαίας νομαρχιακής
αυτοδιοίκησης, οι οποίοι είναι συγχρόνως και υποψήφιοι σύμβουλοι των
νομαρχιακών διαμερισμάτων.
Σε κάθε νομαρχιακό διαμέρισμα της ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ο
αριθμός των υποψηφίων συμβούλων είναι τουλάχιστον ίσος με τον
αριθμό των μελών του νομαρχιακού συμβουλίου, με δυνατότητα
προσαύξησης του αριθμού αυτού μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%). Το
κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη
μονάδα 31. Ο αριθμός των συμβούλων που εκλέγονται σε κάθε
νομαρχιακό διαμέρισμα της ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης
προσδιορίζεται με βάση τον πραγματικό πληθυσμό αυτού 32.

Επισημαίνεται ότι σε όσα νομαρχιακά διαμερίσματα υπάρχουν νησιωτικές
πρώην επαρχίες, θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά εντός του συνολικού
αριθμού υποψηφίων νομαρχιακών συμβούλων ένας (1) τουλάχιστον
υποψήφιος νομαρχιακός σύμβουλος για αυτές 33.

28

Οι διατάξεις του άρθρου 22 του ΚΝΑ, που καθιερώνουν την εκλογή κατά συνδυασμούς, δεν
αντίκεινται στο Σύνταγμα, ούτε στις αρχές της καθολικότητας και της ισότητας της ψήφου ή άλλες
αρχές που διέπουν την εκλογή των τοπικών αρχών (ΣτΕ 3156/2000).
29
Άρθρο 116, παρ. 1 του ΚΝΑ
30
Άρθρο 116, παρ. 4α του ΚΝΑ
31
Η στρογγυλοποίηση στην αμέσως ανώτερη μονάδα καίτοι δεν αναφέρεται ρητά στις διατάξεις του
άρθρου 116, παρ. 4 του ΚΝΑ εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή κατ΄ αναλογία με ότι ισχύει και
για τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις (άρθρο 19, παρ. 2 του ν. 2539/97).
32
Άρθρο 14 και 116, παρ. 1 του ΚΝΑ, ο πραγματικός πληθυσμός προκύπτει από την τελευταία
απογραφή του πληθυσμού της Χώρας της 18ης Μαρτίου 2001 (Β΄ 715)
33
Άρθρο 23, παρ. 1 του ΚΝΑ

15

Αντίστοιχα, σε όσα νομαρχιακά διαμερίσματα λειτουργούν Επαρχεία, θα
περιλαμβάνεται υποχρεωτικά εντός του συνολικού αριθμού υποψηφίων
νομαρχιακών συμβούλων ένας ελάχιστος αριθμός υποψηφίων
νομαρχιακών συμβούλων για αυτά, ο οποίος προσδιορίζεται με βάση το
πραγματικό πληθυσμό κάθε Επαρχείου 34.
Ως εκ τούτου, οι συνδυασμοί περιλαμβάνουν υποχρεωτικά για κάθε
Επαρχείο αριθμό υποψηφίων νομαρχιακών συμβούλων ως εξής:

πληθυσμός Επαρχείου

ελάχιστος αριθμός υποψηφίων
νομαρχιακών συμβούλων για τα
Επαρχεία
3
5
7

Έως 5.000
5.001-20.000
20.001 και άνω

Ο αριθμός των παραπάνω υποψηφίων μπορεί να αυξηθεί μέχρι ποσοστό τριάντα
τοις εκατό (30%). Σημειώνεται ότι ο αριθμός που αντιστοιχεί σε αυτή την
προσαύξηση περιλαμβάνεται εντός του συνολικού 35 αριθμού των
υποψηφίων νομαρχιακών συμβούλων κάθε συνδυασμού.
Στον αριθμό των νομαρχιακών συμβούλων δεν περιλαμβάνονται ο υποψήφιος
Πρόεδρος της ΕΝΑ και οι υποψήφιοι Νομάρχες 36.
Επομένως, ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων νομαρχιακών
συμβούλων κάθε συνδυασμού στις ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στον οποίο
συμπεριλαμβάνεται και ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων των Επαρχείων και
των νησιωτικών πρώην επαρχιών, διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Ενιαίες
Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις

1. ΑθηνώνΠειραιώς
ΝΔ Αθηνών
ΝΔ Πειραιά
2.ΈβρουΡοδόπης
ΝΔ Έβρου
ΝΔ Ροδόπης
3. ΔράμαςΚαβάλας-Ξάνθης

Νησιωτική
πρώην
επαρχία

Επαρχεία

Αιγίνης
Σαλαμίνος
Ύδρας

Κυθήρων

Σαμοθράκης

Βορ. Έβρου

ελάχιστος
και
μέγιστος
αριθμός
υποψ. νομ.
συμβ. για
τα Επαρχεία

3 έως και 4

7 έως και 10

συνολικός
ελάχιστος
αριθμός
υποψ. νομ.
συμβ.

συνολικός
μέγιστος
αριθμός
υποψ. νομ.
συμβ.

74

98

37
37

49
49

50

66

25
25
75

33
33
99

Άρθρο 23, παρ. 2 του ΚΝΑ
Όπως δηλ. αυτός προκύπτει μετά και την τυχόν προσαύξηση
36
Άρθρο 116, παρ. 4α του ΚΝΑ
34

35
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ΝΔ Δράμας
ΝΔ Καβάλας
ΝΔ Ξάνθης

Θάσου

Νευροκοπίου

5 έως και 7

25
25
25

33
33
33

Παράδειγμα
Στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιά, το οποίο αποτελεί μαζί με το Νομαρχιακό
Διαμέρισμα Αθηνών την ENA Αθηνών – Πειραιώς, για να είναι παραδεκτή η δήλωση
του συνδυασμού θα πρέπει αυτός να περιλαμβάνει από 37 έως και 49 υποψήφιους.
Εντός του αριθμού αυτού των υποψηφίων θα πρέπει να περιλαμβάνονται
υποχρεωτικά:
• τουλάχιστον ένας υποψήφιος για κάθε μία για τις νησιωτικές πρώην επαρχίες
Αίγινας, Σαλαμίνας και Ύδρας και
• τουλάχιστον τρεις έως και τέσσερις υποψήφιοι για το Επαρχείο Κυθήρων.

2.1.2 Στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει 37:
• Έναν υποψήφιο Νομάρχη
• Υποψήφιους νομαρχιακούς συμβούλους κατ’ ελάχιστο αριθμό ίσο με τον
αριθμό των μελών του νομαρχιακού συμβουλίου, με δυνατότητα
προσαύξησης του αριθμού αυτού μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%). Το
κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη
μονάδα 38. Ο αριθμός των μελών κάθε νομαρχιακού συμβουλίου
προσδιορίζεται ανάλογα με τον πραγματικό πληθυσμό της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι σε όσες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις υπάρχουν
νησιωτικές πρώην επαρχίες, θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά εντός του
συνολικού αριθμού υποψηφίων νομαρχιακών συμβούλων ένας (1)
τουλάχιστον υποψήφιος νομαρχιακός σύμβουλος για αυτές39. Αντίστοιχα,
σε όσες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις λειτουργούν Επαρχεία, θα
περιλαμβάνεται υποχρεωτικά εντός του συνολικού αριθμού υποψηφίων
νομαρχιακών συμβούλων ένας ελάχιστος αριθμός υποψηφίων
νομαρχιακών συμβούλων για αυτά, ο οποίος προσδιορίζεται με βάση το
πραγματικό πληθυσμό κάθε Επαρχείου 40. Ο αριθμός των παραπάνω

υποψηφίων των Επαρχείων μπορεί να αυξηθεί μέχρι ποσοστό τριάντα
τοις εκατό (30%). Σημειώνεται ότι ο αριθμός που αντιστοιχεί σε
αυτή την προσαύξηση περιλαμβάνεται εντός του συνολικού41
αριθμού των υποψηφίων νομαρχιακών συμβούλων κάθε
συνδυασμού. Στον αριθμό των νομαρχιακών συμβούλων δεν
περιλαμβάνεται ο υποψήφιος Νομάρχης 42.

37
38
39
40
41
42

Άρθρο 23, παρ. 1 του ΚΝΑ
Άρθρο 23, παρ. 1 του ΚΝΑ
Άρθρο 23, παρ. 1 του ΚΝΑ
Άρθρο 23, παρ. 2 του ΚΝΑ
Όπως δηλ. αυτός προκύπτει μετά και την τυχόν προσαύξηση
Άρθρο 14 παρ. 1 του ΚΝΑ
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Επομένως, ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων
νομαρχιακών
συμβούλων
κάθε
συνδυασμού,
στον
οποίο
συμπεριλαμβάνεται και ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων των
Επαρχείων και των νησιωτικών πρώην επαρχιών, διαμορφώνεται ως
ακολούθως:
Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις

Νησιωτικές
πρώην
επαρχίες

Αιτωλοακαρνανίας
Ανατολικής Αττικής
Αργολίδος
Αρκαδίας
Άρτης
Αχαΐας
Βοιωτίας
Γρεβενών
Δυτικής Αττικής
Δωδεκανήσου 43
Ευβοίας
Ευρυτανίας
Ζακύνθου
Ηλείας
Ημαθίας
Ηρακλείου
Θεσπρωτίας
Θεσσαλονίκης
Ιωαννίνων
Καρδίτσας
Καστοριάς
Κέρκυρας
Κεφαλληνίας
Κιλκίς
Κοζάνης
Κορινθίας
Κυκλάδων

44

Επαρχεία

ελάχιστος
και
μέγιστος
αριθμός
υποψ. νομ.
συμβ. για
τα Επαρχεία

Καλύμνου
Καρπάθου
Κω
Σκύρου

7 έως και 10
5 έως και 7
7 έως και 10
3 έως και 4

Λαγκαδά

7 έως και 10

Παξών
Ιθάκης

3 έως και 4

Άνδρου
Θήρας
Κέας
Μήλου
Νάξου

5 έως και 7
5 έως και 7
3 έως και 4
5 έως και 7
7 έως και 10

συνολικός
ελάχιστος
αριθμός
υποψ. νομ.
συμβ.

συνολικός
μέγιστος
αριθμός
υποψ. νομ.
συμβ.

37
37
25
25
21
37
25
21
31
41

49
49
33
33
28
49
33
28
41
54

37
21
21
31
25
37
21
37
31
25
21

49
28
28
41
33
49
28
49
41
33
28

25
21
21
31
31

33
28
28
41
41

43

56

Κατ’ εξαίρεση ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Δωδεκανήσου είναι 41, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 2 του ΚΝΑ
44
Κατ’ εξαίρεση ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων
είναι 43, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ΚΝΑ
43
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Πάρου
Τήνου
Λακωνίας
Λαρίσης
Λασιθίου
Λέσβου
Λευκάδος
Μαγνησίας
Μεσσηνίας
Πέλλης
Πιερίας
Πρεβέζης
Ρεθύμνης
Σάμου
Σερρών
Τρικάλων
Φθιώτιδος
Φλωρίνης
Φωκίδος
Χαλκιδικής
Χανίων
Χίου

5 έως και 7
5 έως και 7

Ελασσόνος

7 έως και 10

Λήμνου

5 έως και 7

Ικαρίας

5 έως και 7

Σκοπέλου

21
37
21
25
21
37
31
25
25
21
21
21
37
25
31
21
21
25
31
21

28
49
28
33
28
49
41
33
33
28
28
28
49
33
41
28
28
33
41
28

Παράδειγμα
Στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου, για να είναι παραδεκτή η δήλωση
του συνδυασμού θα πρέπει να περιλαμβάνει από 41 έως 54 υποψήφιους. Εντός
του αριθμού αυτού των υποψηφίων θα πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά:
• τουλάχιστον επτά έως και δέκα υποψήφιοι για κάθε ένα από τα Επαρχεία
Καλύμνου και Κω και
• τουλάχιστον πέντε έως και επτά υποψήφιοι για το Επαρχείο Καρπάθου.

2.2 Ποσόστωση υποψηφίων από τα δύο φύλα
Κάθε συνδυασμός πρέπει να συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιό του υποψήφιους
νομαρχιακούς συμβούλους από κάθε φύλο (άνδρες–γυναίκες) σε ποσοστό
τουλάχιστον ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού 45 αριθμού των υποψ ηφ ίων
συμβούλων, δηλ. όπως ο αριθμός αυτός διαμορφώνεται μετά την ενδεχόμενη
προσαύξηση. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη
μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω 46.
Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται η ποσόστωση του 1/3 στον ελάχιστο και
μέγιστο αριθμό υποψηφίων νομαρχιακών συμβούλων. Σε άλλη περίπτωση, που ο
αριθμός των υποψηφίων νομαρχιακών συμβούλων του συνδυασμού είναι μεταξύ
του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού, η ποσόστωση του 1/3 για τα δύο φύλα
αναπροσαρμόζεται ανάλογα.

45
46

Η ποσόστωση δεν υπολογίζεται χωριστά για κάθε ΝΔ, ΝΑ ή κάθε Επαρχείο.
Άρθρο 23 παρ. 3 του ΚΝΑ
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Στο πίνακα, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων που αντιστοιχεί στο 1/3
υπολογίζεται ως εξής:
Ελάχιστος
αριθμός
υποψηφίων
νομαρχιακών
συμβούλων
21
25
31
37
41
43

αριθμός
υποψηφίων
νομαρχιακών
συμβούλων
βάσει της
ποσόστωσης
7
8
10
12
14
14

μέγιστος αριθμός
υποψηφίων
νομαρχιακών
συμβούλων με
την προσαύξηση
30%
28
33
41
49
54
56

αριθμός
υποψηφίων
νομαρχιακών
συμβούλων
βάσει της
ποσόστωσης
9
11
14
16
18
18

3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
3.1 Κατάρτιση
αυτοδιοικήσεις

συνδυασμών

στις

ενιαίες

νομαρχιακές

Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση 47 που την υπογράφουν όλοι οι
υποψήφιοι που τον αποτελούν.
Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά:
 Το όνομα και το τυχόν έμβλημα του συνδυασμού. 48
 Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου Προέδρου
της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται
είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψήφιου Προέδρου.
 Τα επώνυμα, τα κύρια ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψήφιων
Νομαρχών με αλφαβητική σειρά επωνύμων και την ένδειξη του νομαρχιακού
διαμερίσματος, για το οποίο είναι υποψήφιοι 49.
 Τα επώνυμα, τα κύρια ονόματα, τα πατρώνυμα των υποψήφιων
νομαρχιακών συμβούλων με αλφαβητική σειρά επωνύμων καθώς και η
ένδειξη του νομαρχιακού διαμερίσματος, η νησιωτική πρώην επαρχία ή το
επαρχείο για τα οποία είναι υποψήφιοι 50.
Για τις γυναίκες υποψηφίους αναγράφεται οπωσδήποτε πρώτα το ονοματεπώνυμο
με το οποίο είναι γραμμένες στο δημοτολόγιο και μπορεί να αναγραφεί ως δεύτερο

47

Άρθρο 23, παρ. 4 του ΚΝΑ
Άρθρο 23, παρ. 6 και άρθρο 29, παρ. 1 του ΚΝΑ. Το όνομα και το έμβλημα δεν είναι
υποχρεωτικό. Αν γίνουν περισσότερες δηλώσεις με το ίδιο όνομα ή έμβλημα, δικαίωμα χρήσεως
αυτών έχει όποιος το έχει δηλώσει πρώτος.
49
Άρθρο 116, παρ. 4β του ΚΝΑ
50
Άρθρο 116, παρ. 4β του ΚΝΑ και άρθρο 29 του ΚΝΑ
48
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επώνυμο είτε το επώνυμο του συζύγου είτε το πατρικό τους επώνυμο, ανάλογα με
την περίπτωση 51.
Σε ό,τι αφορά τα ονόματα των υποψηφίων, καίτοι δεν προβλέπεται ρητά, δεν
αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί πέραν του κυρίου ονόματος του υποψηφίου και
υποκοριστικό αυτού, καθότι είναι δυνατό με αυτό να είναι ευρύτερα γνωστός ο
υποψήφιος. Στη περίπτωση αυτή, το υποκοριστικό ακολουθεί το κύριο όνομα και
τίθεται σε παρένθεση.

3.2 Δικαιολογητικά για τη δήλωση συνδυασμού ενιαίας
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης
Η δήλωση συντάσσεται ατελώς σε απλό φύλλο χάρτου 52 και επισυνάπτονται τα
εξής δικαιολογητικά για κάθε ένα υποψήφιο:
1. Πιστοποιητικό εγγραφ ής του υποψ ήφ ιου Προέδρου της ενιαίας
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στο δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας
οποιουδήποτε νομαρχιακού διαμερίσματος της ενιαίας νομαρχιακής
αυτοδιοίκησης στην οποία είναι υποψήφιος.
2. Πιστοποιητικό εγγραφ ής
των υποψ ηφ ίων Νομαρχών και
νομαρχιακών συμβούλων στο δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας του
νομαρχιακού διαμερίσματος στο οποίο είναι υποψήφιοι. Διευκρινίζεται ότι οι
υποψήφιοι νομαρχιακοί σύμβουλοι της νησιωτικής πρώην επαρχίας πρέπει
να είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας της νησιωτικής
πρώην επαρχίας την οποία εκπροσωπούν, καθώς και οι υποψήφιοι
νομαρχιακοί σύμβουλοι των Επαρχείων πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο
δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας της περιφέρειας του Επαρχείου, το οποίο
εκπροσωπούν.
3. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου 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, δηλαδή, στις 15 Οκτωβρίου 2006.
4. Αποδεικτικό είσπραξης ΔΟΥ που να αποδεικνύει κατάθεση χρηματικού
ποσού εκατόν δύο ΕΥΡΩ και εβδομήντα ενός λεπτών (102,71 € ) 53.

3.3 Κατάρτιση συνδυασμών στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις
Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση 54 την οποία υπογράφουν όλοι οι
υποψήφιοι που τον αποτελούν.
Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά:
•

Το όνομα και το τυχόν έμβλημα του συνδυασμού 55.

51

Ισχύει κατ’ αναλογία με τις διατάξεις του άρθρου 35 του νέου ΔΚΚ.
Άρθρο 31 παρ. 1 του ΚΝΑ και του άρθρου 107 του π δ 351/2003
53
Άρθρο 23, παρ. 4 ΚΝΑ και αριθ. 11693/12.5.1998 (Β΄530) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών
54
Άρθρο 23, παρ. 4 του ΚΝΑ
55
Άρθρο 23, παρ. 6 και άρθρο 29, παρ. 1 του ΚΝΑ. Το όνομα και το έμβλημα δεν είναι
υποχρεωτικό. Αν γίνουν περισσότερες δηλώσεις με το ίδιο όνομα ή έμβλημα, δικαίωμα χρήσεως
αυτών έχει όποιος το έχει δηλώσει πρώτος.
52
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Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου Νομάρχη,
με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το
όνομα του υποψήφιου Νομάρχη. Αν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος
υποψήφιος του συνδυασμού θεωρείται υποψήφιος Νομάρχης.
• Τα επώνυμα, τα κύρια ονόματα, τα πατρώνυμα των υποψήφιων
νομαρχιακών συμβούλων με αλφαβητική σειρά επωνύμων καθώς και η
νησιωτική πρώην επαρχία ή το επαρχείο για την οποία ή το οποίο είναι
υποψήφιοι.
Για την αναγραφή των ονομάτων των υποψηφίων γυναικών και των
υποκοριστικών ισχύουν όσα αναφέρονται στην ενότητα 3.1 για την κατάρτιση των
συνδυασμών των ενιαίων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων του παρόντος κεφαλαίου.
•

3.4 Δικαιολογητικά για τη δήλωση συνδυασμού νομαρχιακής
αυτοδιοίκησης
Η δήλωση συντάσσεται ατελώς σε απλό φύλλο χάρτου και επισυνάπτονται τα εξής
δικαιολογητικά για κάθε ένα υποψήφιο:
1. Πιστοποιητικό εγγραφ ής του υποψήφιου στο δημοτολόγιο Δήμου
ή Κοινότητας της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, στην οποία είναι
υποψήφιος. 56 Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι νομαρχιακοί σύμβουλοι
της νησιωτικής πρώην επαρχίας πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο
δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας της νησιωτικής πρώην επαρχίας,
την οποία εκπροσωπούν και οι υποψήφιοι νομαρχιακοί σύμβουλοι
των Επαρχείων πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο
δήμου ή κοινότητας της περιφέρειας του Επαρχείου το οποίο
εκπροσωπούν.
2. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου 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, δηλαδή,
στις 15 Οκτωβρίου 2006.
3. Αποδεικτικό είσπραξης ΔΟΥ
που να αποδεικνύει κατάθεση
χρηματικού ποσού εκατόν δύο ΕΥΡΩ και εβδομήντα ενός λεπτών
(102,71 € ). 57

3.5 Υποβολή δήλωσης κατάρτισης του συνδυασμού
α) Για τις ενιαίες νομαρχιακές
νομαρχιακά διαμερίσματα

αυτοδιοικήσεις

και

τα

Η δήλωση του συνδυασμού καταρτίζεται γραπτώς, υπογράφεται από όλους τους
υποψηφίους που τον αποτελούν και υποβάλλεται στο γραμματέα του αρμόδιου
Πολυμελούς Πρωτοδικείου από:
• τον υποψήφιο Πρόεδρο της ΕΝΑ ή
56

Άρθρο 23 παρ. 4 του ΚΝΑ και άρθρο 5 παρ. 29 του Ν. 2623/1998
Άρθρο 23, παρ. 4 ΚΝΑ και αριθ. 11693/12.5.1998 (ΦΕΚ Β΄530/1.6.1998) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών
57
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• όλους μαζί τους υποψηφίους.
Η υποβολή της δήλωσης στον γραμματέα του αρμόδιου Πολυμελούς Πρωτοδικείου
γίνεται με επίδοση από:
 τον υποψήφιο Πρόεδρο της ΕΝΑ
 δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία των προσώπων που την
υποβάλλουν.
Η επίδοση πραγματοποιείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα
της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο μέχρι και την 12η ώρα βραδυνή της 24ης
Σεπτεμβρίου 2006 58.
Η δήλωση θα επιδοθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας κάθε ενιαίας
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, δηλαδή για την ΝΑ Αθηνών-Πειραιώς στο Πολυμελές
Πρωτοδικείο Αθηνών, για τη ΝΑ Έβρου-Ροδόπης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο
Κομοτηνής και για τη ΝΑ Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο
Ξάνθης. 59

β) Για τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις
Η δήλωση του συνδυασμού καταρτίζεται γραπτώς, υπογράφεται από όλους τους
υποψηφίους που τον αποτελούν και επιδίδεται στο γραμματέα του αρμόδιου
Πολυμελούς Πρωτοδικείου από:
• τον υποψήφιο Νομάρχη
• όλους μαζί τους υποψηφίους.
Η υποβολή της δήλωσης στον γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου γίνεται με
επίδοση από:
 τον υποψήφιο Νομάρχη της ΝΑ
 δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία των προσώπων που την
υποβάλλουν.
Η επίδοση πραγματοποιείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο μέχρι και την 12η ώρα βραδυνή
της 24ης Σεπτεμβρίου 2006 60.
Αρμόδιο Πρωτοδικείο είναι το μοναδικό Πολυμελές Πρωτοδικείο της
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή το Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της.
Το Πρωτοδικείο Αθηνών είναι αρμόδιο και για τις Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις Ανατολικής και Δυτικής Αττικής 61.

3.6 Συμπληρωματική δήλωση συνδυασμού
Συμπλήρωση του συνδυασμού επιτρέπεται να γίνει μόνο μέχρι τη λήξη της
20ήμερης προθεσμίας που απαιτείται για την επίδοση της δήλωσης του
Άρθρο 23, παρ. 5 του ΚΝΑ
Άρθρα 5, 23 παρ. 5, 26 και 116 του ΚΝΑ
60
Άρθρο 23, παρ. 5 του ΚΝΑ
61
Άρθρο 23, παρ. 5 του ΚΝΑ
58

59
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συνδυασμού στο αρμόδιο δικαστήριο, δηλ. μέχρι και την 12η ώρα βραδινή της 24ης
Σεπτεμβρίου 2006, και μόνο προκειμένου να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως
τον επιτρεπόμενο αριθμό υποψηφίων συμβούλων. Προς τούτο υποβάλλεται
συμπληρωματική δήλωση του υποψήφιου Προέδρου της ΕΝΑ ή του υποψηφίου
Νομάρχη προκειμένου για τις ΝΑ, στην οποία επισυνάπτονται τα στοιχεία που
αναγράφονται στις ενότητες 3.2 και 3.4 του παρόντος κεφαλαίου.
Στις περιπτώσεις αυτές απαραιτήτως επισυνάπτεται και γραπτή αποδοχή του
προσώπου που προτείνεται.

3.7 Αντικατάσταση υποψηφίων που απεβίωσαν
Μετά την 24η Σεπτεμβρίου 2006, ημερομηνία λήξης της εικοσαήμερης προθεσμίας
που απαιτείται για την επίδοση της δήλωσης του συνδυασμού στο πρωτοδικείο,
καμία μεταβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση
προσώπων που απεβίωσαν 62.
α) Σε περίπτωση θανάτου υποψηφίου Προέδρου της ΕΝΑ ή Νομάρχη, η θέση που
μένει κενή καταλαμβάνεται είτε από:
• νέο υποψήφιο
• κάποιον από τους υποψήφιους συμβούλους.63
Στη περίπτωση αυτή η συμπληρωματική δήλωση καταρτίζεται γραπτώς από την
πλειοψηφία των υποψηφίων συμβούλων από τους οποίους και υποβάλλεται στον
γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου.
Η δήλωση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις ενότητες 3.2
και 3.4 του παρόντος κεφαλαίου. Στη δήλωση πρέπει να επισυνάπτεται επιπλέον
και η γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται.
Η υποβολή της δήλωσης στο γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου γίνεται με
επίδοση είτε από:
 την πλειοψηφία των υποψηφίων συμβούλων
 δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία των προσώπων που την
υποβάλλουν.
Αν, ωστόσο, δεν αντικατασταθεί ο υποψήφιος Πρόεδρος της ενιαίας νομαρχιακής
αυτοδιοίκησης, που απεβίωσε, τη θέση του καταλαμβάνει ο Νομάρχης του
νομαρχιακού διαμερίσματος της έδρας της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και τη θέση
του Νομάρχη καταλαμβάνει όποιος σύμβουλος του συνδυασμού του νομαρχιακού
αυτού διαμερίσματος λάβει τις περισσότερες ψήφους προτίμησης.
β) Σε περίπτωση θανάτου υποψηφίου συμβούλου, η θέση που μένει κενή
καταλαμβάνεται από νέο υποψήφιο. 64 Στην περίπτωση αυτή η συμπληρωματική
δήλωση καταρτίζεται γραπτώς από τον υποψήφιο Πρόεδρο της ενιαίας
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή τον Νομάρχη, προκειμένου για τις ΝΑ, από τους
οποίους και υποβάλλεται στον γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου.
62
63
64

Άρθρο 23, παρ. 5 του ΚΝΑ
Άρθρο 25, παρ. 2 του ΚΝΑ
Άρθρο 25, παρ. 1 του ΚΝΑ

24

Η δήλωση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις ενότητες 3.2
και 3.4 του παρόντος κεφαλαίου. Στη δήλωση πρέπει να επισυνάπτεται επιπλέον
και η γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται.
Η υποβολή της δήλωσης στο γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου γίνεται με
επίδοση είτε από:
 τον υποψήφιο Πρόεδρο της ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή τον
Νομάρχη
 δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία του Προέδρου της ενιαίας
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή του Νομάρχη
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η υποβολή της συμπληρωματικής δήλωσης
μπορεί να γίνει μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας, αφού δεν
προβλέπεται προθεσμία για την υποβολή της. Το δικαστήριο ανακηρύσσει αμέσως
τον αντικαταστάτη υποψήφιο.
Συνδυασμός που περιέχει αριθμό υποψηφίων μικρότερο από το ελάχιστο, εξαιτίας
θανάτου του υποψηφίου, μετέχει κανονικά στην εκλογή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
1. Ανακήρυξη
Η ανακήρυξη των συνδυασμών των υποψηφίων για τις νομαρχιακές εκλογές της
15ης Οκτωβρίου 2006 γίνεται από το δικαστήριο στο οποίο υποβλήθηκαν οι
δηλώσεις συνδυασμών, τη δεκάτη πέμπτη ημέρα πριν από την ψηφοφορία, δηλαδή
μέχρι την 12η ώρα βραδυνή της 30ης Σεπτεμβρίου 2006 65.
Για την ανακήρυξη των συνδυασμών το οικείο Πολυμελές Πρωτοδικείο εξετάζει:
• Το εμπρόθεσμο της υποβολής της δήλωσης, με την επιφύλαξη των
περιπτώσεων αντικατάστασης θανόντων υποψηφίων.
• Τον προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις ελάχιστο αριθμό υποψηφίων,
καθώς και το μέγιστο αριθμό αυτών εντός του ορίου της προσαύξησης.
• Το υποχρεωτικό ποσοστό των υποψηφίων συμβούλων που προβλέπεται από
κάθε φύλο.
• Εάν το έμβλημα που ενδεχομένως χρησιμοποιεί ο συνδυασμός εμπίπτει στις
απαγορεύσεις του νόμου 66.
• Τον ορθό τρόπο αναγραφής (αλφαβητική σειρά) των ονομάτων των
υποψηφίων.
• Την πληρότητα των δικαιολογητικών που επισυνάπτονται στη δήλωση.
Σημειώνεται ότι η δήλωση του συνδυασμού δεν είναι απαράδεκτη:
• στην περίπτωση που συνταχθεί με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που
αναφέρεται στις ενότητες 3.1 έως και 3.4 του Κεφαλαίου Β της παρούσας,
εάν δηλαδή δεν προτάσσεται ο υποψήφιος Πρόεδρος της ΕΝΑ ή ο
υποψήφιος Νομάρχης προκειμένου για τις λοιπές ΝΑ, εφόσον περιλαμβάνει
ρητή δήλωση που ορίζει τον υποψήφιο Πρόεδρο της ενιαίας νομαρχιακής
αυτοδιοίκησης ή τον Νομάρχη.
• αν ο συνδυασμός περιέχει αριθμό υποψηφίων συμβούλων μικρότερο από το
ελάχιστο όριο εξαιτίας θανάτου υποψηφίων του 67, ή για τον ίδιο λόγο δεν
περιλαμβάνει τουλάχιστον το 1/3 υποψηφίων από κάθε φύλο.
Από τις διατάξεις του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης συνάγεται ότι κρίσιμο
χρονικό σημείο, κατά το οποίο κρίνεται το παραδεκτό της δήλωσης κατάρτισης
συνδυασμού, είναι το χρονικό σημείο ανακήρυξης του συνδυασμού αυτού από το
αρμόδιο δικαστήριο και όχι ο χρόνος υποβολής (επίδοσης ή παράδοσης) της
δήλωσης κατάρτισης του συνδυασμού στο αρμόδιο δικαστήριο, διότι μόνο μετά
την ανακήρυξη του συνδυασμού, ύστερα από έλεγχο της νομιμότητας της

65

Άρθρο 24 του ΚΝΑ
Απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιμοποιείται ως όνομα ή ως έμβλημα σύμβολο θρησκευτικής
λατρείας, ή σημαία ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, όνομα ή
έμβλημα πολιτικής οργανώσεως, φωτογραφία προσώπου, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό, και
κάθε έμβλημα που χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιήθηκε από το κράτος (άρθρο 23 παρ. 6 του ΚΝΑ).
67
Άρθρο 25, παρ. 3 του ΚΝΑ
66
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δήλωσης κατάρτισής του, διασφαλίζεται ο συνταγματικός σκοπός που επιδιώκει ο
νομοθέτης με τη θέσπιση ειδικών όρων και προϋποθέσεων (ΣτΕ 2833/2003).

2. Κοινοποίηση
Τα Πολυμελή Πρωτοδικεία οφείλουν να κοινοποιήσουν αμέσως τις αποφάσεις
ανακήρυξης των συνδυασμών στους οικείους Νομάρχες 68.
Οι Νομάρχες πρέπει να κυρώσουν και να στείλουν αμέσως σε κάθε Δήμο και
Κοινότητα πίνακα των συνδυασμών που έχουν ανακηρυχθεί, προκειμένου να
περιληφθούν στο πρόγραμμα εκλογής. Κατά της πράξης ανακήρυξης δεν χωρεί
ένδικο μέσο.
Σε περίπτωση αντικατάστασης υποψηφίων που απεβίωσαν μετά την 30η
Σεπτεμβρίου 2006, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω, το
αρμόδιο δικαστήριο κοινοποιεί αμέσως τη μεταβολή αυτή στο Νομάρχη, και αυτός
στον οικείο δήμο ή κοινότητα για την έκδοση και δημοσίευση συμπληρωματικού
προγράμματος εκλογής.
Οι Νομάρχες
οφείλουν να γνωστοποιήσουν άμεσα στο Υπουργείο
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με τηλεομοιοτυπία
(fax) το όνομα κάθε συνδυασμού που έχει ανακηρυχθεί, καθώς και το
επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο όλων των υποψηφίων Προέδρων
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Νομαρχών και Νομαρχιακών Συμβούλων
του νομού τους.

3. Δικαιώματα του συνδυασμού
Κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα 69 να διορίσει έναν αντιπρόσωπο και έναν
αναπληρωτή του σε κάθε εκλογικό τμήμα, με γραπτή δήλωση του υποψήφιου
Προέδρου της ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή του υποψηφίου Νομάρχη
προκειμένου για τις ΝΑ.
Επίσης, κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να διορίζει πληρεξούσιο με
συμβολαιογραφική δήλωση του υποψήφιου Προέδρου της ΕΝΑ ή του Νομάρχη. Ο
πληρεξούσιος αυτός ενεργεί για λογαριασμό του συνδυασμού οτιδήποτε μπορεί να
ενεργήσει ο υποψήφιος Πρόεδρος της ΕΝΑ ή ο Νομάρχης κατά τη διεξαγωγή της
εκλογής.
Στη περίπτωση που ο υποψήφιος Πρόεδρος της ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης
ή ο Νομάρχης αποβιώσει και δεν αντικατασταθεί, ο διορισμός των αντιπροσώπων
γίνεται με δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων του συνδυασμού.
Δεν μπορούν να διοριστούν ως αντιπρόσωποι, αναπληρωτές ή πληρεξούσιοι
συνδυασμών:
68
69

Άρθρο 24 του ΚΝΑ
Άρθρο 27, παρ. 1 του ΚΝΑ

27

•
•
•
•

ο Πρόεδρος της ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης,
ο Νομάρχης,
οι νομαρχιακοί σύμβουλοι,
όποιοι δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και όλοι όσοι δεν μπορούν να
εκλεγούν, σύμφωνα με την ενότητα 3 του κεφαλαίου Α της παρούσας,
εκτός αν παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα ανακηρύξεως
των συνδυασμών 70.

Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των συνδυασμών και οι αναπληρωτές τους
έχουν δικαίωμα να είναι παρόντες κατά την διάρκεια όλης της διαδικασίας της
εκλογής ώσπου να σφραγισθούν οι σάκοι και να υποβάλλουν κάθε είδους
παρατηρήσεις και ενστάσεις.

4. Υποχρεώσεις υπηρεσιών
Α. Δήμοι - Κοινότητες
Με ευθύνη των Δημάρχων και των Προέδρων των Κοινοτήτων την 23η και 24η
Σεπτεμβρίου 2006 και μέχρι την 24η ώρα, τα δημαρχεία και τα κοινοτικά
καταστήματα θα είναι ανοικτά για την απρόσκοπτη χορήγηση των απαραίτητων
δικαιολογητικών προς όλους τους υποψηφίους. Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να
παραμείνουν ανοικτά την 7η Οκτωβρίου και μέχρι την 24η ώρα, για την περίπτωση
τυχόν παραίτησης υποψηφίου, καθώς και μέχρι την 24η ώρα της 14ης Οκτωβρίου
για την περίπτωση τυχόν θανάτου υποψηφίου. Τέλος, θα πρέπει να παραμείνουν
ανοικτά την 20η Οκτωβρίου και μέχρι την 24η ώρα, για την περίπτωση τυχόν
παραίτησης ή θανάτου υποψηφίου Προέδρου της ΕΝΑ ή Νομάρχη πριν την
επαναληπτική ψηφοφορία.
Β. Περιφέρειες – Πρωτοδικεία - ΔΟΥ
Οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών της Χώρας οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε
τα Πρωτοδικεία της περιφέρειάς τους να παραμείνουν ανοικτά από το πρωί μέχρι
την 24η ώρα:
 της Κυριακής 24 Σεπτεμβρίου 2006, τελευταία ημέρα υποβολής της δήλωσης
των συνδυασμών
 του Σαββάτου 30 Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα ανακήρυξης των υποψηφίων
 του Σαββάτου 14 Οκτωβρίου 2006, για την περίπτωση τυχόν θανάτου
υποψηφίου
 της Πέμπτης 19 Οκτωβρίου 2006, για την περίπτωση τυχόν παραίτησης
υποψηφίου Νομάρχη πριν την επαναληπτική ψηφοφορία
 της Παρασκευής 20 Οκτωβρίου, για την περίπτωση αντικατάστασης
υποψηφίου Νομάρχη λόγω παραίτησης ή θανάτου πριν την επαναληπτική
ψηφοφορία.
Τέλος, οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) της έδρας των Πρωτοδικείων θα
πρέπει να παραμείνουν ανοικτές τις ίδιες ημέρες και ώρες, προκειμένου να
προμηθευτούν οι υποψήφιοι τα απαραίτητα παράβολα.
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Άρθρο 27, παρ. 2 του ΚΝΑ

28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ - ΛΕΥΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
1. Γενικά
Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό χαρτί. Έχουν σχήμα ορθογώνιο και
εκτυπώνονται με φροντίδα και ευθύνη των συνδυασμών. Τα τυπογραφικά στοιχεία
των ψηφοδελτίων πρέπει να είναι σε μαύρη απόχρωση.

2. Περιεχόμενο των ψηφοδελτίων
Για τις ΕΝΑ όλα τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων συνδυασμών περιλαμβάνουν
κατά σειρά τα εξής στοιχεία:
 Το τυχόν έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού,
 το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου
Προέδρου της ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης με τη σχετική
ένδειξη,
 το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων
Νομαρχών και το νομαρχιακό διαμέρισμα για το οποίο είναι
υποψήφιοι,
 τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων
συμβούλων με αλφαβητική σειρά και το νομαρχιακό διαμέρισμα
για το οποίο είναι υποψήφιοι, καθώς και τη νησιωτική πρώην
επαρχία ή το Επαρχείο για τα οποία είναι υποψήφιοι.
Για τις ΝΑ όλα τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων συνδυασμών περιλαμβάνουν κατά
σειρά τα εξής στοιχεία:
 Το τυχόν έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού,
 το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου
Νομάρχη με τη σχετική ένδειξη,
 τα επώνυμα, τα ονόματα και το πατρώνυμα των υποψήφιων
νομαρχιακών συμβούλων με αλφαβητική σειρά καθώς και τη
νησιωτική πρώην επαρχία ή το Επαρχείο για τα οποία είναι
υποψήφιοι.
Στην περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας την 22α Οκτωβρίου 2006, τα
ψηφοδέλτια που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκλογή αυτή θα είναι τα ίδια με τα
ψηφοδέλτια που χρησιμοποιήθηκαν την πρώτη Κυριακή, δηλαδή την 15η
Οκτωβρίου 2006, γιατί από το νόμο δεν προβλέπεται η εκτύπωση άλλων
ψηφοδελτίων για την επαναληπτική ψηφοφορία, άσχετα αν η επανάληψη της
ψηφοφορίας θα γίνει μόνον ανάμεσα στους υποψήφιους προέδρους ή νομάρχες
των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.
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3. Σταυροί προτίμησης
Ο εκλογέας εκφράζεται υπέρ των υποψηφίων με σταυρό προτίμησης. Ο
σταυρός σημειώνεται με μολύβι μαύρης ή γαλάζιας απόχρωσης ή με μελάνι των
ίδιων αποχρώσεων, δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου 71.
Σταυρός προτίμησης που σημειώνεται με διαφορετικό τρόπο δεν λαμβάνεται
υπόψη, και η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου ελέγχεται, σύμφωνα με το άρθρο 30
περίπτωση γ’ του ΚΝΑ 72.
Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμηση του 73:
I. Στις ενιαίες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και στα νομαρχιακά τους
διαμερίσματα, μέχρι και σε τέσσερις υποψηφίους.
II. Στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις με 21μελή και 25μελή νομαρχιακά
συμβούλια σε έναν ή δύο υποψηφίους.
III. Στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις με 31μελή νομαρχιακά συμβούλια σε έναν,
δύο ή τρεις υποψηφίους.
IV. Στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις με 37μελή και άνω νομαρχιακά συμβούλια
σε έναν, δύο, τρεις ή τέσσερις υποψηφίους.
Ψηφοδέλτιο που δεν φέρει σταυρό προτίμησης ή περιέχει περισσότερους σταυρούς
προτίμησης θεωρείται έγκυρο, δεν λαμβάνεται όμως υπόψη κανένας σταυρός.
Για τον υποψήφιο Πρόεδρο ΕΝΑ και υποψήφιο Νομάρχη δεν χρειάζεται σταυρός
προτίμησης και αν σημειωθεί, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

71

Άρθρο 29 παρ. 3 του ΚΝΑ
Επισημαίνουμε ότι ο τρόπος γραφής του σταυρού μπορεί να οφείλεται στη σπουδή, την ηλικία,
την ελαττωμένη όραση του ψηφοφόρου ή το μέσο που χρησιμοποίησε, δηλαδή, σταυροί έντονοι,
άτονοι, κακότεχνοι, μεγαλύτεροι ή μικρότεροι συνήθως δεν συνεπάγονται ακυρότητα της ψήφου.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο ανώμαλος σχηματισμός του σταυρού είναι στην ουσιαστική εκτίμηση
του δικαστηρίου αν αποτελεί ή όχι διακριτικό γνώρισμα που παραβιάζει το απόρρητο της
ψηφοφορίας.
73
Άρθρο 29 παρ. 2 και άρθρο 116 παρ. 4α του ΚΝΑ
72
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
1. Εισαγωγή
Με το ν. 3434/2006 (Α΄21) αλλάζει από τις φετινές εκλογές το εκλογικό
σύστημα για την εκλογή των αρχών της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης. Σε όλες
τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και σε όλες τις Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
επιτυχών θεωρείται ο συνδυασμός που πλειοψήφησε με ποσοστό τουλάχιστον
42% του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων. Αν κανένας συνδυασμός δεν
συγκεντρώσει αυτήν την πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την
επόμενη Κυριακή μεταξύ των υποψηφίων Νομαρχών ή των Προέδρων των
Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων των δυο συνδυασμών που έλαβαν τις
περισσότερες ψήφους. Επανάληψη της ψηφοφορίας έχουμε και στην περίπτωση
που δύο
από τους ανακηρυχθέντες συνδυασμούς
ισοψηφήσουν
συγκεντρώνοντας ποσοστό 42% και πάνω.
Η εκλογή για την ανάδειξη των αρχών της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης
από την πρώτη Κυριακή αποσκοπεί στην εξάλειψη φαινομένων που έχουν κατά
καιρούς παρατηρηθεί, όπως η σύναψη ευκαιριακών συμμαχιών, που όπως έχει
δείξει η εμπειρία δεν εξυπηρετούν πάντοτε την πρόοδο των τοπικών υποθέσεων
και τη σταθερότητα της διοίκησης αυτών, ούτε επιτρέπουν τη διαμόρφωση
σαφούς και εκ των προτέρων γνωστού προγραμματικού λόγου. Παράλληλα, με τον
τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ύπαρξη ισχυρών ΟΤΑ ενόψει του αναβαθμισμένου
θεσμικού ρόλου που πρόκειται να διαδραματίσουν στο άμεσο μέλλον,
συνεκτιμωμένου του ρόλου τους και ενόψει του Δ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Αλλωστε το ποσοστό αυτό δεν απαγορεύει τη σύναψη συμμαχιών που στηρίζονται
σε ενιαίο προγραμματικό λόγο.
Τέλος, επισημαίνουμε, ότι ρητώς για τον καθορισμό του εκλογικού μέτρου, τα
λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 3434/ 2006.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΚΛΟΓΗ ΑΡΧΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
1. Κατανομή εδρών από την πρώτη ψηφοφορία
1.1 Κατανομή εδρών στις Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α. Κατανομή εδρών επιτυχόντος συνδυασμού σε ενιαίες νομαρχιακές
αυτοδιοικήσεις με ποσοστό τουλάχιστον από 42% μέχρι και 60%
Ο υπολογισμός των 3/5 των εδρών που ανήκουν στον επιτυχόντα συνδυασμό και
των 2/5 των εδρών που κατανέμονται στους επιλαχόντες, ανάλογα με τον αριθμό
των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε καθένας από αυτούς, γίνεται χωριστά για
κάθε Νομαρχιακό Διαμέρισμα, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων
ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός σε ολόκληρη την περιφέρεια
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Έτσι, οι έδρες που λαμβάνει ο πρώτος
συνδυασμός, καθώς και το σύνολο των συνδυασμών της μειοψηφίας,
διαμορφώνονται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. Τονίζουμε ότι για την
κατανομή των εδρών και τον καθορισμό του εκλογικού μέτρου τα λευκά
ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα 74.
ΕΝΑ

σύνολο
μελών
ΝΣ

ΑθηνώνΠειραιώς
ΕβρουΡοδόπης
ΔράμαςΚαβάλαςΞάνθης

74
50
75

νομαρχιακά
διαμερίσμα
τα

αριθμός
μελών ΝΣ

Αθηνών
Πειραιώς
Έβρου
Ροδόπης
Δράμας
Καβάλας
Ξάνθης

37
37
25
25
25
25
25

Νομαρχιακοί
Σύμβουλοι
που
εκλέγονται
από την
πλειοψηφία

23
23
15
15
15
15
15

Νομαρχιακοί
Σύμβουλοι που
εκλέγονται από
τη μειοψηφία

14
14
10
10
10
10
10

Σε όλες τις ΕΝΑ, ανεξαρτήτως πληθυσμού, επιτυχών θεωρείται ο συνδυασμός που
έλαβε ποσοστό τουλάχιστον 42% του συνόλου των εγκύρων
ψηφοδελτίων σε ολόκληρη την περιφέρεια της Ενιαίας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης. Επιλαχόντες είναι οι συνδυασμοί που έλαβαν έστω και μία έδρα.
Οι συνδυασμοί αυτοί αποτελούν τη μειοψηφία του νομαρχιακού συμβουλίου.
74

Άρθρο 1 του ν. 3434/2006 (Α’ 21)
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β. Κατανομή εδρών επιλαχόντων συνδυασμών σε ΕΝΑ εφόσον ο
επιτυχών συνδυασμός έλαβε ποσοστό τουλάχιστον από 42% μέχρι και
60%
α. Για να κατανεμηθεί αναλογικά ο αριθμός των εδρών της μειοψηφίας στους
επιλαχόντες συνδυασμούς, πρέπει να υπολογισθεί το εκλογικό μέτρο. Το σύνολο
των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν
στις εκλογές σε ολόκληρη την περιφέρεια της ΕΝΑ, εκτός από τον επιτυχόντα,
διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του νομαρχιακού διαμερίσματος που
αντιστοιχεί στα 2/5 αυξημένο κατά μία μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει,
παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Έτσι, το εκλογικό
μέτρο για τις Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις διαμορφώνεται σύμφωνα με τον
τύπο που εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί 75:
συνολικός αριθμός εδρών
ΝΔ

εκλογικό
μέτρο

25

εψσμ
11

37

εψσμ
15

*εψσμ=

έγκυρα ψηφοδέλτια συνόλου μειοψηφίας ολόκληρης της περιφέρειας της ΕΝΑ (δηλ. τα έγκυρα
ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών, εκτός του επιτυχόντα)

β. Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού σε ολόκληρη την
περιφέρεια της ΕΝΑ διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. Ο κάθε συνδυασμός λαμβάνει
τόσες έδρες σε κάθε νομαρχιακό διαμέρισμα, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης
αυτής. Εάν δεν προκύπτει ακέραιο πηλίκο, τότε ο συνδυασμός δεν καταλαμβάνει έδρα.
•

Όταν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί είναι
λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, τότε οι επιλαχόντες συνδυασμοί
που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ταξινομούνται ανάλογα με το
μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναμης.
Ακολουθεί η διανομή των εδρών που απομένουν, οι οποίες κατανέμονται
ανά μία στους συνδυασμούς όπως έχουν ταξινομηθεί κατά τα παραπάνω 76.
Αυτή η διαδικασία ακολουθείται και όταν έχει απομείνει προς διάθεση μία
μόνο έδρα.
Αν υπάρχουν συνδυασμοί με ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων
διενεργείται κλήρωση.

75 Άρθρο 33 του ΚΝΑ, όπως ισχύει (άρθρο 9 παρ. 2-9 του ν. 2218/1994)
& 116 του ΚΝΑ
76
Βλ. παράδειγμα 1 στο Παράρτημα
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Αν και μετά από αυτή τη διαδικασία παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές
κατανέμονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των
έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε επιλαχών συνδυασμός.
•

Όταν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί είναι
περισσότερες από τις προς διάθεση, τότε οι επιλαχόντες συνδυασμοί,
ταξινομούνται ανάλογα με το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο των εγκύρων
ψηφοδελτίων. Οι πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται ανά μία από τους
συνδυασμούς, όπως έχουν ταξινομηθεί κατά τα παραπάνω 77.
Εάν υπάρξει ίσος αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων μεταξύ δύο ή
περισσοτέρων συνδυασμών, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.

γ. Κατανομή εδρών επιτυχόντος και επιλαχόντων συνδυασμών εφόσον ο
επιτυχών συνδυασμός έλαβε ποσοστό πάνω από 60%
Όταν ένας συνδυασμός σε ΕΝΑ συγκεντρώσει ποσοστό πάνω από 60%, τότε η
κατανομή των εδρών, τόσο της πλειοψηφίας όσο και των επιλαχόντων
συνδυασμών, γίνεται αναλογικά μεταξύ όλων των συνδυασμών που μετέχουν στις
εκλογές. Πιο συγκεκριμένα:
Για να κατανεμηθεί αναλογικά ο αριθμός των εδρών του νομαρχιακού συμβουλίου
πρέπει να υπολογιστεί το εκλογικό μέτρο. Αυτό υπολογίζεται χωριστά για κάθε
Νομαρχιακό Διαμέρισμα, και προκύπτει από το σύνολο των εγκύρων
ψηφοδελτίων που έλαβαν όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές
σε ολόκληρη την περιφέρεια της ΕΝΑ, που διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του
νομαρχιακού διαμερίσματος αυξημένο κατά μία μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει,
παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Έτσι, το εκλογικό
μέτρο για τις EΝΑ διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο που εμφανίζεται στον
πίνακα που ακολουθεί 78:
συνολικός αριθμός εδρών
ΝΣ
κάθε Νομαρχιακού
Διαμερίσματος
25
37

Εκλογικό Μέτρο
σεψ
26
σεψ
38

*σεψ= σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών σε ολόκληρη την περιφέρεια της ΕΝΑ

77

Βλ. παράδειγμα 2 στο Παράρτημα
78 Άρθρο 33 του ΚΝΑ, όπως ισχύει (άρθρο 9 παρ. 2-9 του ν. 2218/1994) & 116 του ΚΝΑ
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Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού σε ολόκληρη την
περιφέρεια της ΕΝΑ διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. κάθε συνδυασμός λαμβάνει
τόσες έδρες, όσο το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αυτής. Σημειώνεται ότι στην
περίπτωση αυτή ο επιτυχών συνδυασμός μπορεί να λάβει αριθμό εδρών, σε κάθε
νομαρχιακό διαμέρισμα, που ξεπερνά τα 3/5. Συνδυασμός που δεν συγκεντρώνει
το εκλογικό μέτρο δεν παίρνει έδρα 79.
•

Όταν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες
από τις προς διάθεση έδρες, τότε οι συνδυασμοί που έχουν καταλάβει
τουλάχιστον μία έδρα ταξινομούνται ανάλογα με το μεγαλύτερο
αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναμης. Ακολουθεί η διανομή
των εδρών που απομένουν, οι οποίες κατανέμονται ανά μία στους
συνδυασμούς όπως έχουν ταξινομηθεί κατά τα παραπάνω.
Αν υπάρχουν συνδυασμοί με ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων
διενεργείται κλήρωση.
Αν και μετά από αυτή τη διαδικασία παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές
κατανέμονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των
έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός.

•

Όταν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι
περισσότερες από τις προς διάθεση, τότε η πλεονάζουσα έδρα
αφαιρείται από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο
εγκύρων ψηφοδελτίων.
Εάν υπάρξει ίσος αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων μεταξύ δύο ή
περισσοτέρων συνδυασμών, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.

δ. Κατανομή εδρών νομαρχιακού συμβουλίου σε περίπτωση ανακήρυξης
ενός μόνο συνδυασμού
Εάν έχει ανακηρυχθεί μόνο ένας συνδυασμός υποψηφίων, τότε όλες οι έδρες του
νομαρχιακού συμβουλίου κατανέμονται στον συνδυασμό αυτό. Οι υποψήφιοι
ταξινομούνται ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που έχουν συγκεντρώσει και
καταλαμβάνουν αντίστοιχα τις θέσεις του νομαρχιακού συμβουλίου. Όσοι δεν
καταλάβουν θέση κατά τα προηγούμενα, εκλέγονται αναπληρωματικοί κατά την
ίδια σειρά.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν υπολογίζεται εκλογικό μέτρο, ούτε
λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό ψήφων που έχει συγκεντρώσει ο συνδυασμός.
ε. Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασμών

79

Βλ. παράδειγμα 3 στο Παράρτημα
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Οριακή περίπτωση ισοψηφίας μπορεί να είναι η ακόλουθη 80:
Να έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί και να ισοψηφήσουν, οπότε το
Πρωτοδικείο, ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού, και η
κατανομή των εδρών ακολουθεί την ίδια διαδικασία που περιγράφηκε ανωτέρω
υπό α.

80

Άρθρο 33 του ΚΝΑ, όπως ισχύει (άρθρο 9 παρ. 2-9 του ν. 2218/1994)
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1.2 Κατανομή εδρών στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α. Κατανομή εδρών επιτυχόντος συνδυασμού σε ΝΑ με ποσοστό
τουλάχιστον από 42% μέχρι και 60%
Από το σύνολο των εδρών των Νομαρχιακών Συμβουλίων τα 3/5 ανήκουν στον
επιτυχόντα συνδυασμό και τα 2/5 κατανέμονται στους επιλαχόντες, ανάλογα με
τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε καθένας από αυτούς. Ετσι, οι
έδρες που λαμβάνει ο πρώτος συνδυασμός, καθώς και το σύνολο των συνδυασμών
της μειοψηφίας, διαμορφώνονται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.
Τονίζουμε ότι για την κατανομή των εδρών και τον καθορισμό του εκλογικού
μέτρου τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα 81.
Για την κατανομή των εδρών λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός των μελών
του νομαρχιακού συμβουλίου, όπως αυτός προκύπτει από τον πληθυσμό της κάθε
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 82.
Έτσι, έχουμε:
Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση
(πληθυσμός)

Αριθμός
μελών ΝΣ

νομαρχιακοί
σύμβουλοι που
εκλέγονται από
τη μειοψηφία

21
25
31
37

νομαρχιακοί
σύμβουλοι
που
εκλέγονται
από την
πλειοψηφία
13
15
19
23

Έως και 100.000
100.001-150.000
150.001-200.000
200.001 και άνω
Κατ΄εξαίρεση
ΝΑ Δωδεκανήσου
ΝΑ Κυκλάδων

41
43

25
26

16
17

8
10
12
14

Σε όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ανεξαρτήτως πληθυσμού, επιτυχών
θεωρείται ο συνδυασμός που έλαβε ποσοστό τουλάχιστον 42% του συνόλου των
εγκύρων ψηφοδελτίων. Επιλαχόντες είναι οι συνδυασμοί που έλαβαν έστω και μία
έδρα. Οι συνδυασμοί αυτοί αποτελούν τη μειοψηφία του νομαρχιακού
συμβουλίου.
β. Κατανομή εδρών επιλαχόντων συνδυασμών σε ΝΑ εφόσον ο επιτυχών
συνδυασμός έλαβε ποσοστό τουλάχιστον από 42% μέχρι και 60%
α. Για να κατανεμηθεί αναλογικά ο αριθμός των εδρών της μειοψηφίας στους
επιλαχόντες συνδυασμούς, πρέπει να υπολογισθεί το εκλογικό μέτρο. Το σύνολο
των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν
στις εκλογές σε ολόκληρη την περιφέρεια της ΝΑ, εκτός από τον επιτυχόντα,
81
82

Άρθρο 1 ν. 3434/2006 (Α’ 21)
Άρθρο 14 παρ. 1 & 2 του ΚΝΑ
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διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του νομαρχιακού συμβουλίου της ΝΑ, που
αντιστοιχεί στα 2/5, αυξημένο κατά μία μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει,
παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ετσι, το εκλογικό
μέτρο για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο
που εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί 83:
συνολικός αριθμός εδρών
ΝΣ

εκλογικό
μέτρο

21

εψσμ*
9

25

εψσμ
11

31
37
41

43

εψσμ
13
εψσμ
15
εψσμ
17
εψσμ
18

*εψσμ= έγκυρα ψηφοδέλτια συνόλου μειοψηφίας (δηλ. τα έγκυρα ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών, εκτός του
επιτυχόντα)

β. Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το
εκλογικό μέτρο. Ο κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο
πηλίκο της διαίρεσης αυτής. Εάν δεν προκύπτει ακέραιο πηλίκο, τότε ο
συνδυασμός δεν καταλαμβάνει έδρα.
•

Όταν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί είναι
λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, τότε οι επιλαχόντες συνδυασμοί
που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ταξινομούνται ανάλογα με το
μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναμης.
Ακολουθεί η διανομή των εδρών που απομένουν, οι οποίες κατανέμονται
ανά μία στους συνδυασμούς όπως έχουν ταξινομηθεί κατά τα παραπάνω 84.
Αυτή η διαδικασία ακολουθείται και όταν έχει απομείνει προς διάθεση μία
μόνο έδρα.

83 Άρθρο 33 του ΚΝΑ, όπως ισχύει (άρθρο 9 παρ. 2-9 του ν. 2218/1994) & 116 του ΚΝΑ
84
Βλ. παράδειγμα 4 στο Παράρτημα
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Αν υπάρχουν συνδυασμοί με ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων
διενεργείται κλήρωση 85.
Αν και μετά από αυτή τη διαδικασία παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές
κατανέμονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των
έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε επιλαχών συνδυασμός 86.
•

Όταν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί είναι
περισσότερες από τις προς διάθεση, τότε οι επιλαχόντες συνδυασμοί,
ταξινομούνται ανάλογα με το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο των εγκύρων
ψηφοδελτίων. Οι πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται ανά μία από τους
συνδυασμούς, όπως έχουν ταξινομηθεί κατά τα παραπάνω 87.
Εάν υπάρξει ίσος αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων μεταξύ δύο ή
περισσοτέρων συνδυασμών, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση 88.

γ. Κατανομή εδρών επιτυχόντος και επιλαχόντων συνδυασμών εφόσον ο
επιτυχών συνδυασμός έλαβε ποσοστό πάνω από 60%.
Όταν ένας συνδυασμός σε ΝΑ συγκεντρώσει ποσοστό πάνω από 60%, τότε η
κατανομή των εδρών, τόσο της πλειοψηφίας όσο και των επιλαχόντων
συνδυασμών γίνεται αναλογικά μεταξύ όλων των συνδυασμών που μετέχουν στις
εκλογές. Πιο συγκεκριμένα:
Για να κατανεμηθεί αναλογικά ο αριθμός των εδρών του νομαρχιακού συμβουλίου
πρέπει να υπολογισθεί το εκλογικό μέτρο. Αυτό προκύπτει από το σύνολο των
εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις
εκλογές σε ολόκληρη την περιφέρεια της ΝΑ, που διαιρείται με τον αριθμό των
εδρών του νομαρχιακού συμβουλίου της ΝΑ αυξημένο κατά μία μονάδα. Το πηλίκο
που προκύπτει, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ετσι,
το εκλογικό μέτρο για τις λοιπές ΝΑ διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο που
εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί 89:
Συνολικός αριθμός εδρών
ΝΣ
21

Εκλογικό Μέτρο
σεψ*
22

85

Βλ. παράδειγμα 5 στο Παράρτημα
Βλ. παράδειγμα 6 στο Παράρτημα
87
Βλ. παράδειγμα 7 στο Παράρτημα
88
Βλ. παράδειγμα 8 στο Παράρτημα
89 Άρθρο 33 του ΚΝΑ, όπως ισχύει (άρθρο 9 παρ. 2-9 του ν.2218/1994)
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39

25

σεψ
26
σεψ
32

31
37

σεψ
38

41

σεψ
42

43

σεψ
44

*σεψ= σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των

συνδυασμών

Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό
μέτρο. Ο κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της
διαίρεσης αυτής. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή ο επιτυχών συνδυασμός
μπορεί να λάβει αριθμό εδρών που ξεπερνά το ποσοστό των 3/5. Συνδυασμός που
δεν συγκεντρώνει το εκλογικό μέτρο δεν παίρνει έδρα.
•

Όταν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες
από τις προς διάθεση έδρες, τότε οι συνδυασμοί που έχουν καταλάβει
τουλάχιστον μία έδρα ταξινομούνται ανάλογα με το μεγαλύτερο
αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναμης. Ακολουθεί η διανομή
των εδρών που απομένουν, οι οποίες κατανέμονται ανά μία στους
συνδυασμούς όπως έχουν ταξινομηθεί κατά τα παραπάνω 90.
Αν υπάρχουν συνδυασμοί με ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων
διενεργείται κλήρωση 91.
Αν και μετά από αυτή τη διαδικασία παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές
κατανέμονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των
έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός.

•

Όταν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι
περισσότερες από τις προς διάθεση, τότε η πλεονάζουσα έδρα
αφαιρείται από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο
έγκυρων ψηφοδελτίων.
Εάν υπάρξει ίσος αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων μεταξύ δύο ή
περισσοτέρων συνδυασμών, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.

90

Βλ. παράδειγμα 9 στο Παράρτημα
Βλ. παράδειγμα 10 στο Παράρτημα
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δ. Κατανομή εδρών νομαρχιακού συμβουλίου σε περίπτωση ανακήρυξης
ενός μόνο συνδυασμού
Εάν έχει ανακηρυχθεί μόνο ένας συνδυασμός υποψηφίων, τότε όλες οι έδρες του
νομαρχιακού συμβουλίου κατανέμονται στον συνδυασμό αυτό. Οι υποψήφιοι
ταξινομούνται ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που έχουν συγκεντρώσει και
καταλαμβάνουν αντίστοιχα τις θέσεις του νομαρχιακού συμβουλίου. Όσοι δεν
καταλάβουν θέση κατά τα προηγούμενα, εκλέγονται αναπληρωματικοί κατά την
ίδια σειρά.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν υπολογίζεται εκλογικό μέτρο, ούτε
λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό ψήφων που έχει συγκεντρώσει ο συνδυασμός.
ε. Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασμών
Οριακή περίπτωση ισοψηφίας μπορεί να είναι η ακόλουθη 92:
Να έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί και να ισοψηφήσουν, οπότε το
Πρωτοδικείο, ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού, και η
κατανομή των εδρών ακολουθεί την ίδια διαδικασία που περιγράφηκε ανωτέρω
υπό α.

92

Άρθρο 33 του ΚΝΑ, όπως ισχύει (άρθρο 9 παρ. 2-9 του ν.2218/1994)
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1.3 Εκπροσώπηση νησιωτικών πρώην Επαρχιών
Κάθε νησιωτική πρώην επαρχία εκπροσωπείται υποχρεωτικά στο
νομαρχιακό συμβούλιο των ΝΑ και των ΝΔ με έναν τουλάχιστον
νομαρχιακό σύμβουλο. 93
Όταν ορισμένες νησιωτικές πρώην επαρχίες δεν εκπροσωπούνται στη ΝΑ εξαιτίας
της κατανομής των εδρών, τότε εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης
υποψήφιος της νησιωτικής πρώην επαρχίας από τον επιτυχόντα συνδυασμό και
αναπληρωματικός ο αμέσως επόμενος. Στην περίπτωση αυτή δεν εκλέγεται ο
τελευταίος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος του ίδιου συνδυασμού που δεν
είναι υποψήφιος νησιωτικής πρώην επαρχίας. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται
διαδοχικά μέχρι τη συμπλήρωση ενός τουλάχιστον εκλεγόμενου συμβούλου για
κάθε νησιωτική πρώην επαρχία.
Όταν νησιωτικές πρώην επαρχίες εκλέγουν ίσο αριθμό συμβούλων ενεργείται
κλήρωση.

1.4 Εκπροσώπηση Επαρχείων
Οι εκπρόσωποι των Επαρχείων στα νομαρχιακά συμβούλια είναι νομαρχιακοί
σύμβουλοι και συγχρόνως συγκροτούν και τα επαρχιακά συμβούλια.
Πρόεδρος του Επαρχιακού Συμβουλίου είναι ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης
νομαρχιακός σύμβουλος του Επαρχείου από τον επιτυχόντα συνδυασμό, ο οποίος
φέρει τον τίτλο του Επάρχου.
Από το σύνολο των εδρών του επαρχιακού συμβουλίου τα 3/5 ανήκουν στον
επιτυχόντα συνδυασμό και τα 2/5 στον επιλαχόντα 94.
Έτσι έχουμε:

Επαρχιακά Συμβούλια
Πληθυσμός
Έως και 5.000
5.001-20.000
20.001 και άνω

αριθμός
μελών
Επαρχιακού
Συμβουλίου
3
5
7

έδρες
πλειοψηφίας

έδρες
μειοψηφίας

2
3
5

1
2
2

Η κατανομή των εδρών του Επαρχείου μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών
γίνεται ανάλογα με το συνολικό αριθμό των εδρών που καταλαμβάνει κάθε
συνδυασμός στη ΝΑ.
Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την αναλογική αυτή κατανομή ενεργείται κλήρωση.
93
94

Άρθρο 34 του ΚΝΑ, όπως ισχύει
Άρθρο 9 παρ.11 του ν. 2218/1994
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2. Κατανομή εδρών τη δεύτερη Κυριακή
2.1 Κατανομή εδρών ΝΣ νομαρχιακών διαμερισμάτων των ΕΝΑ
Η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2006 στις ΕΝΑ95
εφόσον:
α. κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει ποσοστό 42%, ή
β. δύο από τους ανακηρυχθέντες συνδυασμούς ισοψηφήσουν με ποσοστό 42% ή
γ. δύο από τους ανακηρυχθέντες συνδυασμούς ισοψηφήσουν με ποσοστό πάνω
από 42%.
Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία δεν εκλέγονται νομαρχιακοί σύμβουλοι, αλλά
μόνο ο Πρόεδρος της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και οι Νομάρχες.
Συνεπώς, δεν υπάρχει σταυροδοσία. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος Πρόεδρος
και οι Νομάρχες και ο συνδυασμός τους που συγκέντρωσε στην επαναληπτική
ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων
ψηφοδελτίων (50% συν ένα). Εάν κατά την επαναληπτική ψηφοφορία υπάρξει
ισοψηφία, τότε γίνεται κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο για την ανάδειξη του
επιτυχόντος συνδυασμού.
Ο τρόπος κατανομής των εδρών γίνεται σε δύο φάσεις, οι οποίες αποκαλούνται
κατανομές, και έχουν ως ακολούθως:
α. η πρώτη κατανομή , στην οποία διανέμονται οι μισές έδρες του νομαρχιακού
συμβουλίου του κάθε ΝΔ χωριστά. Σε περίπτωση κλάσματος, τότε αυτό
στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα και
β. η δεύτερη κατανομή , στην οποία διανέμονται οι υπόλοιπες έδρες του
νομαρχιακού συμβουλίου του κάθε ΝΔ χωριστά.
Επομένως, οι έδρες που αναλογούν στις κατανομές αυτές έχουν ως εξής:
συνολικός αριθμός εδρών
ΝΣ
Νομαρχιακού Διαμερίσματος
25
37

έδρες α’
κατανομής

έδρες β’
κατανομής

13
19

12
18

Ας δούμε πώς κατανέμονται οι έδρες που εμφανίζονται στον προηγούμενο πίνακα:
i.Έδρες πρώτης κατανομής:
-Βρίσκουμε το εκλογικό μέτρο, βάσει του τύπου που εμφανίζεται στον πίνακα που
ακολουθεί:
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συνολικός αριθμός εδρών ΝΣ
Νομαρχιακού Διαμερίσματος
25

έδρες α’
κατανομής
13

37

19

*σεψ= σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων ολόκληρης της Ενιαίας

εκλογικό μέτρο
σεψ πρώτης
Κυριακής
14
σεψ πρώτης
Κυριακής
20

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Το πηλίκο που προκύπτει από τον παραπάνω τύπο αποτελεί το εκλογικό μέτρο,
παραλειπόμενου του τυχόν κλάσματος.
- Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού υποψήφιου
Προέδρου Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε όλα τα εκλογικά τμήματα
ολόκληρης της περιφέρειας της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της αρχικής
ψηφοφορίας διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. Ο κάθε συνδυασμός λαμβάνει
τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αυτής. Συνδυασμός που
δεν συγκεντρώνει το εκλογικό μέτρο δεν καταλαμβάνει έδρα.
Έτσι προκύπτουν οι έδρες που καταλαμβάνει κάθε συνδυασμός σε καθένα ΝΔ
από την πρώτη κατανομή.
•

Όταν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες
από τις προς διάθεση έδρες της πρώτης κατανομής, τότε οι
συνδυασμοί που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ταξινομούνται
ανάλογα με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους
δύναμης. Ακολουθεί η διανομή των εδρών που απομένουν, οι οποίες
κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς όπως έχουν ταξινομηθεί κατά τα
παραπάνω 96.
Αν υπάρχουν συνδυασμοί με ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων
διενεργείται κλήρωση.
Αν και μετά από αυτή τη διαδικασία παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές
κατανέμονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των
έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός.
Αν έχει μείνει προς διάθεση μία μόνο έδρα, την έδρα αυτή καταλαμβάνει ο
συνδυασμός που έχει καταλάβει τουλάχιστο μία έδρα και παρουσιάζει το
μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο.

ii. Έδρες δεύτερης κατανομής :
Στη δεύτερη κατανομή προσκυρώνονται στον επιτυχόντα συνδυασμό, και
συγκεκριμένα στις έδρες που έχει πάρει από την πρώτη κατανομή, τόσες έδρες,
96

Βλ. παράδειγμα 11 στο Παράρτημα
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όσες απαιτούνται μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών που αντιστοιχεί στα
3/5, για κάθε ΝΔ χωριστά 97.
Τυχόν εναπομένουσες έδρες προσκυρώνονται στο δεύτερο συνδυασμό που έλαβε
μέρος στην επαναληπτική ψηφοφορία.
Στην περίπτωση που ο επιτυχών συνδυασμός πάρει λίγες έδρες στην πρώτη
κατανομή, ώστε με τις έδρες της δεύτερης κατανομής να μην είναι δυνατή η
συμπλήρωση των 3/5, για κάθε ΝΔ χωριστά, τότε προσκυρώνονται σ’ αυτόν
όλες οι έδρες τις δεύτερης κατανομής, χωρίς όμως να επέλθει κάποια μεταβολή
στις έδρες που έχουν λάβει οι υπόλοιποι συνδυασμοί στην πρώτη κατανομή.
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Βλ. παράδειγμα 11 στο Παράρτημα
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2.2 Κατανομή εδρών νομαρχιακών συμβουλίων
Η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2006 στις Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις 98 εφόσον:
α. κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει ποσοστό 42%, ή
β. δύο από τους ανακηρυχθέντες συνδυασμούς ισοψηφήσουν με ποσοστό 42% ή
γ. δύο από τους ανακηρυχθέντες συνδυασμούς ισοψηφήσουν με ποσοστό πάνω
από 42%.
Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία δεν εκλέγονται νομαρχιακοί σύμβουλοι, αλλά
μόνο ο Νομάρχης. Συνεπώς, δεν υπάρχει σταυροδοσία. Επιτυχών θεωρείται ο
υποψήφιος Νομάρχης και ο συνδυασμός του που συγκέντρωσε στην επαναληπτική
ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων
ψηφοδελτίων (50% συν ένα). Εάν κατά την επαναληπτική ψηφοφορία υπάρξει
ισοψηφία, τότε γίνεται κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο για την ανάδειξη του
επιτυχόντος συνδυασμού.
Ο τρόπος κατανομής των εδρών γίνεται σε δύο φάσεις, οι οποίες αποκαλούνται
κατανομές, και έχουν ως ακολούθως:
α. η πρώτη κατανομή , στην οποία διανέμονται οι μισές έδρες του νομαρχιακού
συμβουλίου. Σε περίπτωση κλάσματος, τότε αυτό στρογγυλοποιείται στην αμέσως
μεγαλύτερη μονάδα και
β. η δεύτερη κατανομή , στην οποία διανέμονται οι υπόλοιπες έδρες του
νομαρχιακού συμβουλίου.
Επομένως, οι έδρες που αναλογούν στις κατανομές αυτές έχουν ως εξής:

συνολικός αριθμός εδρών ΝΣ

98

21

έδρες α’
κατανομής
11

έδρες β’
κατανομής
10

25
31
37

13
16
19

12
15
18

41
43

21
22

20
21
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Ας δούμε πώς κατανέμονται οι έδρες που εμφανίζονται στον προηγούμενο πίνακα:
i. Έδρες πρώτης κατανομής:
Βρίσκουμε το εκλογικό μέτρο, βάσει του τύπου που εμφανίζεται στον πίνακα που
ακολουθεί:
συνολικός αριθμός εδρών ΝΣ
Νομαρχιακού Διαμερίσματος
21

έδρες α’
κατανομής
11

25

13

31

16

37

19

41

21

43

22

*σεψ= σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών

εκλογικό μέτρο
σεψ* πρώτης
Κυριακής
12
σεψ πρώτης
Κυριακής
14
σεψ πρώτης
Κυριακής
17
σεψ πρώτης
Κυριακής
20
σεψ πρώτης
Κυριακής
22
σεψ πρώτης
Κυριακής
23

Το πηλίκο που προκύπτει από τον παραπάνω τύπο αποτελεί το εκλογικό μέτρο,
παραλειπόμενου του τυχόν κλάσματος.
Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού της αρχικής ψηφοφορίας
διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. Ο κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες, όσο
είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αυτής. Συνδυασμός που δεν συγκεντρώνει το
εκλογικό μέτρο δεν καταλαμβάνει έδρα.
•
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Όταν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες
από τις προς διάθεση έδρες της πρώτης κατανομής, τότε οι
συνδυασμοί που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ταξινομούνται
ανάλογα με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους
δύναμης. Ακολουθεί η διανομή των εδρών που απομένουν, οι οποίες
κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς όπως έχουν ταξινομηθεί κατά τα
παραπάνω 99.

Βλ. παράδειγμα 12 στο Παράρτημα
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Αν υπάρχουν συνδυασμοί με ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων
διενεργείται κλήρωση.
Αν και μετά από αυτή τη διαδικασία παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές
κατανέμονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των
έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός.
Αν έχει μείνει προς διάθεση μία μόνο έδρα, την έδρα αυτή καταλαμβάνει ο
συνδυασμός που έχει καταλάβει τουλάχιστο μία έδρα και παρουσιάζει το
μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο.
ii. Εδρες δεύτερης κατανομής :
Στη δεύτερη κατανομή προσκυρώνονται στον επιτυχόντα συνδυασμό, και
συγκεκριμένα στις έδρες που έχει πάρει από την πρώτη κατανομή, τόσες έδρες,
όσες απαιτούνται μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών που αντιστοιχεί στα
3/5. Τυχόν εναπομένουσες έδρες προσκυρώνονται στο δεύτερο συνδυασμό που
έλαβε μέρος στην επαναληπτική ψηφοφορία 100.
Στην περίπτωση που ο επιτυχών συνδυασμός πάρει λίγες έδρες στην πρώτη
κατανομή, ώστε με τις έδρες της δεύτερης κατανομής να μην είναι δυνατή η
συμπλήρωση των 3/5, τότε προσκυρώνονται σ’ αυτόν όλες οι έδρες τις δεύτερης
κατανομής, χωρίς όμως να επέλθει κάποια μεταβολή στις έδρες που έχουν λάβει οι
υπόλοιποι συνδυασμοί στην πρώτη κατανομή 101.
Οριακές περιπτώσεις ισοψηφίας
•

•

Εάν κατά την ψηφοφορία της 15ης Οκτωβρίου 2006 ισοψηφήσουν στην
πρώτη θέση περισσότεροι από δύο συνδυασμοί, τότε στην επαναληπτική
ψηφοφορία μετέχουν οι υποψήφιοι Νομάρχες όλων των συνδυασμών που
ισοψήφησαν 102.
Εάν κατά την ψηφοφορία της 15ης Οκτωβρίου 2006 ισοψηφήσουν στη
δεύτερη θέση δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί, τότε στην επαναληπτική
ψηφοφορία μετέχουν ο υποψήφιος Νομάρχης του πρώτου σε αριθμό
εγκύρων ψηφοδελτίων συνδυασμού και οι υποψήφιοι Νομάρχες όλων των
συνδυασμών που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση 103. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 36 του
ΚΝΑ, όπως ισχύει, σε ό,τι αφορά την κατανομή των εδρών.

100

Βλ. παράδειγμα 12 στο Παράρτημα
Βλ. παράδειγμα 13 στο Παράρτημα
102
Άρθρο 36 παρ. 5 του ΚΝΑ
103
Άρθρο 36 παρ. 6 του ΚΝΑ
101
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΑΚΤΙΚΟΙ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Νομαρχιακοί Σύμβουλοι
Μετά την κατανομή των εδρών στον επιτυχόντα και στους επιλαχόντες
συνδυασμούς, τακτικοί νομαρχιακοί σύμβουλοι εκλέγονται, από τους υποψήφιους
καθενός συνδυασμού, με βάση την πρώτη ψηφοφορία και σύμφωνα με τους
σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας από αυτούς, 104 κατά σειρά αυτοί που
έλαβαν τις περισσότερες ψήφους προτίμησης.
Οι υποψήφιοι Νομάρχες των επιλαχόντων συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι
επιτυχόντες σύμβουλοι των συνδυασμών τους.
Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών (επιτυχόντος και επιλαχόντων) είναι
αναπληρωματικοί με τη σειρά των ψήφων προτίμησης.
Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο διενεργεί
κλήρωση.

104

Άρθρο 33 παρ. 8 του ΚΝΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Αντικατάσταση υποψηφίου Προέδρου ΕΝΑ ή Νομάρχη που
παραιτήθηκε ή απεβίωσε πριν την επανάληψη της
ψηφοφορίας
Κατά την επανάληψη της ψηφοφορίας ο υποψήφιος Πρόεδρος της ΕΝΑ ή
Νομάρχης μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του 105.
Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωσή του, η οποία είτε:
 επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή
 παραδίδεται με απόδειξη
στο Πρωτοδικείο την τρίτη ημέρα, το αργότερο, πριν από την επαναληπτική
ψηφοφορία.
Στην περίπτωση παραίτησης ή θανάτου, η πλειοψηφία των υποψήφιων του
συνδυασμού του δηλώνει άλλον υποψήφιο Πρόεδρο ΕΝΑ ή Νομάρχη, ο οποίος
μπορεί να είναι υποψήφιος σύμβουλος ή άλλο πρόσωπο, οπότε υπάρχει η
υποχρέωση η δήλωση να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται
στις ενότητες 3.2 και 3.4 του παρόντος κεφαλαίου. Στη δήλωση πρέπει να
επισυνάπτεται επιπλέον και η γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται
Η δήλωση για τον νέο υποψήφιο νομάρχη είτε:
 επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή
 παραδίδεται με απόδειξη
στο Πρωτοδικείο την δεύτερη ημέρα, το αργότερο, πριν από την επαναληπτική
ψηφοφορία.
Τι Πρωτοδικείο ανακηρύσσει το νέο υποψήφιο σε δημόσια συνεδρίαση ακόμη και
την παραμονή της ψηφοφορίας.
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Άρθρο 36 παρ. 10-14 ΚΝΑ
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η διαδικασία για την ανάδειξη των τοπικών αρχών είναι κατά βάση αρμοδιότητας
των δικαστηρίων, τα οποία εκδίδουν και τις προβλεπόμενες πράξεις λαμβάνοντας
έτσι διοικητικού χαρακτήρα αποφάσεις. Τα δικαστήρια ασκούν, δηλαδή, κατά
τη διαδικασία ανάδειξης των αιρετών αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
διοικητικού χαρακτήρα αρμοδιότητες με την έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων, οι
οποίες και προσβάλλονται με ενστάσεις, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ
Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ή άλλο μέλος της, αμέσως μετά τη
δημοσίευση του αποτελέσματος της εκλογής παραδίδει στον Πρόεδρο
Πρωτοδικών 106:
• το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας
• το βιβλίο πρακτικών
• τους πίνακες διαλογής
• τα λοιπά εκλογικά έγγραφα
• τα δέματα των ψηφοδελτίων ταξινομημένα κατά συνδυασμούς και με τη
σειρά που είναι αριθμημένα και
• τους φακέλους.
Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών εκθέτει :
o τα πρακτικά της εκλογής μαζί με
o τον πίνακα των αποτελεσμάτων της

106

Η τήρηση των προβλεπόμενων στις διατάξεις του πδ 351/2003 βιβλίων και λοιπών εγγράφων
(πρωτοκόλλου ψηφοφορίας, πρακτικών, βιβλίων διαλογής ψηφοδελτίων και σταυρών προτίμησης
κ.ο.κ. ) είναι υποχρεωτική για τις εφορευτικές επιτροπές, προκειμένου να αποδεικνύονται αυτά που
συμβαίνουν κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και έκβασή της. Τα στοιχεία, όμως, αυτά
αλληλοσυμπληρώνονται, ως προς την απόδειξη που παρέχουν, υπό την έννοια ότι η μη τήρηση
κάποιου από αυτά ή η πλημμελής τήρησή τους, όπως σε περίπτωση μη θέσεως υπογραφών που
προβλέπει ο νόμος, ακόμη δε και η απώλειά τους, δεν επιφέρει ακυρότητα και επανάληψη της
εκλογής στα εκλογικά τμήματα, στα οποία έγιναν οι πλημμέλειες ή σημειώθηκαν οι ελλείψεις ή
απώλειες, εκτός αν προβάλλεται και αποδεικνύεται από τον ενιστάμενο ότι τα αποτέλεσμα που
εμφανίσθηκε από την εφορευτική επιτροπή είναι διαφορετικό από το πραγματικό (ΑΕΔ 525/1995,
46/1982). Αν δεν υπάρχει προβολή και απόδειξη του ως άνω πραγματικού ισχυρισμού, είναι
δυνατόν, ακόμη και σε περίπτωση απώλειας του εκλογικού σάκου κάποιου εκλογικού τμήματος, να
γίνει δεκτό το εκλογικό αποτέλεσμα που προκύπτει από το αντίγραφο του πρακτικού της
εφορευτικής επιτροπής, το οποίο διαβιβάζεται στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας ή
στον Νομάρχη ( άρθρο 37 παρ. 1 του ΚΝΑ, ΣτΕ 2511/2003 )
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στο κατάστημα του πρωτοδικείου επί πέντε (5) ημέρες. Για την έκθεση αυτή
συντάσσει και πρακτικό, που τοιχοκολλείται επίσης έξω από το δικαστικό
κατάστημα.
Μέσα στο διάστημα των πέντε (5) αυτών ημερών οι εκλογείς μπορούν να λάβουν
γνώση των παραπάνω εγγράφων (καθώς και των λοιπών στοιχείων της εκλογής),
προκειμένου να ασκήσουν ενστάσεις κατά του κύρους της ανάδειξης των αρχών
της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.
Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις το Πολυμελές Πρωτοδικείο με απόφασή του 107:
α) επικυρώνει το αποτέλεσμα της εκλογής και
β) ανακηρύσσει
o τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς,
o τον Πρόεδρο της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και το
Νομάρχη,
o τους τακτικούς και αναπληρωματικούς νομαρχιακούς συμβούλους
κάθε συνδυασμού που εκλέγονται.
Οι σύμβουλοι κατατάσσονται με τη σειρά της εκλογής τους και, αν δεν υπάρχουν
σταυροί, με αλφαβητική σειρά.
Ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου αναρτά αντίγραφο της απόφασης ανακήρυξης στο
κατάστημα του δικαστηρίου επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες και στέλνει αντίγραφό
της στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και στο Νομάρχη.
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άρθρο 39 του ΚΝΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι ενστάσεις που ασκούνται κατά του κύρους των εκλογών των αρχών της
δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης προβλέπονται στο Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας και ειδικότερα στα άρθρα 244-266. Οι αναφορές του ΚΝΑ, όπως ισχύει,
σε δικονομικού χαρακτήρα ρυθμίσεις δεν αντικαθιστούν ειδικές ρυθμίσεις του
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, αλλά έχουν κατευθυντήριο χαρακτήρα και
αποσκοπούν στη συνοπτική ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα παρεχόμενα
από την έννομη τάξη δικαιώματά τους.

1. Δικαίωμα ένστασης και περιεχόμενο αυτής
Δικαίωμα ένστασης 108 έχει:
α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους Δήμου ή
Κοινότητας, καθώς και
β) όποιος διετέλεσε υποψήφιος κατά τις εκλογές στην οικεία Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση ή Ενιαία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Σημειώνουμε ότι έχοντας υπόψη α) τη γενική δικονομική αρχή κατά την οποία δεν
επιτρέπεται η άσκηση από το ίδιο πρόσωπο δεύτερου ενδίκου βοηθήματος ή
ενδίκου μέσου κατά διοικητικής πράξης ή δικαστικής απόφασης την οποία έχει ήδη
προσβάλει 109 και β) την ανάγκη για ταχεία επίλυση, χάριν του δημοσίου
συμφέροντος, των διαφορών για το κύρος των εκλογών για την ανάδειξη αρχών
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 110, δεν επιτρέπεται η άσκηση ένστασης κατά
του κύρους της επαναληπτικής ψ ηφ οφ ορίας από πρόσωπο το οποίο έχει
ήδη ασκήσει ένσταση κατά της πρώτης ψ ηφ οφ ορίας, δεδομένου μάλιστα ότι
ο νομοθέτης παρέχει στον ενιστάμενο τη δυνατότητα να προβάλει νέες αιτιάσεις
κατά του κύρους της επαναληπτικής ψηφοφορίας με την κατάθεση δικογράφου
προσθέτων λόγων 111.
Εφιστούμε την προσοχή ότι μετά την ισχύ του άρθρου 4 του ν.
3146/2003 (Α΄125) η ένσταση δεν στρέφεται κατά του Ελληνικού
Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον εποπτεύοντα τις εκλογές Υπουργό
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αλλά μόνο κατά του
οικείου ΟΤΑ.
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Έχει προκριθεί ο όρος «ένσταση» και όχι «προσφυγή» ως καθιερωμένος ήδη στην εκλογική
νομοθεσία (άρθρα 63 επ.ΔΚΚ, άρθρο 38 επ. ΚΝΑ)
109
Πρβλ. ΣτΕ 320/2002, 198, 121/2000, 228/1987 κ.α.
110
Πρβλ. ΣτΕ 4080/1999 κ. α.
111
ΣτΕ 379/2004
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Οι πράξεις ή οι αποφάσεις που μπορούν να προσβληθούν είναι 112:
•
•
•

η πράξη με την οποία ανακηρύσσονται οι συνδυασμοί των υποψηφίων,
η πράξη με την οποία εξάγεται το αποτέλεσμα της εκλογής,
η απόφαση με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι
επιλαχόντες συνδυασμοί που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί.

Για τις ενστάσεις αυτές σημειώνουμε τα εξής από τη νομολογία:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ΚΝΑ, όπως ισχύει, στο διάστημα των πέντε (5)
ημερών κατά το οποίο ο Πρόεδρος Πρωτοδικών εκθέτει τα πρακτικά της εκλογής
μαζί με τον πίνακα αποτελεσμάτων της στο κατάστημα του Πρωτοδικείου, οι
εκλογείς μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων αυτών, καθώς και των λοιπών
στοιχείων της εκλογής, και να ασκήσουν ενστάσεις κατά του κύρους της. Οι τυχόν
υποβληθείσεις ενστάσεις εκδικάζονται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου
245 του ΚΔΔ από το Διοικητικό Εφετείο.
Δεν γίνεται, επομένως, επικύρωση του αποτελέσματος της εκλογής και
ανακήρυξη επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασμών, καθώς και
εκλεγομένων τακτικών και αναπληρωματικών συμβούλων από το αρμόδιο
πολυμελές πρωτοδικείο, αλλά ο γραμματέας του δικαστηρίου αυτού διαβιβάζει τις
ενστάσεις μαζί με όλα τα σχετικά με την εκλογή έγγραφα και λοιπά στοιχεία στο
αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο.
2. Από τις διατάξεις των άρθρων 246 παρ. 2 και 258 του ΚΔΔ συνάγεται ότι από τις
πράξεις που εκδίδονται κατά την εκλογική διαδικασία υπόκεινται σε ένσταση
ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού
δικαστηρίου μόνο οι περιοριστικώς
απαριθμούμενες στο άρθρο 246 παρ. 2 του Κώδικα αυτού (όπως αυτές έχουν
εκτεθεί ανωτέρω), όχι δε και άλλες εκτελεστές διοικητικές πράξεις, οι οποίες
εξακολουθούν να υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας.
Λόγους ένστασης 113 αποτελούν:
•

•
•

οι παραβάσεις του νόμου κατά τη
o διεξαγωγή της εκλογής,
o εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος,
o ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασμών,
o ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασμών και των
προσώπων που ανήκουν σε αυτούς, ή
η έλλειψ η νόμιμων προσόντων ή η συνδρομή νόμιμων κωλυμάτων
σε πρόσωπα που έχουν εκλεγεί ή που είναι υποψήφια προς τούτο, ή
η ακυρότητα ή η εσφ αλμένη αρίθμηση των ψ ηφ οδελτίων.
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Άρθρο 248 του ΚΔΔ
Αν η ένσταση αναφέρεται σε επαναληπτική ψηφοφορία, οι προβαλλόμενοι λόγοι μπορούν να
αφορούν και την αρχική ψηφοφορία, αλλά μόνο εφόσον δεν έχει ασκηθεί, ως προς αυτήν, ιδιαίτερη
ένσταση.
113
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Για να είναι βάσιμος λόγος ένστασης με τον οποίο προβάλλεται εκλογική παράβαση
και ζητείται η ακύρωση της εκλογής, ο ενιστάμενος οφείλει αφενός να επικαλεσθεί
και να αποδείξει τα γεγονότα που συνιστούν την εκλογική παράβαση καθεαυτή,
αφετέρου να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους κατά την άποψή του η
παράβαση αυτή είναι δυνατόν να άσκησε επιρροή στο συνολικό εκλογικό
αποτέλεσμα, εάν δε οι λόγοι αυτοί συνδέονται με πραγματικά περιστατικά,
ενέργειες ή ιδιότητες προσώπων, να επικαλεσθεί και να αποδείξει τα περιστατικά,
τις ενέργειες ή τις ιδιότητες αυτές 114.
Αναφορικά με την ακυρότητα των ψηφοδελτίων το αρμόδιο διοικητικό
δικαστήριο κρίνει αν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα διάφορα σημεία αποτελούν
ή όχι διακριτικά γνωρίσματα με βάση τα διδάγματα της λογικής και της κοινής
πείρας και λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες υπό τις οποίες τελεί ο
εκλογέας, το είδος του σημείου, την θέση του, τον τρόπο χαράξεως και,
προκειμένου για σταυρούς προτιμήσεως, το πάχος ή το χρώμα του για να
συναγάγουν αν το εκάστοτε αμφισβητούμενο σημείο έχει τεθεί τυχαία ή σκόπιμα.

Η κρίση αυτή του δικαστηρίου περί διακριτικού γνωρίσματος είναι πραγματική και
δεν υπόκειται, για το λόγο αυτό, σε αναιρετικό έλεγχο115.

Από τις διατάξεις του άρθρου 255 του ΚΔΔ, συνάγεται ότι στη δίκη ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου επί διαφοράς που αναφύεται κατά την εκλογική διαδικασία
για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως
β΄βαθμού, επιτρέπεται να ασκείται μόνο πρόσθετη παρέμβαση από όποιον έχει
έννομο συμφέρον προς τούτο, προς υποστήριξη κυρίου διαδίκου, όχι δε και κυρία
παρέμβαση, στρεφόμενη κατά όλων των κυρίων διαδίκων, με την οποία
διατυπώνονται αυτοτελή αιτήματα. Άλλωστε, τέτοια αιτήματα μπορούν να
προσβάλλονται με ένσταση, η οποία ασκείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
οικείες διατάξεις των άρθρων 246 και επ. του ανωτέρω Κώδικα 116.

2. Προθεσμίες και αρμόδιο δικαστήριο
Η ένσταση ασκείται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών 117 από:
• τη λήξη του χρόνου έκθεσης των πρακτικών της εκλογής και του πίνακα των
αποτελεσμάτων (άρθρο 38 του ΚΝΑ). Η ένσταση δεν μπορεί να ασκηθεί, αν
έχουν περάσει δέκα πέντε (15) ημέρες από τη διενέργεια των εκλογών 118 ή
114

Πρβλ. ΣτΕ 3614, 3657, 3658/1996, 3023/2003
Βλ. ΣτΕ 2292,2294/1991 1816/1992, 4394/1995, 914/2000, 3183/2003
116
ΣτΕ 3324/2003
117
Η προθεσμία είναι αποκλειστική, αφού στην παράγραφο 2 του άρθρου 248 του ΚΔΔ ορίζεται ότι
οι προθεσμίες δεν παρεκτείνονται σε καμία περίπτωση. Μοναδική περίπτωση παράτασης τους ( δηλ.
η άσκηση απρόθεσμης ένστασης ) είναι αν πρόκειται για έλλειψη προσόντων ή κώλυμα
εκλογιμότητας που υπήρχε, στο πρόσωπο του υποψηφίου, πριν από την έναρξη της εκλογικής
διαδικασίας, η ένσταση μπορεί να ασκηθεί και μετά την πάροδο των, κατά τις προηγούμενες
παραγράφους, προθεσμιών. Και τούτο, ώστε να είναι δυνατή η, και μετά την πάροδο των σχετικών
προθεσμιών, δικαστική επιδίωξη της έκπτωσης από το αξίωμα προσώπων που είναι ακατάλληλα για
τη διοίκηση των ΟΤΑ (άρθρο 248 παρ. 4 ΚΔΔ)
118
Αρθρο 248 παρ. 3 του ΚΔΔ
115
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•
•

την ανακήρυξη σε δημόσια συνεδρίαση των συνδυασμών των υποψηφίων,
δηλ. μέχρι την 5η Οκτωβρίου 2006 ή
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 . Η ένσταση
δεν μπορεί να ασκηθεί, αν έχουν περάσει είκοσι (20) ημέρες από τη
διενέργεια των εκλογών.

Κατ΄εξαίρεση, η ένσταση μπορεί να ασκηθεί και μετά την πάροδο των
ανωτέρω προθεσμιών, αν πρόκειται για έλλειψη προσόντων ή κώλυμα
εκλογιμότητας που υπήρχε στο πρόσωπο του υποψήφιου, πριν από την
έναρξη της εκλογικής διαδικασίας 119.
Το άρθρο 248 παράγραφος 3 του ΚΔΔ το οποίο ορίζει ότι στην περίπτωση α της
παρ. 1 του ίδιου άρθρου η ένσταση δεν μπορεί να ασκηθεί αν έχουν περάσει 15
ημέρες από τη διενέργεια των εκλογών, προϋποθέτει ότι η ανάρτηση του πίνακα
των εκλογικών αποτελεσμάτων, η λήξη του χρόνου έκθεσης αυτών και η λήξη της
προθεσμίας ενστάσεως έχουν λάβει χώρα εντός δεκαπενθημέρου από τη διενέργεια
των εκλογών, και περαιτέρω, υπό την ως άνω προϋπόθεση, απαγορεύει την
αναστολή λήξης των ως άνω προθεσμιών για οποιοδήποτε λόγο (ανωτέρα βία κλπ),
επειδή ο νομοθέτης επιθυμεί την ταχεία εκδίκαση των εκλογικών διαφορών (βλ. και
αιτιολογική έκθεση του άρθρου 248 του ΚΔΔ).
Οι ενστάσεις εκδικάζονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από το
Διοικητικό Εφετείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα της η
οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, δηλαδή δεν προβλέπεται άσκηση
έφεσης κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων, παρά μόνο
αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης ή η άσκησή της δεν αναστέλλει την
εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης 120.
Η ένσταση ασκείται με δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται μαζί με τρία αντίγραφα
στην αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.
Το δικόγραφο της ένστασης πρέπει να περιέχει:
α)σαφείς και συγκεκριμένους λόγους και
β) σαφώς καθορισμένο αίτημα και να αναφέρει 121:
 το δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται
 το τόπο και το χρόνο της σύνταξής του
 αν υποβάλλεται
o από φυσικό πρόσωπο,
 το όνομα,
 το επώνυμο,
 το πατρώνυμο και

119
120
121

Άρθρο 248 παρ.4 του ΚΔΔ
Άρθρο 250του ΚΔΔ
Άρθρο 45 ΚΔΔ
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την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας
του ίδιου, του νόμιμου αντιπροσώπου του και, αν υπάρχουν,
του δικαστικού πληρεξουσίου και του αντικλήτου του,
o αν υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή ομάδα
περιουσίας,
 την επωνυμία και την έδρα τους, καθώς και
 το όνομα,
 το επώνυμο,
 το πατρώνυμο και
 την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας
του εκπροσώπου τους και, αν υπάρχουν, του δικαστικού
πληρεξουσίου και του αντικλήτου τους, ενώ,
o αν υποβάλλεται από το Δημόσιο,
 τον τίτλο της δημόσιας υπηρεσίας και το όργανο που το
εκπροσωπεί
τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης στον οποίο αυτό αναφέρεται,
τους εκλογικούς συνδυασμούς και τους επικεφαλής τους, καθώς και
τα πρόσωπα των οποίων αμφισβητείται με αυτό η εκλογή ή η ανακήρυξη.






Η αρχή που εξέδωσε τη προσβαλλόμενη πράξη μετά την πάροδο της προθεσμίας
για την άσκηση των ενστάσεων υποχρεούται, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να
διαβιβάζει τις ενστάσεις, χωριστά για κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μαζί
με όλα τα σχετικά έγγραφα και λοιπά στοιχεία, στο αρμόδιο διοικητικό εφετείο. 122
Για οποιοδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα πρόσωπα
που αναγράφονται στην Εισαγωγή.
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Καθηγητής Προκόπιος Παυλόπουλος

122

Άρθρο 252 ΚΔΔ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
-

Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών
Πρόεδροι Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
Νομάρχες
Έπαρχοι
Πρόεδροι και Εισαγγελείς Εφετών
Πρόεδροι και Εισαγγελείς Πρωτοδικών
Πρόεδροι Διοικητικών Πρωτοδικείων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
-Προεδρία της Δημοκρατίας, Γραφείο Διοικητικών Υποθέσεων
-Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού
-Όλα τα Υπουργεία, Δ/νσεις Διοικητικού
-Γενικά Επιτελεία Εθνικής Άμυνας, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας
-Δ/νσεις Προσωπικού
-Αρχηγεία Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος και Πυροσβεστικού Σώματος
-Δ/νσεις Προσωπικού
-ΕΝΑΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
-Γραφείο Υπουργού
-Γραφείο Υφυπουργών
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
-Όλες τις Γενικές Δ/νσεις και Δ/νσεις της ΚΥ του Υπουργείου
-Γραφείο Τύπου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Κατανομή εδρών από την πρώτη Κυριακή
Κατανομή εδρών επιλαχόντων συνδυασμών σε ΕΝΑ εφόσον ο επιτυχών
συνδυασμός έλαβε ποσοστό τουλάχιστον από 42% μέχρι και 60%.
Παράδειγμα 1
ΕΝΑ με δυο (2) νομαρχιακά διαμερίσματα .
Οριστικό Αποτέλεσμα την πρώτη Κυριακή.
1ο Νομαρχιακό Διαμέρισμα με πληθυσμό μέχρι 150.000 κατοίκους και 25μελές
Νομαρχιακό Συμβούλιο.
2ο Νομαρχιακό Διαμέρισμα με πληθυσμό μέχρι 150.000 κατοίκους και 25μελές
Νομαρχιακό Συμβούλιο.
Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων: 240.000
Έλαβαν ο Α συνδυασμός 110.000
ο Β συνδυασμός 90.000
ο Γ συνδυασμός 30.000
ο Δ συνδυασμός 10.000
Επιτυχών είναι ο Α΄ με ποσοστό 45,84%.
Τα 3/5 του συνόλου των εδρών της ΝΑ. ανήκουν στον επιτυχόντα συνδυασμό και τα
2/5 στους επιλαχόντες.
1ο Νομαρχιακό Διαμέρισμα
2ο Νομαρχιακό Διαμέρισμα

Σύμβουλοι πλειοψηφίας
15
15

Σύμβουλοι μειοψηφίας
10
10

Ο Α παίρνει τα 3/5 των εδρών σε κάθε ένα από τα νομαρχιακά διαμερίσματα, δηλαδή
15 έδρες στο 1ο και 15 έδρες στο 2ο .
Εκλογικό μέτρο για το 1ο : 130.000/11=11.818
Εκλογικό μέτρο για το 2ο : 130.000/11=11.818
Έγκυρα ψηφοδέλτια του Β 90.000/11.818=7 έδρες και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 7274
Έγκυρα ψηφοδέλτια του Γ 30.000/11.818=2 έδρες και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 6364
Έγκυρα ψηφοδέλτια του Δ΄10.000/11.818 =0,85. Δηλαδή, ο Δ΄ συνδυασμός δεν
παίρνει έδρα διότι δεν προκύπτει ακέραιο πηλίκο από τη διαίρεση.
Άρα στο 1ο Νομαρχιακό Διαμέρισμα ο Α συνδυασμός παίρνει 15 έδρες
ο Β συνδυασμός παίρνει 7 έδρες
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και ο Γ συνδυασμός παίρνει 2 έδρες
Οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση. Την
αδιάθετη έδρα θα πάρει ο συνδυασμός Β΄ που έχει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο
υπόλοιπο.
Συνεπώς, ο Α΄ συνδυασμός παίρνει 15 έδρες
ο Β΄ συνδυασμός παίρνει 8 έδρες
και ο Γ΄ συνδυασμός παίρνει 2 έδρες
στο 2ο Νομαρχιακό Διαμέρισμα ο Α συνδυασμός παίρνει 15 έδρες
ο Β συνδυασμός παίρνει 7 έδρες
ο Γ συνδυασμός παίρνει 2 έδρες
Δ δεν παίρνει έδρα
Άρα στο 2ο Νομαρχιακό Διαμέρισμα ο Α συνδυασμός παίρνει 15 έδρες
ο Β συνδυασμός παίρνει 7 έδρες
και ο Γ συνδυασμός παίρνει 2 έδρες
Οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση. Την
αδιάθετη έδρα θα πάρει ο συνδυασμός Β΄ που έχει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο
υπόλοιπο.
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Παράδειγμα 2
ΕΝΑ με δυο (2) νομαρχιακά διαμερίσματα .
Οριστικό αποτέλεσμα την πρώτη Κυριακή.
1ο Νομαρχιακό Διαμέρισμα με πληθυσμό μέχρι 150.000 κατοίκους και 25μελές
Νομαρχιακό Συμβούλιο.
2ο Νομαρχιακό Διαμέρισμα με πληθυσμό μέχρι 150.000 κατοίκους και 25μελές
Νομαρχιακό Συμβούλιο.
Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων: 240.001
Έλαβαν ο Α συνδυασμός 110.000
ο Β συνδυασμός 94.544
ο Γ συνδυασμός 23.637
ο Δ συνδυασμός 11.820
Επιτυχών είναι ο Α΄ με ποσοστό 45,84%.
Τα 3/5 του συνόλου των εδρών της ΝΑ ανήκουν στον επιτυχόντα συνδυασμό και τα
2/5 στους επιλαχόντες.
Τα 3/5 του συνόλου των εδρών της ΝΑ ανήκουν στον επιτυχόντα συνδυασμό και τα
2/5 στους επιλαχόντες.
ο

1 Νομαρχιακό Διαμέρισμα
2ο Νομαρχιακό Διαμέρισμα

Σύμβουλοι πλειοψηφίας
15
15

Σύμβουλοι μειοψηφίας
10
10

Ο Α παίρνει τα 3/5 των εδρών σε κάθε ένα από τα νομαρχιακά διαμερίσματα, δηλαδή
15 έδρες στο 1ο και 15 έδρες στο 2ο .
Εκλογικό μέτρο για το 1ο :130.000/11=11.818
Εκλογικό μέτρο για το 2ο :130.000/11=11.818
Έγκυρα ψηφοδέλτια του Β 94.544/11.818=8 έδρες. Δεν υπάρχει αχρησιμοποίητο
υπόλοιπο.
Έγκυρα ψηφοδέλτια του Γ 23.637/11.818=2 έδρες. Το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο είναι
1.
Έγκυρα ψηφοδέλτια του Δ΄11.820/11.818=1 έδρα και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 2.
Οι έδρες είναι περισσότερες από τις προς διάθεση. Η πλεονάζουσα έδρα θα αφαιρεθεί
από τον συνδυασμό με το μικρότερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο, δηλαδή από τον Β΄
συνδυασμό.
Έτσι, στο 1ο Νομαρχιακό Διαμέρισμα ο Α συνδυασμός παίρνει 15 έδρες
ο Β συνδυασμός παίρνει 7 έδρες
ο Γ συνδυασμός παίρνει 2 έδρες
και ο Δ΄ συνδυασμός παίρνει 1 έδρα
και στο 2ο Νομαρχιακό Διαμέρισμα ο Α συνδυασμός παίρνει 15 έδρες
ο Β συνδυασμός παίρνει 7 έδρες
ο Γ συνδυασμός παίρνει 2 έδρες
ο Δ συνδυασμός παίρνει 1 έδρα
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Κατανομή εδρών επιτυχόντος και επιλαχόντων συνδυασμών σε ΕΝΑ
εφόσον ο επιτυχών συνδυασμός έλαβε ποσοστό πάνω από 60%.
Παράδειγμα 3
EΝΑ με δυο (2) νομαρχιακά διαμερίσματα .
Οριστικό Αποτέλεσμα την πρώτη Κυριακή.
1ο Νομαρχιακό Διαμέρισμα με πληθυσμό μέχρι 150.000 κατοίκους και 25μελές
Νομαρχιακό Συμβούλιο.
2ο Νομαρχιακό Διαμέρισμα με πληθυσμό μέχρι 150.000 κατοίκους και 25μελές
Νομαρχιακό Συμβούλιο.
Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων: 100.000
Έλαβαν ο Α συνδυασμός 62.000
ο Β συνδυασμός 20.000
ο Γ συνδυασμός 18.000
Ο Α΄ συνδυασμός συγκέντρωσε το 62%.Έτσι, για την κατανομή των εδρών
υπολογίζουμε το εκλογικό μέτρο για κάθε ένα Νομαρχιακό Διαμέρισμα χωριστά.
Εκλογικό μέτρο για το 1ο 100.000/26= 3846
Εκλογικό μέτρο για το 2ο 100.000/26=3846
Έγκυρα ψηφοδέλτια του Α΄ συνδυασμού 62.000/3846=16 έδρες
Έγκυρα ψηφοδέλτια του Β συνδυασμού 20.000/3846=5 έδρες
Έγκυρα ψηφοδέλτια του Γ 18.000/3846=4 έδρες
Άρα στο 1ο Νομαρχιακό Διαμέρισμα ο Α συνδυασμός παίρνει 16 έδρες
ο Β συνδυασμός παίρνει 5 έδρες
και ο Γ συνδυασμός παίρνει 4 έδρες
ο
και στο 2 Νομαρχιακό Διαμέρισμα ο Α συνδυασμός παίρνει 16 έδρες
ο Β συνδυασμός παίρνει 5 έδρες
και ο Γ συνδυασμός παίρνει 4 έδρες
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Κατανομή εδρών επιλαχόντων συνδυασμών σε ΝΑ εφόσον ο επιτυχών
συνδυασμός έλαβε ποσοστό τουλάχιστον από 42% μέχρι και 60%.
Παράδειγμα 4
ΝΑ με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους και 21μελές Νομαρχιακό Συμβούλιο.
Σύμβουλοι πλειοψηφίας:13
Σύμβουλοι μειοψηφίας: 8
Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων: 50.000
Έλαβαν : Α συνδυασμός 22.000
Β συνδυασμός 12.500
Γ συνδυασμός 6.500
Δ συνδυασμός 3.300
Ε συνδυασμός 3.100
ΣΤ συνδυασμός 2.600
Επιτυχών είναι ο Α συνδυασμός με 44% .Δηλαδή παίρνει 13 έδρες από τις 21.
Εκλογικό μέτρο :28.000(50.000-22.000)/9 = 3.111
Άρα ο Β παίρνει 12.500/3.111= 4 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 56
ο Γ παίρνει 6.500/3.111= 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 278
ο Δ παίρνει 3.300/3.111= 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 189
ο Ε και ο ΣΤ δεν παίρνουν έδρα γιατί 3.100/3111 και 2.600/3.111 δεν μας δίνουν
ακέραιο πηλίκο.
Έχει μείνει μια έδρα αδιάθετη. Θα την πάρει ο συνδυασμός με το μεγαλύτερο υπόλοιπο,
δηλαδή ο Γ.
Άρα η τελική κατανομή είναι :Α συνδυασμός 13 έδρες
Β συνδυασμός 4 έδρες
Γ συνδυασμός 3 έδρες
Δ συνδυασμός 1 έδρα
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Παράδειγμα 5
ΝΑ με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους και 21μελές Νομαρχιακό Συμβούλιο.
Σύμβουλοι πλειοψηφίας:13
Σύμβουλοι μειοψηφίας: 8
Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων: 50.000
Έλαβαν ο Α 22.000
ο Β 9.500
ο Γ 9.250
ο Δ 9.250
Επιτυχών είναι ο Α συνδυασμός με 44% .Δηλαδή παίρνει 13 έδρες από τις 21.
Εκλογικό μέτρο :28.000(50.000-22.000)/9 = 3.111
Άρα ο Β παίρνει 9.400/3.111= 3 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 67
ο Γ παίρνει 9.300/3.111= 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 3.078
ο Δ παίρνει 9.300/3.111= 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 3.078
Έχει μείνει μία έδρα αδιάθετη. Θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ του Γ και Δ
συνδυασμού, λόγω του ότι έχουν τον ίδιο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων .
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Παράδειγμα 6
ΝΑ με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους και 21μελές Νομαρχιακό Συμβούλιο.
Σύμβουλοι πλειοψηφίας:13
Σύμβουλοι μειοψηφίας: 8
Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων: 50.000
Έλαβαν : Α συνδυασμός 22.000
Β συνδυασμός 9.340
Γ συνδυασμός 9.250
Δ συνδυασμός 3.022
Ε συνδυασμός 2.130
ΣΤ συνδυασμός 2.129
Ζ συνδυασμός 2.129
Επιτυχών είναι ο Α συνδυασμός με 44% .Δηλαδή παίρνει 13 έδρες από τις 21.
Εκλογικό μέτρο :28.000(50.000-22.000)/9 = 3.111
Άρα ο Β παίρνει 9.340/3.111= 3 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 7
ο Γ παίρνει 9.250/3.111= 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 3.028
Οι λοιποί συνδυασμοί δεν καταλαμβάνουν έδρα
Έχουν απομείνει τρεις έδρες αδιάθετες, οι οποίες θα διανεμηθούν ανά μία μεταξύ των
επιλαχόντων συνδυασμών που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα ,κατά σειρά,
ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν.
Ο συνδυασμός Γ θα λάβει μία ακόμα έδρα επειδή έχει το μεγαλύτερο υπόλοιπο και ο Β
που έχει το αμέσως μεγαλύτερο υπόλοιπο θα πάρει επίσης μια έδρα.
Έτσι, ο Β λαμβάνει 4 έδρες
ο Γ λαμβάνει 3 έδρες και έχει μείνει μια ακόμη έδρα αδιάθετη, η οποία θα δοθεί
στον επιλαχόντα συνδυασμό με το μεγαλύτερο αριθμό εγκύρων ,που είναι ο Β.
Άρα η τελική κατανομή είναι :Α συνδυασμός 13 έδρες
Β συνδυασμός 5 έδρες
Γ συνδυασμός 3 έδρες
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Παράδειγμα 7
ΝΑ με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους και 21μελές Νομαρχιακό Συμβούλιο.
Σύμβουλοι πλειοψηφίας:13
Σύμβουλοι μειοψηφίας: 8
Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων: 50.000
Έλαβαν ο Α 21.500
ο Β 15.832
ο Γ 12.668
Επιτυχών είναι ο Α συνδυασμός με 43 %. Δηλαδή παίρνει 13 έδρες από τις 21.
Εκλογικό μέτρο :28.500(50.000-21.500)/9 = 3.166
Άρα ο Β παίρνει 15.832/3.166 = 5 έδρες αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 2
ο Γ παίρνει 12.668/3.166 = 4 έδρες αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 4
Κατανεμήθηκαν εννέα (9) έδρες αντί για οκτώ (8).
Θα αφαιρεθεί μία έδρα (1) από τον Β συνδυασμό ,που έχει το μικρότερο αριθμό
αχρησιμοποίητου υπόλοιπου.
Άρα η τελική κατανομή είναι : Α συνδυασμός 13 έδρες
Β συνδυασμός 4 έδρες
Γ συνδυασμός 4 έδρες
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Παράδειγμα 8
ΝΑ με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους και 21μελές Νομαρχιακό Συμβούλιο.
Σύμβουλοι πλειοψηφίας:13
Σύμβουλοι μειοψηφίας: 8
Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων: 49.000
Έλαβαν ο Α 23.000
ο Β 14.444
ο Γ 11.556
Επιτυχών είναι ο Α συνδυασμός με 46.94%.Δηλαδή παίρνει 13 έδρες από τις 21.
Εκλογικό μέτρο: 26.000(49.000-23.000)/9= 2.888
Άρα ο Β παίρνει 14.444/2.888 =5 έδρες και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 4
ο Γ παίρνει 11.556/2.888 = 4 έδρες και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 4
Κατανεμήθηκαν εννέα (9) έδρες αντί για οκτώ (8).Πρέπει να αφαιρεθεί μία. Επειδή ο Β
κα ο Γ έχουν ίσο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο θα γίνει κλήρωση μεταξύ τους.
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Κατανομή εδρών επιτυχόντος και επιλαχόντων συνδυασμών εφόσον ο
επιτυχών συνδυασμός έλαβε ποσοστό πάνω από 60%.
Παράδειγμα 9
ΝΑ με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους και 21μελές Νομαρχιακό Συμβούλιο.
Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων: 75.000
Έλαβαν ο Α 46.000
ο Β 20.500
ο Γ 6.700
ο Δ 1.800
Επιτυχών είναι ο Α συνδυασμός με ποσοστό 61,3 %. Εκλογικό μέτρο 75.000/22 =
3.409
Ο Α συνδυασμός λαμβάνει 46.000/3.409= 13,49 13 έδρες και υπόλοιπο 1.683
Ο Β συνδυασμός λαμβάνει 20.500/3.409= 6,013 6 έδρες και υπόλοιπο 46
Ο Γ συνδυασμός λαμβάνει 6.700/3.409 = 1,95
1 έδρα και υπόλοιπο 3.291
Ο Δ συνδυασμός λαμβάνει 1.800/3.409
0 έδρες
Υπάρχει μια (1) αδιάθετη έδρα. Την καταλαμβάνει ο Γ γιατί έχει το μεγαλύτερο
υπόλοιπο.
Άρα η τελική κατανομή είναι : Α συνδυασμός 13 έδρες
Β συνδυασμός 6 έδρες
Γ συνδυασμός 2 έδρες
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Παράδειγμα 10
ΝΑ με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους και 21μελές Νομαρχιακό Συμβούλιο.
Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων: 75.000
Έλαβαν ο Α συνδυασμός 46.000
ο Β συνδυασμός 17.100
ο Γ συνδυασμός 5.950
ο Δ συνδυασμός 5.950
Επιτυχών είναι ο Α συνδυασμός με ποσοστό 61,3 %. Εκλογικό μέτρο 75.000/22 =
3.409
Ο Α συνδυασμός λαμβάνει 46.000/3.409= 13,49 13 έδρες και υπόλοιπο 1.683
Ο Β συνδυασμός λαμβάνει 17.100/3.409=5,016
5 έδρες και υπόλοιπο 55
Ο Γ συνδυασμός λαμβάνει 5.950/3.409 = 1,745
1 έδρα και υπόλοιπο 2.541
Ο Δ συνδυασμός λαμβάνει 5.950/3.409 = 1,745
1 έδρα και υπόλοιπο 2.541
Έχει μείνει μία έδρα αδιάθετη. Θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ του Γ και Δ
συνδυασμού, λόγω του ότι έχουν τον ίδιο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Κατανομή εδρών δεύτερης Κυριακής
Κατανομή εδρών ΝΣ νομαρχιακών διαμερισμάτων των ΕΝΑ
Παράδειγμα 11
EΝΑ με δυο (2) νομαρχιακά διαμερίσματα και επαναληπτική ψηφοφορία.
1ο Νομαρχιακό Διαμέρισμα με πληθυσμό μέχρι 150.000 κατοίκους και 25μελές
Νομαρχιακό Συμβούλιο.
2ο Νομαρχιακό Διαμέρισμα με πληθυσμό μέχρι 150.000 κατοίκους και 25μελές
Νομαρχιακό Συμβούλιο.
Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων: 240.000
Έλαβαν ο Α΄ συνδυασμός 96.000
ο Β΄ συνδυασμός 93.600
ο Γ΄ συνδυασμός 50.400
Κανένας από τους τρεις συνδυασμούς δεν πλειοψήφησε με ποσοστό τουλάχιστον 42%
Έτσι θα διεξαχθεί ψηφοφορία την επόμενη Κυριακή μεταξύ του Α και Β συνδυασμού.
Έδρες πρώτης κατανομής 13 για το 1ο νομαρχιακό διαμέρισμα
Έδρες πρώτης κατανομής 13 για το 2ο νομαρχιακό διαμέρισμα
Εκλογικό μέτρο για το 1ο νομαρχιακό διαμέρισμα : 240.000/14=17.142
Εκλογικό μέτρο για το 2ο νομαρχιακό διαμέρισμα: 240.000/14=17.142
Ο Α΄ συνδυασμός παίρνει (96.000/17142= ) 5
10.290
Ο Β΄ συνδυασμός παίρνει (93.600/17142=) 5
7.890
Ο Γ΄ συνδυασμός παίρνει (50.400/17142=) 2
16.116
Η μια έδρα που μένει αδιάθετη θα δοθεί στο Γ΄
αχρησιμοποίητο υπόλοιπο.
Δηλαδή, έδρες α΄ κατανομής :

έδρες και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο
έδρες και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο
έδρες και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο
συνδυασμό διότι έχει το μεγαλύτερο

Α΄ συνδυασμός 5
Β΄ συνδυασμός 5
Γ΄ συνδυασμός 3
Έστω ότι επικράτησε ο Α΄ στην επαναληπτική ψηφοφορία .Στη δεύτερη κατανομή θα
λάβει τόσες έδρες ώστε να συγκεντρώσει συνολικά, μαζί με τις έδρες που έλαβε από
την πρώτη κατανομή ,τα 3/5 των εδρών, δηλαδή 15 έδρες. Στην πρώτη κατανομή
έλαβε 5 έδρες ,έτσι στη δεύτερη κατανομή παίρνει 10 έδρες από τις 12 της δεύτερης
κατανομής . Ο Α΄ συνδυασμός έλαβε 15 έδρες.
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Ο Β΄ συνδυασμός ,που είναι ο δεύτερος στην επαναληπτική ψηφοφορία, θα πάρει τις
υπόλοιπες 2 έδρες της δεύτερης κατανομής, δηλαδή συνολικά 7 έδρες
Η τελική κατανομή των εδρών του 1ου νομαρχιακού διαμερίσματος θα είναι :
Α΄ συνδυασμός 15 έδρες
Β΄ συνδυασμός 7 έδρες
Γ΄ συνδυασμός 3 έδρες
Τα ίδια ισχύουν και για το 2ο νομαρχιακό διαμέρισμα διότι ο αριθμός των εδρών στα
δύο Νομαρχιακά Διαμερίσματα, λόγω πληθυσμού, είναι ίδιος.
Έτσι έχουμε:
1ο Νομαρχιακό Διαμέρισμα
Α’ συνδυασμός
15
Β’ συνδυασμός
7
Γ ’ συνδυασμός
3

2ο Νομαρχιακό Διαμέρισμα
15
7
3

Σύνολο
30
14
6
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Κατανομή εδρών νομαρχιακών συμβουλίων των ΝΑ
Παράδειγμα 12
ΝΑ με πληθυσμό 100.001 έως 150.000 κατοίκους και 25μελές Νομαρχιακό Συμβούλιο.
Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων: 118.000
Έλαβαν : Α΄ συνδυασμός 49.000
B΄ συνδυασμός 46.000
Γ΄ συνδυασμός 23.000
Κανένας από τους τρεις συνδυασμούς δεν πλειοψήφησε με ποσοστό τουλάχιστον 42%.
Έτσι θα διεξαχθεί ψηφοφορία την επόμενη Κυριακή μεταξύ του Α και Β συνδυασμού.
Έδρες πρώτης κατανομής 13
Εκλογικό μέτρο: 118.000/14= 8.428
Α΄ συνδυασμός 49.000/8.458= 5,79 = 5 έδρες και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 6.710
Β΄ συνδυασμός 46.000/8.458=5,43= 5 έδρες και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 3.710
Γ΄ συνδυασμός 23.000/8.458= 2,71= 2 έδρες και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 6.084
Με την ανωτέρω διαδικασία διανεμήθηκαν 12 έδρες. Η μία έδρα που απομένει αδιάθετη
θα δοθεί στο συνδυασμό που έχει καταλάβει τουλάχιστον μία (1) έδρα και έχει το
μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ,δηλαδή στον Α΄ συνδυασμό.
Άρα η πρώτη κατανομή έχει ως ακολούθως:
Α΄ συνδυασμός 6 έδρες
Β΄ συνδυασμός 5 έδρες
Γ΄ συνδυασμός 2 έδρες
Έστω ότι επικράτησε ο Α στην επαναληπτική ψηφοφορία. Στη δεύτερη κατανομή θα
λάβει τόσες έδρες ώστε να συγκεντρώσει συνολικά, μαζί με αυτές που πήρε στην
πρώτη κατανομή, τα 3/5 των εδρών, δηλαδή 15 έδρες. Έτσι ,από τη δεύτερη κατανομή
παίρνει 9 έδρες .
Οι υπόλοιπες έδρες της δεύτερης κατανομής που μένουν αδιάθετες ,δίδονται στο
δεύτερο συνδυασμό που πήρε μέρος στην επαναληπτική ψηφοφορία.
Η τελική κατανομή των εδρών έχει ως εξής:
Α΄ συνδυασμός 15 έδρες
Β΄ συνδυασμός 8 έδρες
Γ΄ συνδυασμός 2 έδρες
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Παράδειγμα 13
ΝΑ με πληθυσμό 100.001 έως 150.000 κατοίκους και 25μελές Νομαρχιακό Συμβούλιο.
Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων: 118.000
Έλαβαν : Α΄ συνδυασμός 49.000
B΄ συνδυασμός 24.800
Γ΄ συνδυασμός 24.500
Δ΄ συνδυασμός 19.700
Κανένας από τους τρεις συνδυασμούς δεν πλειοψήφησε με ποσοστό τουλάχιστον 42%.
Έτσι θα διεξαχθεί ψηφοφορία την επόμενη Κυριακή μεταξύ του Α και Β συνδυασμού.
Έδρες πρώτης κατανομής 13
Εκλογικό μέτρο: 118.000/14(13+1)= 8.428
Α΄ συνδυασμός 49.000/8.458= 5 έδρες και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 6.710
Β΄ συνδυασμός 24.800/8.458= 2 έδρες και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 7.944
Γ΄ συνδυασμός 24.500/8.458= 2 έδρες και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 7.644
Δ΄ συνδυασμός 19.700/8.458=2 έδρες και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 2.844
Με την ανωτέρω διαδικασία διανεμήθηκαν 11 έδρες. Οι δυο έδρες που απομένουν
αδιάθετες θα κατανεμηθούν ανά μία στους συνδυασμούς που έχουν καταλάβει
τουλάχιστον μία (1) έδρα και έχουν το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο, δηλαδή
στον Β΄ και στο Γ΄ συνδυασμό.
Άρα η πρώτη κατανομή έχει ως ακολούθως:
Α΄ συνδυασμός 5 έδρες
Β΄ συνδυασμός 3(2+1) έδρες
Γ΄ συνδυασμός 3(2+1) έδρες
Δ΄ συνδυασμός 2
Έστω ότι επικράτησε ο Β στην επαναληπτική ψηφοφορία. Στη δεύτερη κατανομή θα
λάβει τόσες έδρες ώστε να συγκεντρώσει συνολικά , μαζί με αυτές που πήρε στην
πρώτη κατανομή, τα 3/5 των εδρών,δηλ.15 έδρες
Έτσι ο Β΄ παίρνει και τις 12 έδρες της δεύτερης κατανομής ,ώστε μαζί με τις 3 έδρες
της πρώτης κατανομής να συγκεντρώσει 15 έδρες.
Άρα Α ΄ συνδυασμός 5 έδρες
Β΄ συνδυασμός 15 έδρες
Γ΄ συνδυασμός 3 έδρες
Δ΄ συνδυασμός 2 έδρες
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2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
Προθεσμίες που αναφέρονται στη διενέργεια των νομαρχιακών εκλογών
ης
της 15 Οκτωβρίου 2006.

23.9.2006

24.9.2006

29.9.2006
30.9.2006

Λήγει η προθεσμία για τη μεταδημότευση χωρίς τη συνδρομή
της προϋπόθεσης της διετούς κατοικίας εκείνων που επιθυμούν
να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τις νομαρχιακές εκλογές
(άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΝΑ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
22 παρ. 4 του ν. 3051/2002).
Λήγει η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών πριν από την
ψηφοφορία για την επίδοση στο γραμματέα του αρμόδιου
Πρωτοδικείου της δήλωσης κατάρτισης συνδυασμού (άρθρο 23
παρ. 5 του ΚΝΑ όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο 75 παρ. 3 του
ν. 2910/2001).
Λήγει η προθεσμία υποβολής παραίτησης εκείνων που έχουν
κώλυμα εκλογιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
21 του ΚΝΑ.
Ενεργείται η ανακήρυξη των συνδυασμών από το αρμόδιο
Πρωτοδικείο (άρθρο 24 παρ. 1 του ΚΝΑ)

Προθεσμίες που αναφέρονται στην επαναληπτική ψηφοφορία της
22ας Οκτωβρίου 2006.
19.10.2006 Λήγει η προθεσμία επίδοσης στο Πρωτοδικείο της δήλωσης
παραίτησης από την υποψηφιότητα του Προέδρου της Ενιαίας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Νομάρχη (άρθρο 36 παρ. 10 του
ΚΝΑ).
20.10.2006 Λήγει η προθεσμία επίδοσης στο Πρωτοδικείο της δήλωσης
νέου υποψηφίου Προέδρου της Ενιαίας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης ή Νομάρχη σε αντικατάσταση αυτού που
παραιτήθηκε ή απεβίωσε (άρθρο 36 παρ. 13 του ΚΝΑ).
21.10.2006 Λήγει η προθεσμία για την ανακήρυξη από το αρμόδιο
Πρωτοδικείο του νέου υποψήφιου Προέδρου της Ενιαίας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Νομάρχη (άρθρο 36 παρ. 13 του
ΚΝΑ).
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3. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α΄85)

Άρθρο 92.
1. Οι υπάλληλοι της γραμματείας όλων των δικαστηρίων και των εισαγγελιών είναι μόνιμοι. Μπορεί
να παυθούν μόνο με δικαστική απόφαση εξαιτίας ποινικής καταδίκης, ή με απόφαση δικαστικού
συμβουλίου για βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα, ασθένεια ή αναπηρία ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια που
βεβαιώνονται, όπως νόμος ορίζει.
2. Νόμος ορίζει τα προσόντα των υπαλλήλων της γραμματείας όλων των δικαστηρίων και των
εισαγγελιών, καθώς και τα σχετικά με την κατάστασή τους γενικά.
"3. Οι προαγωγές, τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις των δικαστικών υπαλλήλων
ενεργούνται ύστερα από σύμφωνη γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων που συγκροτούνται κατά
πλειοψηφία από δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους, όπως νόμος ορίζει Η
πειθαρχική εξουσία στους δικαστικούς υπαλλήλους ασκείται από τους ιεραρχικά προϊσταμένους τους
δικαστές ή εισαγγελείς ή επιτρόπους ή υπαλλήλους, καθώς και από υπηρεσιακό συμβούλιο, όπως
νόμος ορίζει
Κατά των αποφάσεων που αφορούν μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστικών
υπαλλήλων, καθώς και κατά των πειθαρχικών αποφάσεων των υπηρεσιακών συμβουλίων
επιτρέπεται προσφυγή, όπως νόμος ορίζει"
"4. Οι υπάλληλοι των υποθηκοφυλακείων είναι δικαστικοί υπάλληλοι. Οι συμβολαιογράφοι και οι
άμισθοι φύλακες υποθηκών και μεταγραφών είναι μόνιμοι εφόσον υπάρχουν οι σχετικές υπηρεσίες
ή θέσεις. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν αναλογική εφαρμογή και σε αυτούς."
*** Οι παρ.3 και 4 αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ. Α του Ψηφίσματος της Ζ'
Αναθεωρητικής Βουλής,
5. Οι συμβολαιογράφοι, οι φύλακες υποθηκών και μεταγραφών αποχωρούν υποχρεωτικά από την
υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους και οι λοιποί μόλις
συμπληρώσουν το όριο που προβλέπει ο νόμος.
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ν. 3434/2006 (Α΄21)
Άρθρο 1
Λευκά ψηφοδέλτια
Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 4 και των άρθρων 5, 6, 7 και 8 του
ν. 3231/2004 (ΦΕΚ 45 Α΄), κατά τη σύνταξη, ανά εκλογική περιφέρεια, των πινάκων
αποτελεσμάτων από τα αρμόδια δικαστήρια, κατά την κατανομή των εδρών, καθώς και για τον
καθορισμό του εκλογικού μέτρου, τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα.

Άρθρο 3
Επιτυχών - επιλαχόντες συνδυασμοί
στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
1. Το άρθρο 32 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"Άρθρο 32
Επιτυχών - Επιλαχόντες Συνδυασμοί
Στις εκλογές για την ανάδειξη των αρχών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης θεωρείται επιτυχών
συνδυασμός αυτός που πλειοψήφησε με ποσοστό τουλάχιστον 42% του συνόλου των έγκυρων
ψηφοδελτίων και επιλαχόντες συνδυασμοί όσοι έλαβαν έστω και μία έδρα, σύμφωνα με τις
επόμενες διατάξεις."
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α΄)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"1. Αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία που απαιτεί το άρθρο 32 του
παρόντος, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή μόνο μεταξύ των υποψήφιων
Νομαρχών ή των Προέδρων των Διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων των δύο συνδυασμών
που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Η ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή
και στην περίπτωση που δύο από τους ανακηρυχθέντες συνδυασμούς ισοψηφήσουν,
συγκεντρώνοντας ο καθένας ποσοστό τουλάχιστον 42%".
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ν. 3463/2006 (Α΄114)
Κύρωση Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
Άρθρο τρίτο
Οι δημοτικές και κοινοτικές εκλογές του έτους 2006 θα διεξαχθούν την πρώτη Κυριακή μετά την
δεκάτη του μηνός Οκτωβρίου 2006.
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ν. 3345/2005 (Α΄138)
Άρθρο 4
Λειτουργικά θέματα της ΝΑ
6. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του όρθρου 6 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α'), όπως έχει
κωδικοποιηθεί αντιστοίχως με το όρθρο 21 του Π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α'), καταργείται
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ν. 3274/2004 (Α΄195)
Ν

Άρθρο 4
Σύσταση θέσης Γενικού Γραμματέα και ειδικές ρυθμίσεις
1. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Νομαρχιακό Διαμέρισμα συνιστάται μία θέση μετακλητού
Γενικού Γραμματέα. Ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται και παύεται με απόφαση του Νομάρχη, που
δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Γενικός Γραμματέας παύει να ασκεί
τα καθήκοντά του και παύεται αυτοδικαίως, όταν ο Νομάρχης που τον προσέλαβε αποβάλει την
ιδιότητά του για οποιονδήποτε λόγο.
2. Σε θέση Γενικού Γραμματέα επιτρέπεται ο διορισμός υπαλλήλων και λειτουργών του δημόσιου
τομέα, όπως οριοθετείται κάθε φορά, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας με την οποία υπηρετούν
σε αυτόν. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στις θέσεις αυτές λογίζεται, για όλες τις συνέπειες, ως
πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση. Σε περίπτωση αποχώρησής τους από τις παραπάνω
θέσεις επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν από το διορισμό τους. Αν η θέση
αυτή δεν είναι κενή, θεωρούνται ότι κατέχουν ομοιόβαθμη προσωρινή θέση, που συνιστάται
αυτοδικαίως και καταργείται επίσης αυτοδικαίως, όταν αποχωρήσουν από την υπηρεσία.
3. Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται, αμέσως μετά το Νομάρχη, όλων των υπηρεσιών της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του Νομαρχιακού Διαμερίσματος και προσυπογράφει τα έγγραφα
που υπογράφονται από το Νομάρχη ή τον Αντινομάρχη.
4. Οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.
5. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 2623/ 1998 οι λέξεις "ή στις νησιωτικές
περιοχές αν διαμένουν σε άλλο νησί" αντικαθίστανται από τις λέξεις "ή σε νησί εκτός της έδρας της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης".
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ν. 3202/2003 (Α΄284)
Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και
διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΣΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Άρθρο 1
Έσοδα και δαπάνες νομαρχιακών και δημοτικών συνδυασμών
1. 'Έσοδα νομαρχιακών και δημοτικών συνδυασμών είναι, για την εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος νόμου, τα ποσά που προέρχονται από κάθε πηγή και ιδίως από τακτικές και έκτακτες
εισφορές πολιτών, οικονομικές εξορμήσεις, δωρεές, δάνεια, μερίσματα, τόκους ή οποιαδήποτε άλλη
δραστηριότητα.
2. Δαπάνες νομαρχιακών και δημοτικών συνδυασμών είναι, για την εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος νόμου, τα ποσά που δαπανούν αυτοί για την προετοιμασία και διεξαγωγή του
προεκλογικού αγώνα, όπως αυτά προ κύπτουν από τα αντίστοιχα παραστατικά, καθώς και η αξία
των παροχών και διευκολύνσεων προς συνδυασμό που αποτιμώνται σε χρήμα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και της Ε. Ν .Α. Ε. και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι κατηγορίες των παροχών και
διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες, καθώς και τα κριτήρια, τα
αρμόδια όργανα και η διαδικασία αποτίμησής τους σε χρήμα.
4. Τα έσοδα και οι δαπάνες των νομαρχιακών και δημοτικών συνδυασμών διακινούνται μέσω
λογαριασμών, που τηρούνται σε τράπεζες, εγκατεστημένες στην Ελλάδα, σε ποσοστό τουλάχιστον
80% του συνολικού ύψους τους. Ο σχετικός λογαριασμός τηρείται στο όνομα του υποψήφιου
νομάρχη ή δημάρχου, καθώς και του οριζόμενου δια χειριστή κατά την πρόβλεψη της παραγράφου
1 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου.
Κατάθεση στους ανωτέρω λογαριασμούς επιτρέπεται, εφόσον υπάρξει συναίνεση των προσώπων
στο όνομα των οποίων τηρούνται, και γίνονται μόνον επώνυμα, με ευθύνη της τράπεζας ως προς τη
διαπίστωση των στοιχείων ταυτότητας του καταθέτη.
Το ύψος του λογαριασμού δεν μπορεί να υπερβεί το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο εκλογικών
δαπανών των συνδυασμών, σύμφωνα με την ειδικότερη πρόβλεψη του άρθρου 9 παράγραφος 1.

'Άρθρο 2
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'Έσοδα και δαπάνες των υποψηφίων
1. 'Έσοδα των υποψήφιων νομαρχιακών και δημοτικών συμβούλων, για την εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος νόμου, είναι τα ποσά που χορηγούνται σε αυτούς, κατά τη διάρκεια της
προεκλογικής περιόδου για τις ανάγκες της.
2. Δαπάνες των υποψήφιων νομαρχιακών και δημοτικών συμβούλων, για την εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος νόμου, είναι τα ποσά που διαθέτουν οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια της
προεκλογικής περιόδου για την αντιμετώπιση των αναγκών της. Στις δαπάνες αυτές
περιλαμβάνονται, ιδίως, κάθε ποσό που καταβάλλεται για την αγορά, έκδοση, κυκλοφορία και
διακίνηση εντύπων, την καταχώριση και προβολή μηνυμάτων από τα Μ.Μ.Ε. και την παροχή κάθε
μορφής υπηρεσιών από επιχειρήσεις διαφημίσεων, τύπου και δημοσίων σχέσεων, καθώς και η αξία
των αποτιμώμενων σε χρήμα παροχών και διευκολύνσεων προς τους υποψηφίους.
3. Για τον καθορισμό των αποτιμώμενων σε χρήμα παροχών και διευκολύνσεων, των κριτηρίων,
των αρμόδιων οργάνων και της διαδικασίας αποτίμησής τους εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 1 παρ.
3 του παρόντος.
4. Προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου είναι το τετράμηνο
χρονικό διάστημα που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών.
Άρθρο 3
Απαγορεύσεις στη χρηματοδότηση
συνδυασμών και υποψηφίων
1. Απαγορεύονται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τους νομαρχιακούς και
δημοτικούς συνδυασμούς, καθώς και προς τους υποψήφιους νομαρχιακούς και δημοτικούς
συμβούλους από:
α. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι οφειλέτες του οικείου Ο.Τ.Α., για ποσό ανώτερο των τριών
χιλιάδων (3.000) ευρώ. Οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να παραδώσουν στους επικεφαλής των αντίστοιχων
συνδυασμών, τέσσερις (4) μήνες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών, καταστάσεις οφειλετών για ποσά
ανώτερα των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Η παράδοση των καταστάσεων γίνεται εντός δέκα (10)
ημερών, αφότου υποβληθεί το σχετικό αίτημα.
β. Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδρύματα.
γ. Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου και
ιδιωτικού δικαίου.
δ. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων
πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει,
σταθμών, καθώς και οι σύζυγοι και οι κατιόντες αυτών.
ε. Φυσικά πρόσωπα που είναι υπάλληλοι των οικείων Ο.Τ.Α. ή των αντίστοιχων νομικών προσώπων
τους δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
2. Σε περίπτωση χρηματοδότησης ή άλλων παροχών, κατά παράβαση της παραγράφου 1 του
άρθρου αυτού, όποιος χρηματοδότησε ή προέβη στην παροχή τιμωρείται με φυλάκιση έως ενός (1)
έτους και χρηματική ποινή όχι κατώτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ούτε ανώτερη των
πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Με τις ίδιες ποινές τιμωρούνται και οι κατά το άρθρο 1 Ο
υπεύθυνοι των νομαρχιακών και δημοτικών συνδυασμών ή οι υποψήφιοι νομάρχες, δήμαρχοι,
νομαρχιακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εφόσον μέχρι την παραμονή των εκλογών δεν πρόβαλαν
οποιαδήποτε αντίρρηση και αποδέχονται την κατάθεση.
'Άρθρο 4
'Όρια χρηματοδότησης
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1. Η χρηματοδότηση συνδυασμών, από το ίδιο πρόσωπο, κατά την προεκλογική περίοδο, δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.
2. Η χρηματοδότηση υποψηφίων, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, από το ίδιο
πρόσωπο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.
3. Σε περίπτωση χρηματοδότησης κατά παράβαση των παραγράφων 1 και 2ο χρηματοδότης
τιμωρείται με φυλάκιση έως ενός (1) έτους και χρηματική ποινή όχι κατώτερη των δύο χιλιάδων
(2.000) ευρώ, ούτε ανώτερη των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
4. Με πρόστιμο μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ τιμωρούνται και οι υπεύθυνοι των συνδυασμών
κατά το άρθρο 10 του παρόντος νόμου και οι υποψήφιοι, οι οποίοι, καίτοι εγνώριζαν, δεν
εναντιώθηκαν, εγγράφως, στη χρηματοδότηση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΤ Α ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
'Άρθρο 5
Χώροι υπαίθριας προβολής μηνυμάτων
Για τους χώρους υπαίθριας προβολής μηνυμάτων των συνδυασμών εφαρμόζονται αναλόγως οι
διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α), όπως ισχύουν κάθε φορά.
'Άρθρο 6
Δαπάνες προβολής προεκλογικών μηνυμάτων των συνδυασμών από τα
ραδιοτηλεοπτικά μέσα
Η καταβαλλόμενη από τους συνδυασμούς δαπάνη στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα για την προβολή
προεκλογικών μηνυμάτων λογίζεται ως εκλογική δαπάνη.
Η δωρεάν διάθεση ραδιοτηλεοπτικού χρόνου εντάσσεται στις παροχές και διευκολύνσεις, οι οποίες
συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες και η αξία τους αποτιμάται σε χρήμα σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος.
'Άρθρο 7
Απαγορεύσεις για τους συνδυασμούς κατά τη διάρκεια
της προεκλογικής περιόδου
1. Η δημιουργία εκλογικών κέντρων, από τους οικείους συνδυασμούς, κατά τη διάρκεια της
προεκλογικής περιόδου, για μεν τις δημοτικές εκλογές δεν είναι επιτρεπτή πέραν του ενός για δε τις
νομαρχιακές εκλογές πέραν των τριών.
2. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου απαγορεύεται στους συνδυασμούς η ανάρτηση ή
επικόλληση αεροπανώ, πανώ, αφισών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, εκτός των χώρων
της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α).
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας και η κλίμακα έντασης των μεγαφωνικών
εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων, των γραφείων και των οχημάτων των συνδυασμών,
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Τις ώρες της κοινής ησυχίας απαγορεύεται η χρήση των
παραπάνω εγκαταστάσεων. Επίσης απαγορεύεται η χρήση τους, εφόσον γειτνιάζουν με νοσηλευτικά
ιδρύματα και σχολεία.
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4. Κατά την ημέρα διενέργειας των νομαρχιακών και δημοτικών εκλογών, καθώς και την παραμονή
αυτής απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οποιαδήποτε άλλη προεκλογική δραστηριότητα, όπως
πραγματοποίηση ομιλιών, ανάρτηση και διανομή αφισών και εντύπων, μετάδοση εκ πομπών και
μηνυμάτων προεκλογικού περιεχομένου.
5. Οι απαγορεύσεις γ' και δ' του επόμενου άρθρου ισχύουν και για τους συνδυασμούς.
'Άρθρο 8
Απαγορεύσεις για τους υποψηφίους κατά την προεκλογική περίοδο.
Κατά την προεκλογική περίοδο απαγορεύεται στους υποψήφιους νομαρχιακούς και δημοτικούς
συμβούλους:
α. Η λειτουργία εκλογικών κέντρων από υποψηφίους ή από τρίτους χάριν υποψηφίων.
Η παραχώρηση της χρήσης ή η μίσθωση υπαίθριων ή στεγαζόμενων χώρων, από και προς τρίτους,
για τη λειτουργία εκλογικών κέντρων και εντευκτηρίων, κάθε μορφής, σε σχέση με την προβολή
υποψηφιότητας, συνιστά ποινικό αδίκημα για τους κύριους των ακινήτων, τους εκ μισθωτές και
τους μισθωτές τούτων, το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
β. Η ανάρτηση ή επικόλληση σε εξωτερικούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, καθώς και σε κάθε
μορφής αυτοκινούμενα μέσα, αεροπανώ, πανώ, γιγαντοαφισών, αφισών, φωτογραφιών και κάθε
άλλου είδους υλικού προβολής, η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε μορφής για
την προσωπική τους προβολή, καθώς και η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθημάτων
σε οποιονδήποτε εξωτερικό χώρο.
Οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι κοινοτήτων υποχρεούνται για την άμεση καθαίρεση των αεροπανώ και
πανώ, την αποκόλληση των γιγαντοαφισών, αφισών, φωτογραφιών κ.λπ., την αποσυναρμολόγηση
των πρόσκαιρων κατασκευών και τον καθαρισμό από χρωστικές ουσίες των εξωτερικών χώρων.
Παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης, εφόσον έχει προηγηθεί σχετική έγγραφη ενημέρωση από την
Τοπική Επιτροπή Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 15 του παρόντος νόμου, επισύρει
την κύρωση της παραγράψου 3 του άρθρου 20 του νόμου αυτού.
γ. Η διακίνηση κάθε μορφής ένθετων φυλλαδίων μέσω του τύπου ή μέσω καταστημάτων δημοσίων
υπηρεσιών και υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα που βρίσκονται εντός της διοικητικής
περιφέρειας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του οικείου Δήμου.
δ. Η διακίνηση προεκλογικού υλικού από υποψηφίους μέσω του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των
κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., των επιχειρήσεων των Ο. Τ .Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο. Τ .Α.
'Αρθρο 9
Ανώτατο όριο των εκλογικών δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων
1. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των εκλογικών δαπανών των συνδυασμών δεν μπορεί να
υπερβαίνει το αντίστοιχο επιτρεπόμενο, αθροιστικά, ποσό για το σύνολο των υποψηφίων του, όπως
τούτο υπολογίζεται σύμφωνα με την πρόβλεψη της επόμενης παραγράφου.
2. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο στις εκλογές, στις οποίες
συνυπολογίζεται και η αξία των αποτιμώμενων παροχών και διευκολύνσεων, καθορίζεται ανάλογα
με τον πληθυσμό του Δήμου ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στους οποίους θέτει υποψηφιότητα.
Για τον καθορισμό του, πολλαπλασιάζεται το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ επί συντελεστή
ανάλογα με τον πληθυσμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Δήμου, ως εξής:
α) Σε Δήμους με πληθυσμό μέχρι 30.000 κατοίκους, ο συντελεστής ορίζεται σε μία (1) μονάδα.
β) Σε Δήμους με πληθυσμό 30.000 60.000 κατοίκους ο ανωτέρω συντελεστής ορίζεται σε μιάμιση
(1,5) μονάδα.
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γ) Σε Δήμους με πληθυσμό 60.000 100.000, καθώς και σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με
πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους ο συντελεστής ορίζεται σε δύο (2) μονάδες.
δ) Σε Δήμους με πληθυσμό 100.000 150.000, καθώς και σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με
πληθυσμό 100.000 150.000 κατοίκους ο συντελεστής ορίζεται σε δυόμισι (2,5) μονάδες.
ε) Σε Δήμους με πληθυσμό 150.000 200.000 κατοίκους, καθώς και σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
με πληθυσμό 150.000 200.000 κατοίκους ο συντελεστής ορίζεται σε τρεις (3) μονάδες.
στ) Σε Δήμους ή σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους για
κάθε 50.000 κατοίκους πάνω από τις 200.000 ο συντελεστής αυξάνεται κατά μισή (0,5) μονάδα.
Για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Κυκλάδων και Δωδεκανήσου ισχύει ο μεγαλύτερος κατά τα
ανωτέρω οριζόμενος συντελεστής.
3. Το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων εκλογικών δαπανών, που προκύπτει με βάση τους
υπολογισμούς της προηγούμενης παραγράφου, προσδιορίζεται για κάθε Δήμο και Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η
οποία εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Οι συντελεστές της παραγράφου 2 μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της
Κεντρικής 'Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και της 'Ενωσης Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (Ε.Ν.Α.Ε.) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο δήμαρχο ή νομάρχη
συμπεριλαμβάνεται στο αντίστοιχο ανώτατο όριο που προβλέπεται για το συνδυασμό του.
6. Η καταβαλλόμενη από τους υποψηφίους δαπάνη στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα για την προβολή
προεκλογικών μηνυμάτων λογίζεται ως εκλογική δαπάνη.
Η δωρεάν διάθεση ραδιοτηλεοπτικού χρόνου στους υποψηφίους εντάσσεται στις παροχές και
διευκολύνσεις, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες και η αξία τους αποτιμάται σε
χρήμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ
ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
'Άρθρο 10
Αρμοδιότητα ή ευθύνη διαχείρισης των οικονομικών των συνδυασμών και των
υποψηφίων
1. Η διαχείριση των οικονομικών των συνδυασμών γίνεται από συγκεκριμένο πρόσωπο που ορίζεται
από τον επικεφαλής του συνδυασμού και γνωστοποιείται στην Επιτροπή Δαπανών. Σε Ο.Τ.Α. με
πληθυσμό μέχρι 10.000 κατοίκους, ο ορισμός διαχειριστή ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του
επικεφαλής του συνδυασμού, ο οποίος, σε περίπτωση μη άσκησής της, είναι και υπεύθυνος για τη
διαχείριση.
Η εξουσία του διαχειριστή παύει μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο περάτωση της διαχείρισης των
οικονομικών των συνδυασμών, περιλαμβανομένου και του κλεισίματος του σχετικού τραπεζικού
λογαριασμού, εντός έτους, το βραδύτερο, από τη διενέργεια των εκλογών.
2. Οι υποψήφιοι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των οικονομικών τους.
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Άρθρο 11
Βιβλία εσόδων δαπανών
1. Οι συνδυασμοί τηρούν διπλότυπο ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά όλα τα
έσοδα και οι δαπάνες τους κατά την προεκλογική περίοδο.
Τ ο βιβλίο εσόδων δαπανών θεωρεί, κατά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου ο Διευθυντής της
Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της Περιφέρειας (αν πρόκειται για το νομό της έδρας
της Περιφέρειας) και στους άλλους νομούς ο Διευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης της
Περιφέρειας.
2. Στο βιβλίο καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο όσων εισφέρουν, είτε με απευθείας
καταβολή είτε μέσω τραπεζικού λογαριασμού, στο συνδυασμό συνολικό ποσό μεγαλύτερο από
διακόσια (200) ευρώ, καθώς και τα στοιχεία των προσώπων εκείνων, προς τα οποία καταβάλλεται
οποιοδήποτε ποσό από το συνδυασμό ανεξαρτήτως του είδους της δαπάνης.
3. Για κάθε έσοδο και δαπάνη μνημονεύονται τα αντίστοιχα παραστατικά.
4. Αντίγραφο του ανωτέρω βιβλίου κατατίθεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα
διενέργειας των εκλογών στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών του άρθρου 14 του παρόντος.
5. Οι συνδυασμοί, ως πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992),
έχουν και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού για τα πρόσωπα αυτά.
Στην περίπτωση υποχρέωσης τήρησης βιβλίου εσόδων εξόδων σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη,
παρέλκει η τήρηση αυτού, εφόσον το βιβλίο της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τηρείται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και θεωρείται και από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
Άρθρο 12
Αποδείξεις είσπραξης και κουπόνια
1. Για κάθε ποσό μεγαλύτερο των διακοσίων (200) ευρώ, που εισπράττεται από τους συνδυασμούς,
εκδίδεται υποχρεωτικά σχετική απόδειξη, εφόσον η είσπραξη δεν διενεργήθηκε μέσω των
λογαριασμών της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.
2. Τα στελέχη των αποδείξεων είσπραξης και τα τυχόν διατιθέμενα κουπόνια είναι αριθμημένα και
θεωρούνται από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της Περιφέρειας,
αν πρόκειται για το νομό της έδρας της Περιφέρειας, και στους άλλους νομούς από το Διευθυντή
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης της Περιφέρειας. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζεται, μετά από γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου του
άρθρου 14 του παρόντος νόμου, η διαδικασία επιστροφής των κουπονιών που δεν διατέθηκαν, ο
τρόπος και τα όργανα βεβαίωσης της καταστροφής τους και
κάθε σχετική λεπτομέρεια. Από το σύνολο των υπόλοιπων θεωρημένων κουπονιών που έχουν
εκδοθεί από το συνδυασμό τεκμαίρεται ότι εισπράχθηκε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)
τουλάχιστον.
3. Οι συνδυασμοί, ως πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992),
υποχρεούνται μόνο στην έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από
τον Κώδικα αυτόν. Εφόσον διενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που
υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή στο φόρο εισοδήματος, θεωρούνται
επιτηδευματίες μόνο για τις δραστηριότητες αυτές και έχουν τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1
του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού.
Άρθρο 13
Καταστάσεις εκλογικών εσόδων δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων

85

1.α. Οι επικεφαλής υποψήφιοι δήμαρχοι ή νομάρχες, για τους αντίστοιχους συνδυασμούς, καθώς
και οι νομαρχιακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, που εξελέγησαν στις νομαρχιακές και δημοτικές
εκλογές, υποχρεούνται να καταρτίσουν αναλυτική κατάσταση, στην οποία περιέχονται, κατά
κατηγορίες, τα εκλογικά τους έσοδα και οι εκλογικές τους δαπάνες και μνημονεύονται τα αντίστοιχα
παραστατικά, καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση των εκλογικών τους εσόδων και δαπανών.
β. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι πρώτοι τρεις αναπληρωματικοί των συνδυασμών.
γ. Σε περίπτωση ανάδειξης στο αξίωμα του νομαρχιακού ή δημοτικού συμβούλου
αναπληρωματικού, καθ' υπέρβαση των ανωτέρω, ο αναδεικνυόμενος υποχρεούνται να υποβάλει την
αναλυτική κατάσταση της περίπτωσης α' του παρόντος στην Επιτροπή του άρθρου 14 του
παρόντος νόμου εντός τριάντα (30) ημερών από την ορκωμοσία του.
δ. Υποψήφιοι, εις βάρος των οποίων έχει υποβληθεί έγγραφη και επώνυμη καταγγελία στην
Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών του άρθρου 14 του παρόντος νόμου για υπέρβαση του ανώτατου
ορίου εκλογικών δαπανών και μετά προηγούμενη τήρηση της διαδικασίας της ίδιας παραγράφου,
υποχρεούνται να υποβάλουν την αναλυτική κατάσταση της περίπτωσης α' του άρθρου αυτού.
Για το σκοπό αυτόν καλούνται, εγγράφως, από την Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 14 του νόμου
αυτού. Η υποβολή της αναλυτικής κατάστασης και των παραστατικών πραγματοποιείται, από τον
υποψήφιο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν της
ανωτέρω πρόσκλησης.
2. Η αναλυτική κατάσταση των εκλογικών εσόδων δαπανών και τα παραστατικά τους
υποβάλλονται, εντός σαράντα (40) ημερών από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, στην Επιτροπή του
άρθρου 14, Στην αναλυτική κατάσταση αναγράφονται και τα ονόματα όσων κατέβαλαν ποσά
μεγαλύτερα από εκατό (100) ευρώ στον υποψήφιο για την ενίσχυση του εκλογικού του αγώνα.
3. Ο ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης και κάθε λεπτομέρεια για την
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Άρθρο 14
Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών
1. Ο έλεγχος των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων, καθώς και η τήρηση σχετικών
υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα νόμο, ανατίθεται σε Επιτροπή Ελέγχου που
συνιστάται σε κάθε νομό από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία ενεργεί ως ειδικό
όργανο.
2. Η Επιτροπή συγκροτείται σε επίπεδο νομού, τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από την
ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και αποτελείται από ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, ως πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους. Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί στο νομό δικαστικό γραφείο του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται κατά την ίδια διαδικασία ο
δικηγόρος του Δημοσίου, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 24 του Ν. 3086/2002 (ΦΕΚ 324
Α). Στην Επιτροπή μετέχουν επίσης ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
Διοίκησης ή της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης των νομών και της έδρας των
Περιφερειών της Χώρας, με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο του τμήματος Διοίκησης της ίδιας
Διεύθυνσης, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που εδρεύει στην έδρα της πρωτεύουσας του νομού και σε
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περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μιας Δ.Ο.Υ., ο Προϊστάμενος της Α' Δ.Ο.Υ., ο οποίος ορίζει
και τον αναπληρωτή του, ένας εκπρόσωπος της Ε.Ν.Α.Ε. και της Τ.Ε.Δ.Κ. του νομού, ο οποίος δεν
υπήρξε υποψήφιος και ο προϊστάμενος των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νομό, ο
οποίος ορίζει και τον αναπληρωτή του.
3. Η θητεία των μελών της Επιτροπής περιλαμβανομένων του προεδρεύοντος και των λοιπών
αιρετών μελών, λήγει με τη συγκρότηση της νέας Επιτροπής, ύστερα από τη διενέργεια δημοτικών
και νομαρχιακών εκλογών. Η άρνηση της Ε.Ν.Α.Ε. ή των Τ.Ε.Δ.Κ. να υποδείξουν τον εκ πρόσωπό
τους, εντός του οριζόμενου, από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, χρόνου, δεν εμποδίζει τη
λειτουργία της Επιτροπής, η οποία στην περίπτωση αυτή αποτελείται από τα υπόλοιπα μέλη.
4. Η Επιτροπή συγκαλείται για τον έλεγχο των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων
με απόφαση του προέδρου της. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Επιτροπή εξετάζει
λεπτομερώς τα βιβλία και τα παραστατικά των συνδυασμών και των υποψηφίων και συντάσσει
αναλυτική έκθεση.
5. 'Οποιος παρεμποδίζει, με οποιονδήποτε τρόπο, το ελεγκτικό έργο και ιδίως αρνείται την παροχή
στοιχείων στην Επιτροπή, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
6. Ο έλεγχος των οικονομικών των συνδυασμών ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) μηνών από την
περιέλευση στην Επιτροπή των στοιχείων, τα οποία προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου
11 του παρόντος νόμου.
Ο έλεγχος των οικονομικών των υποψηφίων ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) μηνών από την
υποβολή στην Επιτροπή των στοιχείων, τα οποία προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13
του παρόντος νόμου.
Μετά το πέρας του ελέγχου η αναλυτική έκθεση υποβάλλεται αμέσως στο Γενικό Γραμματέα της
οικείας Περιφέρειας. Με φροντίδα του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας αποστέλλεται σε κάθε
ελεγχόμενο συνδυασμό και υποψήφιο απόσπασμα της έκθεσης, το οποίο περιέχει το μέρος της που
τον αφορά.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας
της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και ο τρόπος της γραμματειακής υποστήριξής της. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης καθορίζεται η αμοιβή του προέδρου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς
και όσων παρέχουν γραμματειακή υποστήριξη.

Άρθρο 15
Επιτροπή Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων
1. Ο έλεγχος των εκλογικών παραβάσεων των συνδυασμών και των υποψηφίων ανατίθεται σε
Επιτροπή Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων που συνιστάται σε κάθε νομό από το Γενικό Γραμματέα
της Περιφέρειας, η οποία ενεργεί ως ειδικό όργανο.
2. Η Επιτροπή συγκροτείται σε επίπεδο νομού, τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από την
ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και αποτελείται από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης ή της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης των νομών και της
έδρας των Περιφερειών της Χώρας, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο του
τμήματος Διοίκησης της ίδιας Διεύθυνσης και από έναν εκπρόσωπο της Ε.ΝΑ.Ε. και της Τ.Ε.Δ.Κ. του
νομού, ο οποίος δεν θα είναι υποψήφιος.
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3.α. Η Επιτροπή παραλαμβάνει και ελέγχει καταγγελίες, οι οποίες αφορούν την τήρηση των
υποχρεώσεων των συνδυασμών και των υποψηφίων, που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων
7 και 8 του παρόντος νόμου και τις κατ' εξουσιοδότησή του εκδοθείσες αποφάσεις, μόνον, εφόσον
είναι έγγραφες, επώνυμες και υποβληθούν μέχρι του πέρατος της διεξαγωγής της ψηφοφορίας.
β. Η Επιτροπή, εφόσον κρίνει ότι η καταγγελία είναι ορισμένη και βάσιμη, καλεί τον επικεφαλής του
συνδυασμού ή τον υποψήφιο κατά του οποίου στρέφεται, προς ακρόαση, και συλλέγει, το, κατά
την κρίση της, αναγκαίο αποδεικτικό υλικό.
γ. Η Επιτροπή με βάση το ανωτέρω αποδεικτικό υλικό παραπέμπει το σχετικό φάκελο στο Γενικό
Γραμματέα της Περιφέρειας και προτείνει την επιβολή, των προβλεπόμενων από τις διατάξεις των
άρθρων 17 παράγραφος 4 και 18 παράγραφος 4 του παρόντος νόμου διοικητικών κυρώσεων,
καθώς και την άμεση αφαίρεση και καταστροφή ή απάλειψη του σχετικού προεκλογικού υλικού.
δ. Εκπρόσωπος συνδυασμού μπορεί να καταγγείλει, εγγράφως, στην Επιτροπή οποιαδήποτε
ενέργεια τρίτου, η οποία αποσκοπεί στη θεμελίωση παράβασης των κάθε μορφής υποχρεώσεων
που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του παρόντος νόμου και τις κατ'
εξουσιοδότησή του εκδοθείσες αποφάσεις. Η Επιτροπή συγκαλείται και επιλαμβάνεται της
καταγγελίας εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.
ε. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου δεν είναι επιτρεπτή η δημοσιοποίηση δια του τύπου
και η παρουσίαση δια των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών του περιεχομένου των
καταγγελιών της παρούσας παραγράφου. Κατά των παραβατών επιβάλλονται οι κυρώσεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου.
στ. Για το έργο της η Επιτροπή επικουρείται από υπαλλήλους της Περιφέρειας, οι οποίοι ορίζονται
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
ζ. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας μετά τη διαβίβαση του φακέλου, κατά την πρόβλεψη της
περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, αποφασίζει για την επιβολή των
διοικητικών κυρώσεων των άρθρων 17 παράγραφος 4 και 18 παράγραφος 4 του παρόντος νόμου
και με τη συνδρομή των οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας ή της κατά περίπτωση αρμόδιας
υπηρεσίας προβαίνει στην άμεση αφαίρεση και καταστροφή ή απάλειψη του σχετικού προεκλογικού
υλικού.
η. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από
γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και της Ε.Ν.Α.Ε., μπορεί να καθορίζεται ο ειδικότερος τρόπος άσκησης των
αρμοδιοτήτων από τις Επιτροπές Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της πα ρούσας διάταξης.
4. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ορίζεται η αμοιβή της Επιτροπής Ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ, ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
'Άρθρο 16
Γενικές διατάξεις
1. Στους συνδυασμούς και τους υποψηφίους νομάρχες, δημάρχους, νομαρχιακούς και δημοτικούς
συμβούλους επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης διατάξεων του παρόντος νόμου,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα.
2.α. Μετά τη σύνταξη των εκθέσεων των Επιτροπών Ελέγχου των άρθρων 14 και 15 του παρόντος
νόμου και εφόσον με αυτές διαπιστώνεται συνδρομή λόγου έκπτωσης από το αξίωμα, οι σχετικοί
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φάκελοι διαβιβάζονται, δια του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του
άρθρου 185 του Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α) ή στο αντίστοιχο του άρθρου 72 του Π.Δ.30/1996
(ΦΕΚ 21 Α).
β. Στην περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή του άρθρου 14 του παρόντος νόμου διαπιστώσει
παραβάσεις οι οποίες επισύρουν τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 έως 4 του
άρθρου 17 και τις παραγράφους 1 έως και 5 του άρθρου 18 του παρόντος νόμου, διαβιβάζει τις
σχετικές εκθέσεις της στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας για την έκδοση απόφασης επιβολής των
αντίστοιχων προστίμων.
γ. Οι ανωτέρω εκθέσεις κοινοποιούνται στους εκπροσώπους των συνδυασμών ή στους υποψηφίους,
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 48 του Ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α').
Οι εκπρόσωποι των συνδυασμών ή οι υποψήφιοι υποβάλλουν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της εκθέσεως, παρατηρήσεις ενώπιον των
Πειθαρχικών Συμβουλίων ή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, για αντίκρουση του
περιεχομένου της.
δ. Ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα
185 του Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α) και 72 του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α).
Εφόσον παρασχεθεί σύμφωνη γνώμη τούτων για τη συνδρομή λόγου έκπτωσης, η σχετική
απόφαση εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας.
3. Οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων
προστίμων σε βάρος συνδυασμών και υποψηφίων πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες και
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Τα ανωτέρω πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
'Άρθρο 17
Κυρώσεις σε βάρος συνδυασμών
1. Η ελλιπής ή αντικανονική τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου εσόδων δαπανών, καθώς και η
παράβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου τιμωρείται με πρόστιμο ύψους
από το ήμισυ μέχρι το διπλάσιο του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών του
συνδυασμού.
2. Οι συνδυασμοί που παραβιάζουν την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, καθώς
και όσοι χρηματοδοτούνται ή δέχονται κάθε είδους παροχή από φορείς ή πρόσωπα της παρ. 1 του
άρθρου 3 του νόμου αυτού τιμωρούνται με πρόστιμο από τριάντα χιλιάδες (30.000) μέχρι εκατό
χιλιάδες (100.000) ευρώ.
3. Ο συνδυασμός που δέχεται χρηματοδότηση, κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 4,
τιμωρείται με πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) μέχρι εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ.
4. Για κάθε διακεκριμένη παράβαση των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 7 του παρόντος
νόμου επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
5. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής ή ελλιπούς ή αντικανονικής σύνταξης της κατά τις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου αναλυτικής κατάστασης εκλογικών
εσόδων και δαπανών, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.
6. Συνδυασμοί που δέχθηκαν χρηματοδότηση ή άλλου είδους παροχή από φορείς ή πρόσωπα της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ. Επίσης, συνδυασμοί που δέχθηκαν χρηματοδότηση κατά παράβαση της

89

παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι το ποσό των έξι
χιλιάδων (6.000) ευρώ.
7. Σε περίπτωση επιβολής προστίμου εις βάρος συνδυασμών, υποχρέωση καταβολής τούτου έχει ο
επικεφαλής του υποψήφιος δήμαρχος ή νομάρχης.
Άρθρο 18
Κυρώσεις σε βάρος υποψήφιων νομαρχιακών
και δημοτικών συμβούλων
1. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής ή ελλιπούς ή αντικανονικής σύνταξης της κατά τις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου αναλυτικής κατάστασης εκλογικών
εσόδων και δαπανών, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για
τους υποψήφιους νομαρχιακούς και δημοτικούς συμβούλους.
2. Υποψήφιοι νομαρχιακοί και δημοτικοί σύμβουλοι που δέχθηκαν χρηματοδότηση ή άλλου είδους
παροχή από φορείς ή πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου τιμωρούνται με
πρόστιμο μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
3. Υποψήφιοι νομαρχιακοί και δημοτικοί σύμβουλοι που δέχθηκαν χρηματοδότηση κατά παράβαση
της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου τιμωρούνται με τα πρόστιμα της παρ. 1 του άρθρου
αυτού.
4. Σε περίπτωση παράβασης των περιπτώσεων β', γ' και δ' του άρθρου 8 του παρόντος νόμου,
επιβάλλεται στους υποψήφιους νομαρχιακούς και δημοτικούς συμβούλους πρόστιμο μέχρι δέκα
χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα, τον αριθμό και τη συχνότητα των
παραβάσεων, καθώς και την προκαλούμενη ρύπανση και προσβολή της αισθητικής.
5. Με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου, η υπέρβαση του επιτρεπόμενου ανώτατου ύψους
εκλογικών δαπανών, όπως ορίζεται στις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 9, τιμωρείται με
πρόστιμο μέχρι το δεκαπλάσιο της υπέρβασης.
Άρθρο 19
'Έκπτωση από τα αξιώματα του νομάρχη, ταυ δημάρχου, του νομαρχιακού και του
δημοτικού συμβούλου
1. Στις περιπτώσεις παράβασης της παραγράψου 1 του άρθρου 7, της περίπτωσης δ' του άρθρου 8
του παρόντος νόμου, καθώς και της υπέρβασης στο διπλάσιο του επιτρεπόμενου ορίου των
εκλογικών δαπανών, όπως καθορίζεται στις παραγράφους 1, 2 και 5 του άρθρου 9 του παρόντος
νόμου, επιβάλλεται έκπτωση από τα αξιώματα του νομάρχη, του δημάρχου, του νομαρχιακού και
του δημοτικού συμβούλου, μετά προηγούμενη τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 16 παράγραφος
2 περιπτώσεις α', γ' και δ' του παρόντος νόμου.
2. Κατά των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, με τις οποίες επιβάλλεται η
έκπτωση από τα αξιώματα, καθώς και η επιβολή προστίμων, δεν χωρεί προσφυγή ενώπιον του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Άρθρο 20
Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε βάρος τρίτων
1. Η παραβίαση από τρίτους της παραγράφου 1 του άρθρου 7 και των περιπτώσεων α' και β' του
άρθρου 8 του παρόντος νόμου συνιστά παράβαση διοικητικών διατάξεων και επισύρει τις ποινές
που προβλέπονται στο άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.
2. Στον ιδιοκτήτη του εντύπου που παραβίασε την απαγόρευση της περίπτωσης β' του άρθρου 8,
καθώς και της περίπτωσης στ' της παρ. 3 του άρθρου 15 επιβάλλεται, με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Δι οίκησης και Αποκέντρωσης και Τύπου και Μέσων Μαζικής
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Ενημέρωσης, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 15, πρόστιμο ύψους όχι
κατώτερο των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ούτε ανώτερο των εκατόν πενήντα χιλιάδων
(150.000) ευρώ, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
Κάθε παράβαση είναι αυτοτελής και επισύρει την αυτοτελή, αντίστοιχα, επιβολή του ανωτέρω
προστίμου.
3. Η μη τήρηση από τους δημάρχους και τους προέδρους των κοινοτήτων των υποχρεώσεων που
απορρέουν από το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' του άρθρου 8 του παρόντος νόμου και υπό
την προϋπόθεση ότι προηγήθηκε έγγραφη ενημέρωσή τους από την Επιτροπή Ελέγχου Εκλογικών
Παραβάσεων του άρθρου 15 του νόμου αυτού, συνιστά ποινικό αδίκημα, που τιμωρείται με ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
'Άρθρο 21
Δημοσκοπήσεις
α. Οποιαδήποτε δημοσκόπηση, η οποία αναφέρεται σε συνδυασμούς και υποψηφίους, ανεξαρτήτως
του χρόνου διενέργειάς της, προκειμένου να δημοσιευθεί στον τύπο και να ανακοινωθεί από τα
ραδιοτηλεοπτικά μέσα, πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
ί. να αναφέρει, ρητώς, την εταιρεία που την πραγματοποίησε,
ίί. να μνημονεύει εκείνον που παράγγειλε τη διενέργειά της,
ίίί. να διαλαμβάνει την ποσόστωση των πληθυσμιακών κατηγοριών με βάση τις οποίες έχει
διεξαχθεί και
ίν. να περιέχει, πλήρως, τα ερωτήματα που απευθύνθηκαν σε όσους έλαβαν μέρος σε αυτήν.
β. Η δημοσίευση και η ανακοίνωση, κατά παράβαση των προηγούμενων προϋποθέσεων ή κατά
παράβαση της επόμενης περίπτωσης γ', επισύρει τις κυρώσεις που προ βλέπονται στην παράγραφο
2 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου.
γ. Δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας απαγορεύεται να δημοσιευθεί
στον τύπο και να ανακοινωθεί από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα οποιαδήποτε δημοσκόπηση, η οποία
αναφέρεται σε συνδυασμούς και υποψηφίους.
δ. Επιτρέπεται η διενέργεια δημοσκοπήσεων (ΕΧΙΤ PΟLLS) κατά την ημέρα της ψηφοφορίας. Τα
αποτελέσματα της έρευνας αυτής απαγορεύονται να δημοσιοποιούνται ή να μεταδίδονται καθ'
οιονδήποτε τρόπο πριν από την 19:00 ώρα της ημέρας αυτής.

Άρθρο 22
Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις των άρθρων του ανωτέρω πρώτου μέρους του παρόντος νόμου τυγχάνουν εφαρμογής
σε όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στους Δήμους της Χώρας.
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ν. 3146/2003 (Α΄125)
Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών
και άλλες διατάξεις.
Οι διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 του ν. 2623/1998 ( Α΄ 139 ) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
Άρθρο 2
Εγγραφή και περιεχόμενο
των ειδικών εκλογικών καταλόγων
1. Οι εκλογείς που διαμένουν σε δήμο ή κοινότητα άλλης εκλογικής περιφέρειας από εκείνη στους
εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι, αποκαλούνται στο εξής "ετεροδημότες" και
μπορούν να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές
για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα δημοψηφίσματα, στον τόπο
διαμονής τους.
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ν. 2910/2001 (Α’ 91)

Άρθρο 75
3. Στο άρθρο 23 του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α') "Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης" προστίθεται
παράγραφος 3 και αναριθμούνται οι υφιστάμενες παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 σε 4, 5, 6 και 7, που έχει
ως εξής:
"3. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο
τουλάχιστον με το 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων κάθε συνδυασμού. Τυχόν δεκαδικός
αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της
μονάδας και άνω."
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ν. 2873/2000 (Α’ 285)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 16
Θέματα Υπηρεσιών
1. Υπάλληλοι του Εφοριακού Κλάδου του Υπουργείου Οικονομικών που κατέχουν το βαθμό του
Διευθυντή ή είναι Προϊστάμενοι σε οργανικές μονάδες αντίστοιχου επιπέδου, εκλεγόμενοι δήμαρχοι,
πρόεδροι κοινοτήτων, πρόεδροι ή μέλη των συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων, δημοτικοί,
κοινοτικοί ή νομαρχιακοί σύμβουλοι, διαρκούσης της θητείας τους δεν μπορούν να υπηρετούν στο
δήμο ή την κοινότητα ή τη Νομαρχία στην οποία έχουν εκλεγεί.
Κατά τη διάρκεια της θητείας τους στους παραπάνω Ο.Τ.Α., αναστέλλεται η άσκηση των
καθηκόντων τους ως Προϊσταμένων οργανικών μονάδων και αναπληρώνονται στα καθήκοντά τους
κατά τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α'),
Οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του ν. 1400/1983 (ΦΕΚ 156 Α') όπως τούτο
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 57 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α'), καθώς και οι
διατάξεις της παραγράφου 36 του άρθρου 13 του ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113 Α'), δεν έχουν εφαρμογή
για τους παραπάνω υπαλλήλους.

94

ν. 2776/1999 (Α΄291)
Σωφρονιστικός Κώδικας
'Άρθρο 5
Δικαίωμα του εκλέγειν
1. Κατά τις βουλευτικές εκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων ευρωβουλευτών
οργανώνονται εκλογικά τμήματα σε κάθε κατάστημα κράτησης. Οι κρατούμενοι που έχουν το
δικαίωμα του εκλέγειν, είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς κακολόγους και δεν τους έχει
επιβληθεί αμετάκλητα παρεπόμενη ποινή στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, ψηφίζουν με βάση
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του π.δ.
55/1999 (ΦΕΚ 58 Α') που ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους, κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας εκλογικής νομοθεσίας.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Δικαιοσύνης ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

95

ν. 2717/1999 (Α΄97)
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Άρθρο 45
Απαραίτητα στοιχεία
1. Το δικόγραφο, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούν ειδικότερες διατάξεις, πρέπει να προσδιορίζει
σαφώς το είδος και το αντικείμενό του και να αναφέρει :
α) το δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται,
β) τον τόπο και το χρόνο της σύνταξής του και
γ) αν υποβάλλεται μεν από φυσικό πρόσωπο, το όνομα, το επώνυμο, πατρώνυμο και την ακριβή
διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του ίδιου, του νόμιμου αντιπροσώπου του και, αν
υπάρχουν, του δικαστικού πληρεξουσίου και του αντικλήτου του, αν υποβάλλεται δε από νομικό
πρόσωπο, ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας, την επωνυμία και την Έδρα τους, καθώς και το
όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του
εκπροσώπου τους και, αν υπάρχουν, του δικαστικού πληρεξουσίου και του αντικλήτου τους, ενώ,
αν υποβάλλεται από το Δημόσιο, τον τίτλο της δημόσιας υπηρεσίας και το όργανο που το
εκπροσωπεί.
2. Οι διευθύνσεις των κατά την προηγούμενη παράγραφο προσώπων πρέπει να γνωστοποιούνται
στο δικαστήριο με το πρώτο δικόγραφο που απευθύνεται σε αυτό. Αν η γνωστοποίηση γίνεται, το
πρώτο, με άλλο δικόγραφο, υπόμνημα ή έγγραφο, αυτό πρέπει να κατατίθεται στο αρμόδιο
δικαστήριο και να επιδίδεται, από τα ίδια αυτά πρόσωπα, στους λοιπούς διαδίκους.
3. Κάθε μεταβολή στη διεύθυνση ή στην ιδιότητα των κατά τις προηγούμενες παραγράφους
προσώπων, η οποία επήλθε κατά το χρονικό διάστημα από την άσκηση του ένδικου βοηθήματος
έως και τη λήξη της τελικής εκκρεμοδικίας στο δεύτερο βαθμό, πρέπει να γνωστοποιείται κατά τη
διαδικασία της διάταξης της δεύτερης περιόδου της παρ. 2, η οποία και εφαρμόζεται αναλόγως.
Αλλιώς, οι επιδόσεις γίνονται εγκύρως στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί ή ωσάν να μην είχε επέλθει
η μεταβολή, κατά περίπτωση.
4. Αν δεν δηλωθεί καμία διεύθυνση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, η επίδοση γίνεται με
παράδοση του επιδοτέου εγγράφου στο γραμματέα του οικείου δικαστηρίου.
5. Τα δικόγραφα και τα υπομνήματα υπογράφονται από τους δικαστικούς πληρεξουσίους των
διαδίκων. Κατ' εξαίρεση, στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 27, τα δικόγραφα και τα
υπομνήματα μπορούν να υπογράφονται, κατά περίπτωση, από τους ίδιους τους διαδίκους ή τους
νόμιμους αντιπροσώπους ή τους εκπροσώπους τους.
Άρθρο 66
Προθεσμία
1. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει :
Α. Σε περίπτωση ρητής πράξης :
α) Για εκείνους τους οποίους αφορά :
i. από την κατά νόμο επίδοσή της σε αυτούς, ή
ii. σε κάθε άλλη περίπτωση, από τότε που αυτοί έλαβαν αποδεδειγμένως πλήρη γνώση του
περιεχομένου της.
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β) Για τους τρίτους :
i. από τη δημοσίευσή της, αν δεν προβλέπεται από το νόμο άλλος ειδικότερος τρόπος
γνωστοποίησής της, ή
ii. σε κάθε άλλη περίπτωση, από τότε που αυτοί έλαβαν αποδεδειγμένως πλήρη γνώση του
περιεχομένου της.
Β. Σε περίπτωση παράλειψης, από τη συντέλεσή της.
2. Ειδικώς, στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 64, η προθεσμία είναι ενενήντα (90) ημερών
από την έκδοση ή την κατά νόμο δημοσίευση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης.
3. Η προσφυγή μπορεί να ασκηθεί και πριν από την επίδοση της πράξης.
4. Αν, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας, αποβιώσει ο νομιμοποιούμενος χωρίς να έχει ασκήσει
προσφυγή, αυτή είναι δυνατόν να ασκηθεί, από τους κάθε είδους γενικούς ή ειδικούς διαδόχους
του, εφόσον έχουν έννομο συμφέρον, μέσα σε νέα ισόχρονη προθεσμία, η οποία και αρχίζει από
τότε που αυτοί έλαβαν αποδεδειγμένως πλήρη γνώση της πράξης ή από τότε που τυχόν αυτή τους
κοινοποιήθηκε ή από τότε που τυχόν αυτή τους κοινοποιήθηκε ή από τότε που αποδεδειγμένως
αντιλήφθηκαν τη συντέλεση της παράλειψης. Αν εκκρεμεί η αποδοχή της κληρονομιάς, η προθεσμία
δεν αρχίζει πριν από την αποδοχή.
5. Οι διατάξεις της πρώτη περιόδου της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και
στην περίπτωση που έπαυσε να υπάρχει το νομικό πρόσωπο.
6. Αν ο νομιμοποιούμενος προς άσκηση προσφυγής διαμένει στην αλλοδαπή, οι αντίστοιχες
προθεσμίες ορίζονται σε ενενήντα (90) ημέρες.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 244
Στις, υπό τον ΠΡΩΤΟ ΤΙΤΛΟ, ρυθμίσεις του ΤΜΗΜΑΤΟΣ τούτου υπάγονται οι διαφορές που
αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Άρθρο 245
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1. Καθ' ύλην αρμόδιο δικαστήριο προς εκδίκαση των κατά το προηγούμενο άρθρο διαφορών είναι,
σε πρώτο και σε τελευταίο βαθμό, αν μεν πρόκειται για εκλογή σε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση το
εφετείο, αν, δε, πρόκειται για εκλογή σε δήμο ή κοινότητα, το τριμελές πρωτοδικείο.
2. Κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο είναι εκείνο στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο
οικείος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΕΝΣΤΑΣΗ
Άρθρο 246
Προσβαλλόμενες πράξεις
1. Για την σε πρώτο και σε τελευταίο βαθμό επίλυση των διαφορών του άρθρου 244 ασκείται
ένσταση.
2. Η ένσταση στρέφεται κατά των δια της προσβαλλόμενης πράξης ανακηρυχθέντων υποψηφίων,
καθώς και των επιτυχόντων και επιλαχόντων των οικείων συνδυασμών, για τους οποίους
αμφισβητείται με αυτήν η ανακήρυξη ή η εκλογή τους, αντιστοίχως."
Άρθρο 247
Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση
Ένσταση μπορεί να ασκήσει :
α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του οικείου οργανισμού τοπικής
αυτοδιοίκησης, καθώς και
β) όποιος διατέλεσε υποψήφιος κατά τις εκλογές στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 248
Προθεσμία
1. Η ένσταση ασκείται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, κατά περίπτωση από :
α) τη λήξη του χρόνου έκθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 78 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
(π.δ. 410/1995) και 38 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996), των πρακτικών της
εκλογής και του πίνακα των αποτελεσμάτων, ή
β) την ανακήρυξη σε δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τα άρθρα 57 και 24των πιο πάνω
νομοθετημάτων αντιστοίχως, των συνδυασμών των υποψηφίων που έχουν δηλωθεί, ή
γ) τη λήξη του χρόνου έκθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 39 των ίδιων αντιστοίχως
νομοθετημάτων, της πράξης με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες
συνδυασμοί, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή
αναπληρωματικοί.
2. Οι προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου δεν παρεκτείνονται σε καμία περίπτωση.
3. Στις περιπτώσεις α' και γ' της παρ. 1, η ένσταση δεν μπορεί πάντως να ασκηθεί αν έχουν περάσει
δεκαπέντε (15) ή είκοσι (20) ημέρες, αντιστοίχως, από τη διενέργεια των εκλογών.
4. Κατ' εξαίρεση, αν πρόκειται για έλλειψη προσόντων ή κώλυμα εκλογιμότητας που υπήρχε, στο
πρόσωπο του υποψηφίου, πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, η ένσταση μπορεί να
ασκηθεί και μετά την πάροδο των, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, προθεσμιών.
Άρθρο 249
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Λόγοι
1. 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.
2. Αν η ένσταση αναφέρεται σε επαναληπτική ψηφοφορία, οι προβαλλόμενοι λόγοι μπορούν να
αφορούν και την αρχική ψηφοφορία, αλλά μόνο εφόσον δεν έχει ασκηθεί, ως προς αυτήν, ιδιαίτερη
ένσταση.
Άρθρο 250
Άσκηση
1. Η ένσταση ασκείται με δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται, μαζί με τρία (3) αντίγραφα, στην αρχή
που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.
2. Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης ή η άσκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της
προσβαλλόμενης πράξης.
Άρθρο 251
Περιεχόμενο του δικογράφου
Το δικόγραφο της ένστασης, εκτός από τα στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 45,
πρέπει απαραιτήτως να μνημονεύει, με ακρίβεια, τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης στον οποίο
αυτό αναφέρεται, τους εκλογικούς συνδυασμούς και τους επικεφαλής τους, καθώς και τα πρόσωπα
των οποίων αμφισβητείται με αυτό η εκλογή ή η ανακήρυξη. Επίσης, το ίδιο δικόγραφο πρέπει να
περιέχει σαφείς και συγκεκριμένους λόγους, καθώς και σαφώς καθορισμένο αίτημα.
Άρθρο 252
Διαβίβαση
Η αρχή που μνημονεύεται στην παρ. 1 του άρθρου 250 μετά την πάροδο της, κατά το άρθρο 248,
προθεσμίας για την άσκηση των ενστάσεων, υποχρεούται, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να
διαβιβάζει τις ενστάσεις, χωριστά για κάθε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, μαζί με όλα τα σχετικά
έγγραφα και λοιπά στοιχεία, στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Άρθρο 253
Προδικασία
1 Ο πρόεδρος του συμβουλίου ή ο δικαστής, που διευθύνει το δικαστήριο, με πράξη του, την οποία
εκδίδει αμέσως, ορίζει δικάσιμο, η οποία δεν πρέπει να είναι συντομότερη των δέκα (10) ούτε
μικρότερη των είκοσι (20) ημερών από την περιέλευση της ένστασης στο δικαστήριο, καθώς και τον
εισηγητή - δικαστή της υπόθεσης. Αν το δικαστήριο διαιρείται σε περισσότερα από ένα τμήματα, τη
δικάσιμο και τον εισηγητή - δικαστή ορίζει, με πράξη του, ο πρόεδρος του αρμόδιου τμήματος. Ο
εισηγητής - δικαστής μπορεί να αντικατασταθεί, αν έχει κώλυμα, με νεώτερη πράξη εκείνου που τον
όρισε.
2. Κεκυρωμένο αντίγραφο του δικογράφου της ένστασης μαζί με την πράξη ορισμού δικασίμου και
εισηγητή δικαστή, επιδίδεται, με τη φροντίδα του ενισταμένου, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν
από την πρώτη δικάσιμο, προς εκείνους των οποίων αμφισβητείται με την ένσταση η ανακήρυξη ή
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η εκλογή και θα επιδράσει επί του κύρους τους, αντιστοίχως, η απόφαση του δικαστηρίου. Η ίδια
ένσταση κοινοποιείται, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, και προς τους επικεφαλής των οικείων
εκλογικών συνδυασμών."
3. Για κάθε δικάσιμο καταρτίζεται, ιδιαίτερο κατά οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, έκθεμα, στο
οποίο μνημονεύονται : η προσβαλλόμενη πράξη, τα ονοματεπώνυμα των ενισταμένων, εκείνων
τους οποίους αφορά η ένσταση, καθώς και των επικεφαλής των συνδυασμών τους. Κυρωμένο
αντίγραφο του εκθέματος αναρτάται στο κατάστημα του δικαστηρίου πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες
πριν από τη δικάσιμο. Προς βεβαίωση τούτου, ο γραμματέας συντάσσει ειδική έκθεση. Η ανάρτηση
του εκθέματος επέχει θέση κλήτευσης των διαδίκων και ανακοίνωσης προς τα πρόσωπα που έχουν
δικαίωμα να παρέμβουν.
4. Ο γραμματέας φροντίζει να περιέλθουν έγκαιρα στο δικαστήριο τα στοιχεία της εκλογής και
παρέχει, στα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, τη δυνατότητα να λάβουν γνώση του
περιεχομένου τους.
5. Ο εισηγητής - δικαστής επιμελείται για τη συγκέντρωση των στοιχείων που είναι απαραίτητα για
την ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Ο εισηγητής - δικαστής μπορεί, επίσης, να καλεί προς
τούτο, εγγράφως, τους διαδίκους να παράσχουν πληροφορίες, καθώς και να υποδεικνύει σε αυτούς
να προσαγάγουν τυχόν ελλείποντα έγγραφα ή άλλα στοιχεία χρήσιμα για τη συμπλήρωση της
δικογραφίας. Μπορεί, ακόμη, να ζητά, από οποιαδήποτε αρχή, πληροφορίες ή στοιχεία χρήσιμα για
τη διάγνωση της υπόθεσης. Οι διατάξεις του άρθρου 42 έχουν ανάλογη εφαρμογή και στην
περίπτωση αυτή.
6. Ο ενιστάμενος μπορεί, με ιδιαίτερο δικόγραφο, να προβάλλει πρόσθετους λόγους. Το δικόγραφο
των πρόσθετων λόγων κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η ένσταση,
με τη φροντίδα δε εκείνου που το ασκεί, επιδίδεται, σε κυρωμένο αντίγραφο, το αργότερο πέντε
(5) ημέρες πριν από την πρώτη δικάσιμο, στους λοιπούς διαδίκους, κατά τη διαγραφόμενη στην
παρ. 2 διαδικασία.
Άρθρο 254
Κύρια διαδικασία
1. Η εκδίκαση των ενστάσεων γίνεται πάντοτε στην κύρια έδρα του δικαστηρίου.
2. Κατά την προεκφώνηση, σε περίπτωση που δεν παρίσταται κάποιος από τους διαδίκους, το
δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν τηρήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 2
και 3 του προηγούμενου άρθρου. Αν η διαδικασία αυτή τηρήθηκε νομίμως, η μη παράσταση του
διαδίκου δεν παρακωλύει την πρόοδο της δίκης. Σε αντίθετη περίπτωση, αναβάλλεται η συζήτηση
και ορίζεται νέα δικάσιμος, σε χρόνο που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο των δέκα (10) ημερών
από τη συζήτηση που αναβλήθηκε, ώστε να τηρηθούν όσα ορίζονται από τις παραπάνω διατάξεις.
3. Για την ανάπτυξη των ισχυρισμών τους, οι διάδικοι μπορούν να καταθέσουν υπομνήματα στη
γραμματεία του δικαστηρίου, το αργότερο μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά τη συζήτηση.
Μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, ο αντίδικος εκείνου που
κατέθεσε το υπόμνημα μπορεί, με δικό του υπόμνημα, να αντικρούσει τους ισχυρισμούς που
αναπτύχθηκαν με το υπόμνημα του αντιδίκου του. Η γραμματεία βεβαιώνει, σε κάθε περίπτωση,
στο σώμα του υπομνήματος, την ημερομηνία της κατάθεσής του.
Άρθρο 255
Παρέμβαση
1. Στη δίκη ενώπιον του πρωτοδικείου ή του εφετείου μπορεί να παρέμβει προσθέτως, υπέρ
οποιουδήποτε από τους κυρίους διαδίκους, όποιος έχει έννομο, προς τούτο, συμφέρον. Η
παρέμβαση ασκείται με δικόγραφο, που κατατίθεται στη Γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο
εκκρεμεί η ένσταση και επιδίδεται, με φροντίδα του παρεμβαίνοντος, στους λοιπούς διαδίκους, το
αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την πρώτη δικάσιμο. Με το δικόγραφο της παρέμβασης είναι
δυνατόν να προβληθούν και πραγματικοί ισχυρισμοί.
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2. Ο παρεμβαίνων, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να επιχειρεί όλες τις διαδικαστικές πράξεις που
προβλέπει ο νόμος, εφόσον δεν αντιτίθενται στο συμφέρον και τις πράξεις του διαδίκου υπέρ του
οποίου παρεμβαίνει, έχει δε δικαίωμα να ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα.
Άρθρο 256
Αντένσταση
1. Αν ασκηθεί ένσταση, τα πρόσωπα των οποίων με την ένσταση αμφισβητείται η εκλογή ή η
ανακήρυξη, καθώς και εκείνοι στην εκλογή ή ανακήρυξη των οποίων μπορεί να επιδράσει η
απόφαση που θα εκδοθεί μπορούν, και μετά την πάροδο της προθεσμίας της ένστασης, να
ασκήσουν αντένσταση, ακόμη και αν, κατά οποιονδήποτε τρόπο, έχουν αποδεχθεί την
προσβαλλόμενη πράξη ή έχουν παραιτηθεί από την άσκηση κατ' αυτής ένστασης."
2. Με την αντένσταση μπορούν να προβληθούν λόγοι αντίστοιχοι προς αυτούς που προβάλλονται
με την ένσταση, οι οποίοι όμως είναι δυνατόν να στηρίζονται και σε διαφορετικά, από ότι εκείνοι,
πραγματικά γεγονότα.
3. Η αντένσταση ασκείται με δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται σε τρία (3) αντίγραφα στη
γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η ένσταση και επιδίδεται, με τη φροντίδα αυτού
που το άσκησε, στους λοιπούς διαδίκους, το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την πρώτη
δικάσιμο.
4. Η συνεκδίκαση της ένστασης και της αντένστασης είναι υποχρεωτική.
5. Οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 253 και της παρ. 3 του άρθρου 254 έχουν ανάλογη
εφαρμογή και στην περίπτωση της αντένστασης.
6. Αν η ένσταση απορριφθεί ως απαράδεκτη ή αν εκείνος που την άσκησε παραιτηθεί από αυτήν,
απορρίπτεται και η αντένσταση. Στις περιπτώσεις αυτές, αν η αντένσταση έχει ασκηθεί μέσα στην
προβλεπόμενη από το άρθρο 248 προθεσμία για την άσκηση ένστασης, ισχύει ως αυτοτελής
ένσταση. Το παραδεκτό της αντένστασης δεν επηρεάζεται αν η ένσταση απορριφθεί για
ουσιαστικούς λόγους.
Άρθρο 257
Αποδεικτική διαδικασία
1. Εκτός από τα πρακτικά και τα άλλα στοιχεία της εκλογής, οι διάδικοι μπορούν να στηρίξουν τους
ισχυρισμούς τους και σε άλλα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να
προσαγάγουν στη γραμματεία του δικαστηρίου, το αργότερο ως την προτεραία της πρώτης
δικασίμου.
2. Το δικαστήριο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί, με προδικαστική απόφαση, να διατάξει τη
συμπλήρωση των αποδείξεων. Στην περίπτωση αυτή, αν το δικαστήριο κρίνει ότι η διεξαγωγή της
συμπληρωματικής απόδειξης δεν είναι δυνατόν να διενεργηθεί στο ακροατήριο κατά την ίδια
δικάσιμο, ορίζει, με την απόφασή του, νέα μετ' απόδειξη δικάσιμο, η οποία δεν επιτρέπεται να
απέχει, από τη δημοσίευση της προδικαστικής απόφασης, πέρα των δεκαπέντε (15) ημερών. Ως την
προτεραία της νέας αυτής δικασίμου, οι διάδικοι που έχουν το βάρος της απόδειξης οφείλουν, με
την ποινή του απαραδέκτου, να προσαγάγουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλούνται.
3. Αν πρόκειται για εξέταση μαρτύρων, αυτή, αν δεν είναι δυνατόν να διενεργηθεί στο ακροατήριο
κατά την ίδια δικάσιμο, διενεργείται, εκτός του ακροατηρίου, ενώπιον του εισηγητή - δικαστή. Προς
τούτο καλούνται οι μάρτυρες, με πράξη του εισηγητή - δικαστή, η οποία επιδίδεται αμέσως, να
εξεταστούν σε χρόνο που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο των πέντε (5) ημερών από την
επίδοση της πράξης αυτής. Κατά την ίδια ημέρα, καλούνται, με πράξη του εισηγητή - δικαστή, να
παρασταθούν, αν το επιθυμούν, και οι διάδικοι. Η, κατά την παρ. 7 του άρθρου 184, έκθεση
κατατίθεται στο δικαστήριο ως την προτεραία της, μετ' απόδειξη, δικασίμου. Οι διατάξεις του
άρθρου 185 δεν έχουν εφαρμογή κατά την παρούσα διαδικασία.
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Άρθρο 258
Παρεμπίπτων έλεγχος
Κατά την εκδίκαση της ένστασης, το δικαστήριο μπορεί να κρίνει παρεμπιπτόντως ζητήματα που
αφορούν τη νομιμότητα των προηγούμενων πράξεων, οι οποίες αναφέρονται στην παρ. 2 του
άρθρου 246, καθώς και των προπαρασκευαστικών της εκλογής πράξεων (εγγραφή, μετεγγραφή ή
διαγραφή εκλογέα στους, ή από τους, εκλογικούς καταλόγους, διόρθωση στοιχείων του που
περιλαμβάνονται σε αυτούς κ.λ.π.), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, η νομιμότητα αυτή δεν έχει κριθεί
με δύναμη δεδικασμένου.
Άρθρο 259
Εξουσία του δικαστηρίου - Απόφαση
1. Αν το δικαστήριο διαπιστώσει παράβαση του νόμου ή ουσιαστικές πλημμέλειες : α) κατά τη
διεξαγωγή της εκλογής, ή β) κατά την ανακήρυξη των συνδυασμών των υποψηφίων που έχουν
δηλωθεί, ή γ) κατά την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασμών, καθώς και των
υποψηφίων κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, ακυρώνει ή
τροποποιεί, κατά περίπτωση, την πράξη με την οποία εξάγεται το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης
εκλογής ή την πράξη με την οποία γίνεται η σχετική ανακήρυξη. Στην ακύρωση της πράξης
προβαίνει το δικαστήριο μόνο αν η νομική ή ουσιαστική πλημμέλεια αυτή είναι δυνατόν να ασκήσει
επιρροή στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα. Η ακύρωση μπορεί να αφορά ολόκληρη την εκλογή ή
μόνο την αρχική ή μόνο την επαναληπτική εκλογή, στα εκλογικά τμήματα τα οποία αφορά το
αντικείμενο της ένστασης.
2. Αν, ειδικότερα, το δικαστήριο, κατά την εκδίκαση της ένστασης που στρέφεται κατά της πράξης
με την οποία εξάγεται το αποτέλεσμα της εκλογής, διαπιστώσει ότι οι αναφερόμενοι σε αυτήν δεν
είχαν τα νόμιμα προσόντα ή ότι συνέτρεχε σε αυτούς νόμιμο κώλυμα για την εκλογή τους,
ακυρώνει, ως προς τούτους, τη σχετική πράξη και ορίζει, ως εκλεγόμενους, τους επόμενους κατά τη
σειρά των ψήφων προτίμησης υποψηφίους. Ενώ, αν διαπιστώσει εσφαλμένη αρίθμηση των ψήφων,
καθορίζει, βάσει των έγκυρων ψήφων και της ορθής αρίθμησής τους, εκείνους που εκλέγονται.
3. Μετά την έκδοση όλων των οριστικών αποφάσεων που αφορούν τον κάθε οργανισμό τοπικής
αυτοδιοίκησης και εν όψει του εκλογικού αποτελέσματος του συγκεκριμένου οργανισμού, όπως
διαμορφώνεται με τις αποφάσεις αυτές, το δικαστήριο ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους
επιλαχόντες συνδυασμούς, καθώς και τους υποψηφίους που εκλέγονται ως τακτικοί ή
αναπληρωματικοί, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης.
4. Στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 248, αν κριθεί βάσιμη η ένσταση, το δικαστήριο
διαπιστώνει την έλλειψη προσόντων ή το κώλυμα εκλογιμότητας στο συγκεκριμένο πρόσωπο, το
οποίο και εκπίπτει αυτοδικαίως από το σχετικό αξίωμα.
5. Οι οριστικές αποφάσεις του δικαστηρίου πρέπει να δημοσιεύονται το αργότερο μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από την τελευταία συζήτηση.
6. Οι οριστικές αποφάσεις, με τις οποίες γίνεται ολικώς ή μερικώς δεκτή η ένσταση, ισχύουν έναντι
όλων.
Άρθρο 260
Γνωστοποίηση των αποφάσεων
1. Ο γραμματέας αναρτά όλες τις αποφάσεις του δικαστηρίου, έξω από την αίθουσα των
συνεδριάσεων, για πέντε (5) συνεχείς ημέρες. Η παραπάνω ανάρτηση επέχει θέση επίδοσης των
αποφάσεων στους διαδίκους, δημιουργεί δε τεκμήριο γνώσης του περιεχομένου τους για κάθε
τρίτο.
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2. Η τήρηση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου βεβαιώνεται με σχετική έκθεση του
γραμματέα.
3. Ο γραμματέας, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, διαβιβάζει αντίγραφο των οριστικών αποφάσεων
στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
Άρθρο 261
1. Οι αποφάσεις που εκδίδονται κατά την παρούσα διαδικασία υπόκεινται, ενώπιον των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 81-111 αναλόγως εφαρμοζόμενα, στα
ένδικα μέσα της ανακοπής ερημοδικίας, της αίτησης αναθεώρησης, της τριτανακοπής και της
αίτησης διόρθωσης ή ερμηνείας.
2. Η προθεσμία για την άσκηση των ένδικων μέσων είναι πέντε (5) ημερών. Η προθεσμία αυτή
αρχίζει, στην περίπτωση της ανακοπής ερημοδικίας, της έφεσης, της τριτανακοπής και της αίτησης
διόρθωσης ή ερμηνείας, από τη λήξη του, κατά την παρ. 1 του άρθρου 260, χρόνου ανάρτησης της
προσβαλλόμενης απόφασης, ενώ στην περίπτωση της αίτησης αναθεώρησης, από τη συντέλεση
των γεγονότων του άρθρου 104.
3. Με εξαίρεση την αίτηση αναθεώρησης, τα κατά την παρ. 1 ένδικα μέσα δεν μπορούν, σε καμία
περίπτωση, να ασκηθούν όταν έχουν περάσει έξι (6) μήνες από τη διενέργεια των εκλογών.
4. Τριτανακοπή μπορεί να ασκηθεί μόνο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 2 του
άρθρου 255.
5. Κατά τη διάρκεια της κατά την παρ. 2, προθεσμίας για την άσκηση της ανακοπής ερημοδικίας,
της τριτανακοπής και της αίτησης διόρθωσης ή ερμηνείας, αναστέλλεται η εκτέλεση των, κατά την
παρ. 1, αποφάσεων. Η εκτέλεση των αποφάσεων τούτων αναστέλλεται, επίσης, με την άσκηση των
ίδιων ένδικων μέσων, η αναστολή διαρκεί δε ως τη δημοσίευση των αποφάσεων για τα ένδικα αυτά
μέσα.
6. Ως προς τα λοιπά, κατά την εκδίκαση των ένδικων μέσων της παρ. 1, έχουν ανάλογη εφαρμογή
οι διατάξεις των άρθρων 253-255 και 257-260, που αναφέρονται στην εκδίκαση της ένστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΣΥΝΑΦΕΙΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ
ΣΩΡΕΥΣΗ - ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ
Άρθρο 262
Ως προς την ομοδικία, τη συνάφεια, την αντικειμενική σώρευση και τη συνεκδίκαση εφαρμόζονται
αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 115 έως και 125.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ
Άρθρο 263
Οι διάδικοι μπορούν να διενεργούν διαδικαστικές πράξεις, και να παρίστανται κατά τη συζήτηση,
χωρίς δικαστικό πληρεξούσιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ
Άρθρο 264
1. Η δίκη καταργείται :
α) αν, για οποιονδήποτε λόγο, εκλείψει το αντικείμενό της, ή
β) αν, πριν από το πέρας της τελευταίας συζήτησης, αποβιώσει κάποιος από τους διαδίκους ή
επέλθει στο πρόσωπό του μεταβολή που να επηρεάζει την ικανότητά του προς διενέργεια
διαδικαστικών πράξεων.
Η κατάργηση διαπιστώνεται με απόφαση του δικαστηρίου.
2. Παραίτηση από την ένσταση ή από άλλο ένδικο βοήθημα δεν επιτρέπεται.
3. Ως προς την παραίτηση από τα, κατά την παρ. 1 του άρθρου 261, ένδικα μέσα έχουν ανάλογη
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 143.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 265
Κατά την παρούσα διαδικασία δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 200-215.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Άρθρο 266
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι γενικές διατάξεις του ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ.
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ν. 2641/ 1998 (Α' 211)
Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες διατάξεις
Άρθρο 23
2. Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 36 Α') προστίθεται
εδάφιο ως εξής :
"Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται για τους αιρετούς εκπροσώπους
των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού που ασκούν καθήκοντα νομάρχη, βοηθού νομάρχη, επάρχου,
προέδρου νομαρχιακής επιτροπής, δημάρχου, αντιδημάρχου ή προέδρου κοινότητας.
Οι ανωτέρω υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών από την ανάληψη των αξιωμάτων τους
στους Ο.Τ.Α. να καταθέσουν δήλωση για την προσωρινή απαλλαγή από τα διοικητικά
καθήκοντά τους στην εκπαίδευση. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου,
απαλλάσσονται από τα διοικητικά καθήκοντά τους στην εκπαίδευση για το χρονικό
διάστημα άσκησης των καθηκόντων τους στους Ο.Τ.Α., διατηρούν όμως τη σειρά τους
στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και, μετά την αποχώρησή τους από τους Ο.Τ.Α.,
τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις, για τις οποίες είχαν επιλεγεί με απόλυτη
προτίμηση, για συμπλήρωση της τετραετούς θητείας τους, εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς
των πινάκων επιλογής τους. Οι κενούμενες θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης κατά τη
διαδικασία της παρούσας παραγράφου πληρούνται με τοποθέτηση των περιλαμβανομένων
στους οικείους πίνακες επιλογής κατά τις δηλώσεις προτιμήσεώς τους. Αν δεν υπάρχουν
άλλοι υποψήφιοι ορίζονται αναπληρωτές στις κενωθείσες θέσεις κατά τις ισχύουσες
διατάξεις."
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ν. 2621/1998 (Α’ 136)
Άρθρο 2
14. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν θέση αιρετού
εκπροσώπου οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού δεν μπορούν ταυτόχρονα να
επιλέγονται σε θέσεις προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων, σχολικών συμβούλων και
διευθυντών σχολείων. Εάν είναι ήδη προϊστάμενοι διευθύνσεων και γραφείων, σχολικοί σύμβουλοι
και διευθυντές σχολείων και εκλεγούν εκπρόσωποι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β'
βαθμού, απαλλάσσονται αυτοδικαίως από τις ανωτέρω θέσεις μετά την ανάληψη των καθηκόντων
τους ως αιρετών εκπροσώπων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
"Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται για τους αιρετούς εκπροσώπους των Ο.Τ.Α.
α' και β' βαθμού που ασκούν καθήκοντα νομάρχη, βοηθού νομάρχη, επάρχου, προέδρου
νομαρχιακής επιτροπής, δημάρχου, αντιδημάρχου ή προέδρου κοινότητας.
Οι ανωτέρω υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών από την ανάληψη των αξιωμάτων τους στους
Ο.Τ.Α. να καταθέσουν δήλωση για την προσωρινή απαλλαγή από τα διοικητικά καθήκοντά τους
στην εκπαίδευση. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται
ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, απαλλάσσονται από τα διοικητικά
καθήκοντά τους στην εκπαίδευση για το χρονικό διάστημα άσκησης των καθηκόντων τους στους
Ο.Τ.Α. ,διατηρούν όμως τη σειρά τους στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και, μετά την
αποχώρησή τους από τους Ο.Τ.Α. τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις, για τις οποίες
είχαν επιλεγεί με απόλυτη προτίμηση,για συμπλήρωση της τετραετούς θητείας τους, εφόσον δεν
έχει λήξει η ισχύς των πινάκων επιλογής τους. Οι κενούμενες θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης κατά
τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου πληρούνται με τοποθέτηση των περιλαμβανομένων στους
οικείους πίνακες επιλογής κατά τις δηλώσεις προτιμήσεώς τους. Αν δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι
ορίζονται αναπληρωτές στις κενωθείσες θέσεις κατά τις ισχύουσες διατάξεις."
***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 23 του ν.2641/1998 (Α
211)
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ν. 2623/1998 (Α΄139)

Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού
δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και
άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας
Άρθρο 5
Τροποποίηση - συμπλήρωση - απλούστευση
εκλογικών διαδικασιών
10. Το άρθρο 27 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :
7. Έλληνες ναυτικοί, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους δήμου ή κοινότητας του
Κράτους, που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία σύμφωνα με τα εγκεκριμένα
δρομολόγια ή το πρόγραμμα κινήσεώς τους κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ευρίσκονται σε λιμάνι
άλλου δήμου ή κοινότητας, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στις βουλευτικές εκλογές, στις
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή στο δημοψήφισμα στο δήμο ή στην κοινότητα που
βρίσκεται το πλοίο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τους στρατιωτικούς.

29. Η λέξη "εκλογέας" της παραγράφου 3 του άρθρου 20 και οι λέξεις : "και στον εκλογικό
κατάλογο" της περίπτωσης αύ της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του π.δ. 30/1996, διαγράφονται.
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ν. 2539/1997 (Α’ 244)
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Άρθρο 19
Κατάργηση επαρχιών
1. Οι επαρχίες ως μονάδες της διοικητικής διαίρεσης της χώρας καταργούνται από 1ης Ιανουαρίου
1999.
Η κατάργηση των επαρχιών δεν επιφέρει συνέπειες στην κατανομή, διάρθρωση και
λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, των υπηρεσιών της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και των
υπηρεσιών των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα.
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ν. 1756/1988 (Α' 35)
Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών
Τμήμα δεύτερο
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Γενικές διατάξεις.
Κεφάλαιο Α΄
Έκταση εφαρμογής – διορισμός, ανάληψη υπηρεσίας.
Άρθρο 33.
Πεδίο εφαρμογής
Το τμήμα αυτό εφαρμόζεται:
α ) Στον πρόεδρο, στους αντιπροέδρους, συμβούλους, παρέδρους, εισηγητές και δόκιμους
εισηγητές του Συμβουλίου της Επικρατείας.
β ) Στον πρόεδρο, στον Εισαγγελέα στους αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, στους αρεοπαγίτες και
αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, στους προέδρους και εισαγγελείς εφετών, στους εφέτες και
αντεισαγγελείς εφετών, στους προέδρους και εισαγγελείς πρωτοδικών, σους πρωτοδίκες κι
αντεισαγγελείς πρωτοδικών, στους παρέδρους πρωτοδικείων και παρέδρους εισαγγελίας, στους
ειρηνοδίκες, πταισματοδίκες και δόκιμους ειρηνοδίκες.
γ ) Στον πρόεδρο, στον γενικό επίτροπο της Επικρατείας, στους αντιπροέδρους, συμβούλους,
αντεπίτροπο, παρέδρους, εισηγητές και δόκιμους εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου
δ ) Στο γενικό επίτροπο, στον επίτροπο και στους αντεπιτρόπους της Επικρατείας των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων, στους προέδρους εφετών, εφέτες, προέδρους πρωτοδικών, πρωτοδίκες
και παρέδρους πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
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ν. 1256/1982 (Α’ 65)
Πολυθεσία
Άρθρο 1

6. Η αληθινή έννοια της παρ. 1 του άρθρου 9 του νόμου 1232/1982 για την "επαναφορά σε ισχύ,
τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις" είναι ότι
στο δημόσιο τομέα περιλαμβάνονται όλοι οι κρατικοί φορείς ανεξάρτητα από το καθεστώς δημοσίου
ή ιδιωτικού ή μικτού δικαίου που τους διέπει ήτοι:
α) οι Κρατικές ή Δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκπροσωπούνται από το νομικό πρόσωπο του Δημοσίου,
β) οι Κρατικοί ή Δημόσιοι Οργανισμοί σαν κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 19 παρ. 5 του ν. 1586/1986 (Α 37): "Η αληθινή έννοια
της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 είναι ότι σ' αυτή
περιλαμβάνονται και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης".
γ) οι Κρατικές ή Δημόσιες και παραχωρηθείσες επιχειρήσεις όπως η Δημόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισμού, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, η Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση κλπ.
δ) Τα Κοινωφελή Ιδρύματα του Αστικού Κώδικα που περιήλθαν στο Δημόσιο και χρηματοδοτούνται
ή επιχορηγούνται απ' αυτό. "Και προκειμένου για τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών εφ' όσον το
σύνολο των ακαθαρίστων απολαβών αυτών από έξοδα παράστασης ως μελών της Ακαδημίας,
συντάξεις, μισθούς ενεργείας, υπερβαίνουν τις ακαθάριστες αποδοχές του Προέδρου του Αρείου
Πάγου, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 αρ. 1 αυτού το νόμου".
***Το εντός " " εδάφιο της περ.δ' προστέθηκε με το άρθρο 25 του ν. 1320/1983 (ΦΕΚ
Α 6).
ε) οι Τραπεζιτικές και άλλες ανώνυμες εταιρείες στις οποίες είτε τα κατά τις προηγούμενες
περιπτώσεις νομικά πρόσωπα έχουν το σύνολο ή την πλειοψηφία των μετοχών του εταιρικού
κεφαλαίου είτε έχουν κρατικό προνόμιο ή κρατική επιχορήγηση, όπως η Τράπεζα Ελλάδος, η
Αγροτική Τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα, η Κτηματική Τράπεζα, η Εμπορική Τράπεζα, η Ελληνική
Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως κ.α.
στ) τα κρατικά νομικά πρόσωπα που έχουν χαρακτηρισθεί από το νόμο ή τα δικαστήρια ως νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όπως ο Οργανισμός Συγκοινωνιών Ελλάδος, ο Αυτόνομος Σταφιδικός
Οργανισμός και που χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται από οποιοδήποτε των προναφερομένων
νομικών προσώπων.
ζ) Οι θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες των πιο πάνω Νομικών Προσώπων των εδαφίων α' - στ' αυτής
της παραγράφου που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από αυτά.
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πδ 351/2003 (Α’ 316)
ΤΜΗΜΑ Β'
ΕΚΛΟΓΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Δικαίωμα του εκλέγειν
Άρθρο 4
(Άρθρο 4 πδ 55/1999)
Απόκτηση του δικαιώματος
1. Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο
όγδοο έτος της ηλικίας τους.
2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία
γέννησης όλων όσοι γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο.
Άρθρο 5
(Άρθρο 5 πδ 55/1999 και άρθρο 128 παρ. 2 του Α.Κ.)
Στέρηση του δικαιώματος
Στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν:
α) Όσοι βρίσκονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε πλήρη στερητική δικαστική
συμπαράσταση.
β) Όσοι στερήθηκαν το δικαίωμα αυτό, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, σε κάποιο από τα
εγκλήματα που ορίζονται από τον ποινικό και στρατιωτικό ποινικό κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί
αυτή η στέρηση.
Άρθρο 6
(Άρθρο 6 πδ 55/1999)
Άσκηση του δικαιώματος
1. Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν σε κάθε εκλογική περιφέρεια μόνο όσοι είναι γραμμένοι στους
εκλογικούς καταλόγους των δήμων και κοινοτήτων της εκλογικής περιφέρειας.
3. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.
…

Άρθρο 107
(Άρθρο 98 πδ 55/1999)
Ενέργειες, Επιδόσεις, Ατέλειες

1. Οι επιδόσεις, κοινοποιήσεις και τοιχοκολλλήσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του
παρόντος, γίνονται με δικαστικούς επιμελητές και από τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας.
2. Για κάθε κοινοποίηση και επίδοση, κατά παραγγελία ιδιώτη, οι δικαστικοί επιμελητές παίρνουν τα
νόμιμα δικαιώματά τους.
3. Τα σύμφωνα με την παράγραφο 2, δικαιώματα των δικαστικών επιμελητών μπορούν να
μειώνονται μέχρι το μισό, με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
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4. 'Όλα τα έγγραφα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και οι
συμβολαιογραφικές πράξεις διορισμού πληρεξουσίου, συντάσσονται ατελώς σε απλό χαρτί Κατά τον
ίδιο τρόπο γίνεται ατελώς και όλη η διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου που
αφορά στην εξέλεγξη και εκδίκαση των βουλευτικών εκλογών κατά του κύρους των οποίων
υποβάλλονται ενστάσεις.
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πδ 133/1997 (Α' 121)
Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές
εκλογές από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι
έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 94/80/ΕΚ. Οδηγία του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 368 της 31.12.1994 σελ. 38).
Άρθρο 1
Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής Εκλογικής
Νομοθεσίας προς την 94/80/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 368 της
31.12.1994 σελ. 38) για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις
δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε κράτος μέλος του
οποίου δεν είναι υπήκοοι.
Άρθρο 2
Ορισμός Εννοιών
Κατά τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος νοούνται ως:
α. "κύριος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης", οι δήμοι και οι κοινότητες του ελληνικού Κράτους.
β. "δημοτικές και κοινοτικές εκλογές", οι εκλογές με καθολική, μυστική και άμεση ψηφοφορία για
την ανάδειξη των δημοτικών και κοινοτικών αρχών.
γ. "κράτος μέλος κατοικίας", το κράτος μέλος στο οποίο κατοικεί ο πολίτης της Ένωσης χωρίς να
έχει την ιθαγένεια του.
δ. "κράτος μέλος καταγωγής", το κράτος μέλος του οποίου ο πολίτης της Ένωσης είναι υπήκοος.
ε. "εκλογέας", για την εφαρμογή του παρόντος είναι κάθε πολίτης της Ένωσης που χωρίς να έχει
την ελληνική ιθαγένεια κατοικεί εντός της ελληνικής Επικράτειας και έχει το δικαίωμα του εκλέγειν
στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
προεδρικού διατάγματος.
στ. "εκλόγιμος", για την εφαρμογή του παρόντος είναι κάθε πολίτης της Ένωσης που χωρίς να έχει
την ελληνική ιθαγένεια είναι εκλόγιμος για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στην Ελλάδα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
ζ. "εκλογικός κατάλογος", ο επίσημος κατάλογος όλων των εκλογέων που έχουν το δικαίωμα του
εκλέγειν σε ορισμένο δήμο ή κοινότητα ή ενορία όπου συντρέχει περίπτωση, ο οποίος καταρτίζεται
και ενημερώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία για την
εκλογή βουλευτών.
η "ημέρα αναφοράς", η ημέρα ή οι ημέρες κατά τις οποίες οι πολίτες της Ένωσης υποχρεούνται να
πληρούν, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, για την εκλογή των δημοτικών και κοινοτικών
αρχών, τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν ή του
εκλέγεσθαι.
θ. "υπεύθυνη δήλωση", η πράξη που προέρχεται από τον ενδιαφερόμενο και το ακριβές
περιεχόμενο της οποίας συνεπάγεται κυρώσεις, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.
Άρθρο 3
Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι πολιτών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προϋποθέσεις
1 . "Οι εκλογείς", μπορούν να ασκούν στην Ελλάδα το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά
τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους έλληνες πολίτες και με την
επιφύλαξη των οριζομένων στα επόμενα άρθρα.
2. Οι εκλογείς μπορούν να ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο κράτος
- μέλος καταγωγής τους.
3. Οι εκλογείς πρέπει:
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α) Να είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου ή κοινότητας του ελληνικού κράτους και να
είναι εφοδιασμένοι με εκλογικό βιβλιάριο. Η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους ενεργείται όπως
ορίζεται κάθε φορά στη νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών.
Β) Να δηλώσει στη σχετική αίτηση εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους ότι δεν έχει κηρυχθεί
έκπτωτος του δικαιώματος του εκλέγειν.
4. "Οι εκλογείς" που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν στην Ελλάδα, οφείλουν να
υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 10 και 11 της
νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (Π.Δ. 92/1994) προκειμένου να εγγραφούν σε εκλογικό
κατάλογο δήμου ή κοινότητας της ελληνικής επικράτειας. Οι εκλογείς αυτοί δεν υποβάλλουν το
πιστοποιητικό του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ανωτέρω προεδρικού
διατάγματος.
5. "Ο εκλογέας" πρέπει επίσης.
α) Να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος του δικαιώματος του εκλέγειν
στο κράτος - μέλος καταγωγής.
β. Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για την εγγραφή του στους εκλογικούς καταλόγους
δήμου ή κοινότητας του ελληνικού κράτους να προσκομίσει ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας
(αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).
6. Κάθε "εκλογέας" διαγράφεται με αίτησή του από τους οικείους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
Επίσης διαγράφεται εφόσον εκλείψουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την άσκηση του
εκλογικού δικαιώματος, κατά τα οριζόμενα για τους έλληνες εκλογείς ή τους εκλογείς του κράτουςμέλους καταγωγής του. Η διαγραφή ενεργείται κατά τη διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις
της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.
7. Κάθε "εκλογέας", εφόσον μετοικήσει σε άλλο δήμο ή κοινότητα δικαιούται να εγγραφεί στους
εκλογικούς καταλόγους αυτών με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους έλληνες πολίτες, με
την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 4 (εδαφ. α'), 5 και 6 (εδαφ. α') του παρόντος
άρθρου).
8. Για τους "εκλογείς" συντάσσονται ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι κατά δήμο, κοινότητα και ενορία,
στους οποίους αναγράφονται για κάθε εκλογέα: το επώνυμο, το κύριο όνομα, το όνομα του
πατέρα, το όνομα της μητέρας, το άνομα του συζύγου και το γένος αν πρόκειται για έγγαμη
γυναίκα που φέρει το επώνυμο του συζύγου, η ακριβής ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνα, έτος)
και εφόσον δεν υπάρχει, η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης (ενδεικτικά), το επάγγελμα, η
διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα (δήμος ή κοινότητα ή συνοικισμός, οδός και αριθμός), καθώς και
το κράτος - μέλος καταγωγής του. Ο νομός ή αντίστοιχο διοικητικό διαμέρισμα, ο δήμος ή η
κοινότητα και η ενορία, όπου συντρέχει περίπτωση, στον εκλογικό κατάλογο των οποίων είναι
γραμμένος, τελευταία, στο κράτος - μέλος καταγωγής.
9. Οι πολίτες των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην ελληνική
επικράτεια, μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με όσα ορίζονται για τους
έλληνες πολίτες από το Σύνταγμα και τη νομοθεσία για την εκλογή των δημοτικών και κοινοτικών
αρχών, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην επόμενη παράγραφο.
Οι πολίτες του προηγουμένου εδαφίου, οι οποίοι βάσει αποφάσεως δικαστηρίου έχουν εκπέσει του
δικαιώματος του εκλέγεσθαι σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους - μέλους καταγωγής τους,
αποκλείονται του δικαιώματος αυτού κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στην Ελλάδα.
10. Οι "εκλογείς" δεν μπορούν να εκλεγούν στο αξίωμα του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου, του
Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, του Προέδρου και
Αντιπροέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής, του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της κοινότητας.
11. Κατά την κατάθεση της δήλωσης υποψηφιότητας κάθε "εκλόγιμος" οφείλει να υποβάλει, πέρα
από τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται:
(1) Η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας του στην ελληνική επικράτεια.
(2) Ο εκλογικός κατάλογος του δήμου ή της κοινότητας ή περιφέρειας ή ενορίας, όπου συντρέχει
περίπτωση, στον οποίο είναι γραμμένος τελευταία στο κράτος μέλος καταγωγής του.
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(3) Ότι στο κράτος - μέλος καταγωγής του δεν εξέπεσε του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.
(4) Ότι δεν είναι υποψήφιος για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στην Ελλάδα σε άλλο δήμο ή
κοινότητα, ούτε σε άλλο συνδυασμό του ίδιου δήμου ή της ίδιας κοινότητας.
(5) Ότι δεν έχει ανάλογη ιδιότητα σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία επιφέρει το
ασυμβίβαστο για τους Έλληνες πολίτες.
(6) Η ημερομηνία από την οποία είναι υπήκοος ενός κράτους μέλους.
β. Σε περίπτωση αμφιβολιών περί την υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης α (3) της παρούσης
παραγράφου (ο "εκλόγιμος" οφείλει να υποβάλει) βεβαίωση των αρμόδιων διοικητικών αρχών του
κράτους καταγωγής του ότι δεν έχει εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτος αυτό ή ότι
έκπτωση από το δικαίωμα αυτό δεν είναι γνωστή στις αρχές αυτές. Εάν δεν προσκομισθεί η
βεβαίωση, η υποψηφιότητα, κηρύσσεται απαράδεκτη.
γ. Φωτοαντίγραφο ισχύοντος αποδεικτικού ταυτότητας (αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου),
επικυρωμένο από δημόσια, Νομαρχιακή, Δημοτική ή Κοινοτική αρχή.

Άρθρο 4
Ψηφοφορία - Εξουσιοδότηση
1. "Οι εκλογείς" ψηφίζουν μαζί με τους λοιπούς εκλογείς στα εκλογικά τμήματα που ορίζει ο
Νομάρχης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 της εκλογικής νομοθεσίας (Π.Δ. 92/1994).
2. Σε κανένα δεν μπορεί να επιτρέψει η εφορευτική επιτροπή να ψηφίσει εάν δεν προσκομίσει το
εκλογικό του βιβλιάριο και έγκυρο αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο
κλπ).
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πδ 30/1996 (Α’ 21)
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.9 του Ν.2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α’ 113/1995).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.1 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»
(ΦΕΚ Α’ 137/1985), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ.373/1995 «Συγχώνευση των
Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚΑ’ 201/1995).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α’ του Ν. 1558/1985 που έχει προστεθεί με το άρθρο 27 του
Ν.2081/1992.
4. ‘Ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
Με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Αποφασίζουμε
Άρθρο μόνο
Κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» οι
ισχύουσες διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν
με:
Α’ τους Νόμους:
1) Ν. 2218/1994 (άρθρα 1 έως 40, άρθρα 46, 57 παρ.4,6 άρθρο 58 παρ.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 και άρθρο
64) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια
αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’90/1994).
2) Ν. 2240/1994 (άρθρα 1 παρ.1, 2, 3, 4, 5, 7, άρθρα 2, 3, 5 και 6 παρ.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 24, 25) «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’153/1994).
3) Ν. 2273/1994 (άρθρο 14 παρ. 1,2,4α’, β’,7 και 8) «Εθνικό θέατρο, Κρατικό θέατρο Βορείου
Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’233/1994).
4) Ν.2284/1995 (άρθρο 1) «Κύρωση της από 17ης Οκτωβρίου 1994 πράξης νομοθετικού
περιεχομένου» (Φ.Ε.Κ. Α’ 14/1995).
5) Ν. 2297/1995 (άρθρο 13 παρ. 1,2 και 4) «Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών
και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’
50/1995).
6) Ν.2307/1995 (άρθρο 12 παρ.1γ’, άρθρο 13 παρ.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10α’, β’, γ’,
δ’,11,12,13,14,15α’,15β’,16,17,18α’,18β’,18γ’,19, 20, 21, 22, 23α’, β’, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 34, 35ε’, 36, 38α’ , 38β’, 39, άρθρο 14 παρ. 1,3,5,9,15 και άρθρο 22) «Προσαρμογή νομοθεσίας
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση» (Φ.Ε.Κ.Α’
113/1995).
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Β’ Τα Προεδρικά Διατάγματα:
1) Π.Δ. 217/30.8.1994 «Αναγνώριση σε δήμο των Κοινοτήτων Αγίου Στεφάνου, Αρτέμιδος, Γλυκών
Νερών, Καλυβιών Θορικού, Λυκόβρυσης, Ραφήνας και Ν. Περάμου του νομού Αττικής (ΦΕΚ Α’
133/1994).
2) Π.Δ. 428/29.12.1994 «Καθορισμός οριστικής έδρας Νομαρχιών» (Φ.Ε.Κ. Α’ 242/1994).
3) Π.Δ. 60/27.2.1995 «Καθορισμός οριστικής έδρας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ.
Α’47/1995).
4) Π.Δ. 61/27.2.1995 «Καθορισμός οριστικής έδρας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (Φ.ΕΚ.
Α’47/1995).
5) Π.Δ. 62/27.2.1995 «Καθορισμός οριστικής έδρας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ.
Α’47/1995).

Άρθρο 5
(Άρθρα 1 παρ. 1 και 2 Ν. 2240/94, Π.Δ. 60, 61
και 62/1995)
Ενιαίες ή διευρυμένες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
1. Συνιστώνται Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με κατά τόπο (χωρική) αρμοδιότητα την περιφέρεια
περισσοτέρων του ενός νομών ή της μιας Νομαρχιών ως εξής :
α. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με χωρική αρμοδιότητα τις περιφέρειες των Νομαρχιών Αθηνών και
Πειραιώς, έδρα την Αθήνα και ονομασία "Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών - Πειραιώς".
β. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με χωρική αρμοδιότητα τις περιφέρειες των Νομών Έβρου και
Ροδόπης, έδρα την Κομοτηνή και ονομασία "Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης - Έβρου".
γ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με χωρική αρμοδιότητα τις περιφέρειες των Νομών Δράμας, Καβάλας
και Ξάνθης, έδρα την Ξάνθη και ονομασία "Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης".
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής
Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να συσταθεί Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση με χωρική αρμοδιότητα το Νομό Θεσσαλονίκης και τους γειτονικούς νομούς. Η
ονομασία και η έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αυτής καθορίζεται με το ίδιο διάταγμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΡΓΑΝΑ - ΕΚΛΟΓΗ
Άρθρο 13
(Άρθρα 13 πδ30/1996 - άρθρο 15 παρ.24 ν.2503/1997)
Όργανα των ΝΑ
Όργανα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είναι το νομαρχιακό συμβούλιο (Ν.Σ.), η νομαρχιακή
επιτροπή (Ν. Ε.) και ο Νομάρχης.

Άρθρο 14
(Άρθρο 4 παρ. 2 ν. 2218/94, 6 παρ. 1 ν. 2240/94)
Νομαρχιακό Συμβούλιο
1. Ο αριθμός των μελών κάθε Ν.Σ. προσδιορίζεται με βάση τον πραγματικό πληθυσμό της Ν.Α.,
όπως αυτός προκύπτει από την τελευταία απογραφή.
Ο αριθμός των μελών του Ν.Σ. είναι 21 για όσες Ν.Α. έχουν πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους, 25
για όσες έχουν από 100.001 έως 150.000 κατοίκους, 31 για όσες έχουν από 150.001 έως 200.000
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κατοίκους και 37 για όσες έχουν περισσότερες από 200.000 κατοίκους. Στον αριθμό αυτό δεν
περιλαμβάνεται ο Νομάρχης.
2. Κατ' εξαίρεση ο αριθμός των μελών των νομαρχιακών συμβουλίων των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων Δωδεκανήσουν και Κυκλάδων είναι 41 και 43 αντίστοιχα.
3. Η θητεία των μελών του Ν.Σ. είναι τετραετής.

Άρθρο 16
(Άρθρο 4 παρ.4 ν.2218/94)
Νομάρχης
Νομάρχης εκλέγεται ο υποψήφιος Νομάρχης του επιτυχόντος συνδυασμού. Η θητεία του Νομάρχη
είναι τετραετής.
Άρθρο 18
(Άρθρα 4 παρ. 2 εδ. πρώτο και 5 παρ. 1 ν. 2218/94, 13 παρ. 2
ν. 2307/95)
Νομαρχιακή περίοδος
1. Τα μέλη του Ν.Σ. εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.
2. Οι εκλογές για την ανάδειξη του Νομάρχη και των μελών του Ν.Σ. γίνονται κάθε τέσσερα (4)
χρόνια ταυτόχρονα με τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες
εφορευτικές επιτροπές και τους ίδιους αντιπροσώπους και εφόρους αντιπροσώπων της
δικαστικής αρχής.
Οι εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την επικράτεια.
3. Η προεκλογική περίοδος για τις εκλογές αυτές αρχίζει τριάντα (30)ημέρες πριν τη διενέργειά
τους. Κατά τη διάρκειά της εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 97 του Π.Δ. 92/1994.

Άρθρο 19
(Άρθρο 5 παρ.2 ν.2218/94)
Εγκατάσταση - θητεία
1. Η εγκατάσταση του Νομάρχη και των μελών του Ν.Σ. γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου
από την εκλογή έτους και η θητεία τους λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους.
2. Αν έως την ημέρα εγκατάστασης δεν έχει επικυρωθεί τελεσίδικα η εκλογή, η εγκατάσταση γίνεται
την 11 π.μ. ώρα της 10ης ημέρας από την επικύρωση των αποτελεσμάτων της εκλογής.
Η θητεία των παλαιών αρχών παρατείνεται ώσπου να αναλάβουν οι νέες.

Άρθρο 20
(Άρθρα 5 παρ. 3, 4 και 5 ν. 2218/94, 15 παρ. 1 ν. 2503/97, 5 παρ. 28 ν. 2623/98, 22
παρ. 4 ν. 3051/02)
Εκλογικό Δικαίωμα - Εκλογείς - Εκλόγιμοι
1. Εκλογικό δικαίωμα έχουν οι δημότες εκλογείς των δήμων και των κοινοτήτων, που
περιλαμβάνονται στην περιφέρεια της Ν.Α.
Κατά τα λοιπά, για την απόκτηση, τη στέρηση, την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, τις
κυρώσεις για τη μη άσκησή του, καθώς και για τους εκλογικού καταλόγους ισχύουν οι διατάξεις της
εκλογικής νομοθεσίας.
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(2. Εκλογείς κοινοτήτων, που τις διάφορες εποχές του χρόνου αλλάζουν ομαδικά διαμονή, είτε μέσα
στην περιφέρεια της ίδιας Ν.Α. είτε στην περιφέρεια άλλης Ν.Α., ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα
στο δήμο ή την κοινότητα που διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας και ψηφίζουν τους
συνδυασμούς και υποψήφιους συμβούλους της Ν.Α., στην περιφέρεια της οποίας υπάγεται ο δήμος
ή η κοινότητα, στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι γραμμένοι, κατ' ανάλογη εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 45 του προεδρικού διατάγματος 92/1994 (ΦΕΚ 69) "Κωδικοποίηση σε
ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών").
*** Η παρ.2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.10 άρθρ.22 ν.3051/2002, (Α΄ 220 )
3. Νομάρχης και μέλος του Ν.Σ. μπορεί να εκλεγεί δημότης ( εκλογέας ) δήμου ή Κοινότητας της
περιφέρειας της Ν.Α. που έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα της
διενέργειας των εκλογών.
4. Ειδικά για την υποβολή υποψηφιότητας επιτρέπεται η μεταδημότευση σε Ο.Τ.Α. της περιφέρεια
της Ν.Α., (στης οποίας τους εκλογικούς καταλόγους είναι γραμμένος ο υποψήφιος), χωρίς τη
συνδρομή της προϋπόθεσης της διετούς κατοικίας. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί
μέχρι την προηγούμενη ημέρα της λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.
"Η απόφαση μεταδημοτεύσεως παύει να ισχύει μετά παρέλευση τριών (3) μηνών από την
ανακήρυξη των συνδυασμών, εφόσον αυτός που μεταδημότευσε δεν ανακηρυχθεί υποψήφιος".
***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.2503/1997
(Α'107).
***Η λέξη "εκλογέας" διεγράφη με την παρ. 29 του άρθρου 5 του ν. 2623/1998, Α΄139
*** Η φράση "στης οποίας τους εκλογικούς καταλόγους είναι γραμμένος ο υποψήφιος"
της παρ.4 διεγράφη με την παρ.4 άρθρ.22 ν.3051/2002, (Α΄ 220).

Άρθρο 21
(Άρθρα 6 παρ.1, 2, 3, 4 και 5 ν.2218/94, 6 παρ.2 και 3 ν.2240/94, 13παρ.3ν.2307/95)
Κωλύματα και ασυμβίβαστα
1.Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και
θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι Πρόεδροι
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Νομάρχες, Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, Δήμαρχοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων,
Δημοτικοί ή Κοινοτικοί Σύμβουλοι και πάρεδροι.
Δημόσιοι υπάλληλοι, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς, υπάλληλοι νομικών προσώπων του δημόσιου
τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 1 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α), καθώς και
υπάλληλοι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι Νομάρχες ή
Νομαρχιακοί Σύμβουλοι στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στην περιφέρεια της οποίας υπηρέτησαν ως
προϊστάμενοι οργανικής μονάδας σε επίπεδο Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης κατά τη διάρκεια
του έτους διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των αρχών των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων.
Υποψηφιότητα και στους δύο βαθμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπεται. Σύμπτωση στο ίδιο
πρόσωπο της ιδιότητας αιρετού οργάνου στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και στη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση αποκλείεται.
2. Όσοι συνδέονται με τη Ν.Α. με οποιαδήποτε σύμβαση που έχει οικονομικό περιεχόμενο δεν
μπορούν να εκλεγούν ή να είναι Νομάρχες ή μέλη Ν.Σ. Το κώλυμα αυτό υπάρχει και για τα μέλη της
διοίκησης ή συμβούλους εμπορικών εταιρειών ή επιχειρήσεων που συνδέονται με τη Ν.Α. με
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οποιαδήποτε σύμβαση. Το κώλυμα εκλογιμότητας και το ασυμβίβαστο της παραγράφου αυτής δεν
ισχύει για τους αντιπροσώπους της Ν.Α. σε επιχειρήσεις, στις οποίες αυτή μετέχει με οποιονδήποτε
τρόπο.
3. Το αξίωμα του Νομάρχη δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου. Οποιαδήποτε
επαγγελματική δραστηριότητα του Νομάρχη αναστέλλεται κατά τη διάρκεια άσκησης των
καθηκόντων του.
4. Το κώλυμα που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα στα
οποία συντρέχει, παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα της ανακηρύξεως των
υποψηφίων ή πριν από την 1η Ιανουαρίου του έτους διενέργειας των εκλογών, αν πρόκειται για
υπαλλήλους, προϊστάμενους οργανικών μονάδων. Η παραίτηση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή
στον πρόεδρο πρωτοδικών, ο οποίος την αποστέλλει αμέσως στην αρχή ή το όργανο που είναι
αρμόδιο να την αποδεχθεί. Η παραίτηση θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή από τη στιγμή της επίδοσης
της.
Ειδικές διατάξεις νόμων, που απαγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή της παραιτήσεως των
προσώπων που προβλέπει η παράγραφος 1 ή που περιορίζουν το δικαίωμα τους να παραιτηθούν ή
την αρμοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την παραίτηση τους, δεν θίγονται από τις διατάξεις αυτής
της παραγράφου.
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται για τους θρησκευτικούς λειτουργούς.
5. Νομάρχης ή μέλος, Ν.Σ., που αποδέχεται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή έργα που
αναφέρονται σε αυτό το άρθρο ή καθίσταται δημότης σε Δήμο ή Κοινότητα άλλης Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα του. Η διαπίστωση της ύπαρξης του
ασυμβίβαστου και η έκπτωση γίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.

Άρθρο 22
(Άρθρο7παρ.1 ν.2218/94)
Υποψηφιότητες
Η εκλογή του Νομάρχη και των μελών του Ν.Σ. γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός
συνδυασμών αποκλείονται. Κανείς δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερους από έναν συνδυασμούς.

Άρθρο 23
(Άρθρα 7 παρ. 2, 2α, 3, 4, 5 και 6 ν. 2218/94, 15 παρ. 2 ν. 2503/97, 19 παρ. 2 ν.
2539/97, 5 παρ. 29 ν. 2623/98, 75 παρ.3. ν.2910/01 και Κοινή απόφαση Υπουργών
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών 11693/12-51998/Β’ 530/1-6-1998)
Κατάρτιση συνδυασμών
"1. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει έναν υποψήφιο Νομάρχη και υποψήφιους για μέλη του
νομαρχιακού συμβουλίου. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος
με τον αριθμό των μελών του νομαρχιακού συμβουλίου. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί κατά
τριάντα τοις εκατό (30%) το πολύ. Το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην αμέσως
μεγαλύτερη μονάδα. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει έναν τουλάχιστον υποψήφιο από κάθε
νησιωτική πρώην επαρχία κατά την έννοια του μεθεπόμενου εδαφίου. Υποψήφιος της πρώην
επαρχίας μπορεί να είναι μόνο δημότης εκλογέας δήμου ή κοινότητος αυτής της πρώην επαρχίας.
Νησιωτική πρώην επαρχία, για την εφαρμογή των εκλογικών διατάξεων του παρόντος προεδρικού
διατάγματος, είναι η πρώην επαρχία που η εδαφική περιφέρειά της αποτελείται από ένα ή
περισσότερα νησιά ενός νομού στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα,
Ζάκυνθος, Σύρος, Χίος, Σάμος και Ρόδος."
***Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 του ν.2539/1997 (Α΄ 244)
2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου στις Ν.Α. με επαρχεία οι
συνδυασμοί περιλαμβάνουν για κάθε επαρχείο αριθμό υποψήφιων συμβούλων ως εξής :
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Τρεις (3) για όσα έχουν πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους, πέντε (5) για όσα έχουν πληθυσμό από
5.001 μέχρι 20.000 κατοίκους και εφτά (7) για όσα έχουν πληθυσμό 20.001 κατοίκους και άνω.
Ο αριθμός αυτός των υποψηφίων μπορεί να αυξάνεται μέχρι ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
Οι υπόλοιποι υποψήφιοι μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού αριθμού υποψηφίων της Ν.Α.
κατανέμονται μόνο στις υπόλοιπες επαρχίες της, ανάλογα με τον πραγματικό πληθυσμό τους.
"Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με
επαρχεία, όταν προκύπτει ότι με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 ο αριθμός των
υποψηφίων συμβούλων είναι μεγαλύτερος σε αυτά". Στην περίπτωση αυτή για τον καθορισμό του
αριθμού των υποψηφίων κατά επαρχίες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1".
***Τα εντός " " προστέθηκαν από την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2503/1997 (Α'107).
"3. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο
τουλάχιστον με το 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων κάθε συνδυασμού. Τυχόν δεκαδικός
αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της
μονάδας και άνω."
4. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση, που υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον
αποτελούν. Στη δήλωση του συνδυασμού η σειρά των υποψηφίων καθορίζεται με τον εξής τρόπο :
Πρώτος γράφεται ο υποψήφιος Νομάρχης και ακολουθούν, με αλφαβητική σειρά, προηγούμενου
του επωνύμου τους, οι λοιποί υποψήφιοι του συνδυασμού. Δίπλα ή κάτω από το ονοματεπώνυμο
του υποψηφίου Νομάρχη γράφεται σχετική ένδειξη. Αν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος
υποψήφιος του συνδυασμού θεωρείται υποψήφιος Νομάρχης.
Στη δήλωση επισυνάπτεται για κάθε υποψήφιο του συνδυασμού :
α. Πιστοποιητικό εγγραφής στο γενικό μητρώο των δημοτών (δημοτολόγιο) και στον εκλογικό
κατάλογο δήμου ή κοινότητας της Ν.Α. στην οποία είναι υποψήφιος.
β. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, 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 για την
οποία θέτει υποψηφιότητα και
γ. έντυπο παράβολο ή διπλότυπο είσπραξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. που να αποδεικνύει κατάθεση
χρηματικού ποσού δραχμών είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000).
***Το χρηματικό ποσό έχει αναπροσαρμοσθεί σε 102,71 Ευρώ με την Κοινή απόφαση
Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών
11693/12-5-1998/Β’ 530/1-6-1998
5. Η δήλωση επιδίδεται από τον υποψήφιο Νομάρχη ή με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από
παραγγελία των προσώπων που την υποβάλλουν ή του υποψήφιου Νομάρχη στο γραμματέα του
αρμόδιου πρωτοδικείου, 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 υποψηφίων συμβούλων, με συμπληρωματική δήλωση του υποψήφιου Νομάρχη. Στη
δήλωση αυτή επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπει η παράγραφος 4, καθώς και γραπτή
αποδοχή του προσώπου που προτείνεται. Μετά τη λήξη της εικοσαήμερης προθεσμίας που
απαιτείται για την επίδοση στο πρωτοδικείο, καμιά μεταβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται, εκτός
από την αντικατάσταση προσώπων που πέθαναν.
Αρμόδιο πρωτοδικείο είναι το μοναδικό πολυμελές πολιτικό πρωτοδικείο της Ν.Α. ή το πολυμελές
πρωτοδικείο της έδρας της. Το Πρωτοδικείο Αθηνών είναι αρμόδιο και για τις Ν.Α. Ανατολικής και
Δυτικής Αττικής.
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6. Στη δήλωση μπορεί να ορίζεται όνομα και έμβλημα του συνδυασμού. Απαγορεύεται να ορίζεται ή
να χρησιμοποιείται ως όνομα ή ως έμβλημα οποιοδήποτε σύμβολο θρησκευτικής λατρείας, η σημαία
ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, όνομα ή έμβλημα πολιτικής
οργανώσεως, φωτογραφία προσώπου που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό και κάθε έμβλημα που
χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιήθηκε από το κράτος.
Αν γίνουν περισσότερες δηλώσεις με το ίδιο όνομα ή έμβλημα, δικαίωμα χρήσεως έχει όποιος το
έχει δηλώσει πρώτος.
Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω διατάξεων και εφόσον η παράβαση βεβαιωθεί από το
αρμόδιο πρωτοδικείο, τότε η δήλωση είναι απαράδεκτη.
7. 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 έως 3 και αυτό βεβαιωθεί από το αρμόδιο
πρωτοδικείο, η δήλωση είναι απαράδεκτη. Ειδικότερα, αν έχει συνταχθεί η δήλωση του
συνδυασμού, που προβλέπει "η παράγραφος 4", με διαφορετικό τρόπο, δεν είναι απαράδεκτη,
εφόσον περιλαμβάνει ρητή δήλωση που ορίζει τον υποψήφιο Νομάρχη. Απαράδεκτη είναι και η
εκπρόθεσμη δήλωση, καθώς και η δήλωση που περιλαμβάνει λιγότερους υποψήφιους από το
ελάχιστο όριο.
*** Η νέα παρ.3 προστέθηκε και οι υφιστάμενες παρ.3- 6 αναριθμήθηκαν σε 4-7 με την
παρ.3 άρθρ.75 ν. 2910/2001, (Α’91)

Άρθρο 24
(Άρθρο7παρ. 7 ν. 2218/94)
Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών
Τη δέκατη πέμπτη ημέρα πριν από την ψηφοφορία το αρμόδιο πρωτοδικείο ανακηρύσσει σε
δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς που έχουν δηλωθεί νόμιμα και έγκαιρα. Το Πρωτοδικείο
κοινοποιεί αμέσως τις σχετικές αποφάσεις στο Νομάρχη, ο οποίος στέλνει αμέσως σε κάθε Δήμο ή
Κοινότητα πίνακα των συνδυασμών που έχουν ανακηρυχθεί.

Άρθρο 25
(Άρθρα 7 παρ.8,9 και 10 ν.2218/94, 75 παρ. 4 ν. 2910/01)
Αντικατάσταση Υποψηφίων που πέθαναν
1. Υποψήφιος σύμβουλος που πέθανε, επιτρέπεται να αντικατασταθεί με δήλωση του υποψήφιου
νομάρχη ακόμη και αν έχει περάσει η προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 23. Στη δήλωση
επισυνάπτονται τα στοιχεία που ορίζει η παράγραφος 3 του άρθρου 23, καθώς και η γραπτή
αποδοχή του προσώπου που προτείνεται. Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει αμέσως τον
αντικαταστάτη υποψήφιο.
2. Σε περίπτωση θανάτου υποψήφιου νομάρχη, τη θέση του στο συνδυασμό καταλαμβάνει είτε
νέος υποψήφιος είτε ένας οπό τους υποψήφιους συμβούλους του συνδυασμού, ύστερα από
δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη της
προηγούμενης παραγράφου. Τη θέση υποψήφιου νομάρχη που δεν αντικαταστάθηκε, καταλαμβάνει
όποιος σύμβουλος του συνδυασμού λάβει τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως.
3. Συνδυασμός, που περιέχει αριθμό υποψήφιων συμβούλων μικρότερο από το ελάχιστο όριο,
εξαιτίας θανάτου υποψηφίων του, μετέχει στην εκλογή.
Άρθρο 26
(Άρθρο7παρ.13ν.2218/94)
Υπολογισμός Προθεσμιών
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Στις προθεσμίες που προβλέπονται στο νόμο αυτόν δεν υπολογίζεται η ημέρα της ψηφοφορίας. Η
προθεσμία λήγει την 24.00 ώρα της τελευταίας ημέρας της, έστω και αν είναι ημέρα αργίας.
Άρθρο 27
(Άρθρο 7 παρ.11 και 12 ν.2218/94)
Αντιπρόσωποι Συνδυασμών
1, Κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να ορίσει έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του σε κάθε
εκλογικό τμήμα, με γραπτή δήλωση του υποψήφιου νομάρχη. Επίσης, κάθε συνδυασμός έχει
δικαίωμα να διορίζει πληρεξούσιο με συμβολαιογραφική δήλωση του υποψήφιου νομάρχη. Ο
πληρεξούσιος ενεργεί για λογαριασμό του
συνδυασμού οτιδήποτε μπορεί, σύμφωνα με το νόμο, να ενεργήσει ο υποψήφιος νομάρχης κατά τη
διεξαγωγή της εκλογής. Στην περίπτωση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 25 ο
διορισμός των αντιπροσώπων και του πληρεξουσίου γίνεται με δήλωση της πλειοψηφίας των
υποψηφίων του συνδυασμού.
Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των συνδυασμών και οι αναπληρωτές τους έχουν δικαίωμα να είναι
παρόντες κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας της εκλογής μέχρι να σφραγιστούν οι σάκοι και να
υποβάλλουν κάθε είδους παρατηρήσεις και ενστάσεις.
2. Δεν μπορούν να διοριστούν ως αντιπρόσωποι ή πληρεξούσιοι συνδυασμών, Νομάρχες, Δήμαρχοι,
Πρόεδροι Κοινοτήτων, μέλη Νομαρχιακού Συμβουλίου, Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι, όποιοι
δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν, και όλοι όσοι δεν μπορούν να εκλεγούν σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21, εκτός αν παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα
της ανακηρύξεως των συνδυασμών. Για την παραίτηση και την αποδοχή της εφαρμόζονται οι
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 21.
Άρθρο 29
(Άρθρα 8 παρ. 3 και 4 ν. 2218/94, 19 παρ. 3 ν. 2539/97)
Περιεχόμενο Ψηφοδελτίων
1. "Στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου σημειώνεται το έμβλημα και το Όνομα του συνδυασμού
που έχουν δηλωθεί και κάτω από αυτά το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου
νομάρχη και στη συνέχεια το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων συμβούλων με
αλφαβητική σειρά και η νησιωτική πρώην επαρχία ή το επαρχείο για την οποία ή το οποίο είναι
υποψήφιος."
***Το εντός " " εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 του άρθρου 19 του
ν.2539/1997 (Α΄ 244)
Δίπλα ή και κάτω από το επώνυμο του υποψήφιου Νομάρχη σημειώνεται η σχετική ένδειξη.
Εγγραφές και διαγραφές δεν επιτρέπονται και αν γίνουν έχουν ως αποτέλεσμα την ακυρότητα του
ψηφοδελτίου.
2. Ο εκλογέας στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με 21μελή και 25μελή νομαρχιακά συμβούλια
εκφράζει την προτίμησή του προς έναν ή δύο υποψηφίους. Στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με
31μελή νομαρχιακά συμβούλια ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του προς έναν, δύο ή
τρεις υποψηφίου. Στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με 37μελή και άνω νομαρχιακά συμβούλια, ο
εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του προς έναν, δύο, τρεις ή τέσσερις υποψηφίους.
3. Η προτίμηση του εκλογέα εκφράζεται με σταυρό, που σημειώνεται με μολύβι μαύρης ή γαλάζιας
απόχρωσης ή με μελάνι των ίδιων αποχρώσεων, δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου.
Σταυρός προτίμησης που σημειώνεται με διαφορετικό τρόπο δεν λαμβάνεται υπόψη και η
εγκυρότητα του ψηφοδελτίου ελέγχεται, σύμφωνα με τη διάταξη της περιπτώσεως γ' του άρθρου
30.
Ψηφοδέλτιο που δεν φέρει σταυρό προτίμησης ή περιέχει περισσότερους σταυρούς προτίμησης,
θεωρείται έγκυρο, δεν λαμβάνεται όμως υπόψη κανένας σταυρός. Για τον υποψήφιο Νομάρχη δεν
χρειάζεται σταυρός προτίμησης και, αν σημειωθεί, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
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Άρθρο 30
(Άρθρο 8 παρ. 5 ν. 2218/94)
Άκυρα Ψηφοδέλτια
Εκτός από τις περιπτώσεις ακυρότητας, τις οποίες προβλέπουν η παράγραφος 1 του άρθρου 28 και
1 του άρθρου 29, το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α Αν έχει σχήμα ή διαστάσεις που διαφέρουν κατά τρόπο εμφανή από αυτά που ορίζει η απόφαση,
την οποία προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 28.
β. Αν έχει τυπωθεί σε χαρτί ή με μελάνι του οποίου το χρώμα να διαφέρει κατά τρόπο εμφανή από
αυτό που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 28.
γ. Αν έχουν σημειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα
σημεία, εφόσον αυτά αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν με τρόπο προφανή το
απόρρητο της ψηφοφορίας.
δ. Αν βρεθεί στον ίδιο φάκελο μαζί με άλλα ψηφοδέλτια του ίδιου ή άλλου συνδυασμού και
ε. Αν βρεθεί μέσα σε φάκελο ο οποίος δεν πληροί τους όρους του νόμου.

Άρθρο 31
(Άρθρα 8 παρ.6 και 7 Ν.2218/94, 1 ν.2284/95, 13 παρ.5 ν.2307/95, 15 παρ. 9
ν.2503/97)
Εφαρμογή διατάξεων νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών
1. Οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, οι οποίες αφορούν
- το πρόγραμμα εκλογής,
- τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας,
- τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών,
- τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους εφόρους τους,
- την προσωπική κράτηση οφειλετών,
- τις δαπάνες για την επισκευή των καλπών και την προμήθεια γραφικής ύλης
για τις εφορευτικές επιτροπές,
- τους εκλογικούς φακέλους,
- την ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας,
- την τήρηση της τάξης στον τόπο της ψηφοφορίας,
- την ατέλεια των εκλογικών πράξεων και εγγράφων,
- τα δικαιώματα των δικαστικών επιμελητών ως προς τις επιδόσεις και τις κοινοποιήσεις,
- την τοιχοκόλληση και τη διανομή φωτογραφιών,
- τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας,
- τη διαλογή των ψήφων και την τήρηση βιβλίων, πρακτικών και πινάκων,
- τη ματαίωση της ψηφοφορίας,
καθώς και οι πειθαρχικές και ποινικές διατάξεις της ίδιας νομοθεσίας, εφαρμόζονται και στις εκλογές
της. Ν.Α., εφόσον δεν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του νόμου αυτού.
Το αποτέλεσμα της διαλογής των ψήφων ανακοινώνεται, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των παρ. 2
και 3 του άρθρου 84 του Π.Δ. 92/1994, στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και στο Νομάρχη,
στους οποίους διαβιβάζεται και αντίγραφο της πράξης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 86
του ίδιου διατάγματος.
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 96 του Π.Δ. 92/1994 για τη χορήγηση ειδικής
άδειας απουσίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος εφαρμόζονται και στις εκλογές της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Οι ίδιες αυτές διατάξεις ισχύουν και για τους δημόσιους υπαλλήλους.
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3. Το άρθρο 62 του Π.Δ. 92/1994 εφαρμόζεται ανάλογα και στις Νομαρχιακές Εκλογές σύμφωνα με
τα κατωτέρω:
Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι αυτών, ψηφίζουν στις Νομαρχιακές Εκλογές
μόνον αν είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Δήμου ή Κοινότητας της περιφέρειας της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπου ασκούν τα καθήκοντα τους αυτά. Αν δεν είναι γραμμένοι στον
εκλογικό κατάλογο του Δήμου ή της Κοινότητας που ανήκει το εκλογικό τμήμα στο οποίο ασκούν
αυτά τα καθήκοντα τους και είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο άλλου Δήμου ή Κοινότητας
της περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τότε υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ο Δήμος ή η Κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι και
ψηφίζουν.
4. 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.λ.π. των καλπών, καθώς και τα θέματα που ανακύπτουν από την ταυτόχρονη διενέργεια
των εκλογών των Δημοτικών και Κοινοτικών αρχών και των αρχών της Ν.Α. και οι αναγκαίες
λεπτομέρειες καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών.
5. Αν κατά την ημέρα της διενέργειας των Δημοτικών και Κοινοτικών εκλογών της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, σε ένα Δήμο ή σε μία Κοινότητα ή σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματα τους,
δεν διεξήχθη η ψηφοφορία, αυτή γίνεται την επόμενη Τετάρτη. Κάθε αντίθετη διάταξη νόμου
καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Άρθρο 32
(Άρθρο 9 παρ.1 ν.2218/94)
Επιτυχών - Επιλαχόντες Συνδυασμοί
Στις εκλογές για την ανάδειξη των αρχών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης θεωρείται επιτυχών
συνδυασμός αυτός που πλειοψήφησε με ποσοστό τουλάχιστον 42% του συνόλου των έγκυρων
ψηφοδελτίων και επιλαχόντες συνδυασμοί όσοι έλαβαν έστω και μία έδρα, σύμφωνα με τις
επόμενες διατάξεις.
***Το άρθρο 32 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
3434/2006 ( Α΄21 )

Άρθρο 33
(Άρθρα 9 παρ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 ν.2218/94, 13 παρ.6 ν.2307/95)
Κατανομή Εδρών
1. Από το σύνολο των εδρών της Ν.Α. τα 3/5 ανήκουν στον επιτυχόντα συνδυασμό και τα 2/5
στους επιλαχόντες, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε καθένας από
αυτούς σε ολόκληρη την περιφέρεια της Ν.Α..
2. Αν ο επιτυχών συνδυασμός 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.
3. Αν κατά τον υπολογισμό των 3/5 και των 2/5 του αριθμού των εδρών προκύπτει κλάσμα
μικρότερο της μονάδας, στην περίπτωση των 3/5 στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη
μονάδα και στην περίπτωση των 2/5 το κλάσμα δεν υπολογίζεται.
Με βάση αυτά, οι έδρες που αναλογούν στα 3/5 και στα 2/5 έχουν αντίστοιχα ως εξής:
στα 21 μελή 13 και 8,
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στα 25μελή 15 και 10,
στα 31μελή 19 και 12,
στα 37μελή 23 και 14,
στα 41 μελή 25 και 16,
καθώς και στα 43μελή 26 και 17.
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 όλοι μαζί οι
συνδυασμοί, που συμμετείχαν στις εκλογές, εκτός από τον επιτυχόντα, διαιρείται με τον αριθμό των
εδρών που αντιστοιχεί στα 2/5 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 το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαιρέσεως. 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. Έδρες που παραμένουν αδιάθετες και μετά τη διανομή με βάση τα αχρησιμοποίητα
υπόλοιπα, 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 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.
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 όλοι μαζί οι
συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές διαιρείται με τον αριθμό των εδρών 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 διαιρέσεως.
Στην περίπτωση αυτή ο επιτυχών συνδυασμός μπορεί να λάβει αριθμό εδρών που ξεπερνά το
ποσοστό των 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.
Έδρες που παραμένουν αδιάθετες και μετά τη διανομή με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα
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.
6. Σε περίπτωση που έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός υποψηφίων, ο Νομάρχης και οι
σύμβουλοι εκλέγονται από το μοναδικό αυτό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά, σε ψήφους
προτιμήσεως, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του Νομαρχιακού Συμβουλίου,
εκλέγονται τακτικοί σύμβουλοι και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί.
7. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί και ισοψηφίσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο ενεργεί
κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού. Οι έδρες των συμβούλων στην περίπτωση
αυτή κατανέμονται κατά τα 3/5 στον επιτυχόντα συνδυασμό και κατά τα 2/5 στον επιλαχόντα
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συνδυασμό.
8. Ως τακτικοί σύμβουλοι εκλέγονται από τους υποψήφιους καθενός από τους συνδυασμούς, κατά
σειρά, αυτοί που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως. Οι υποψήφιοι νομάρχες των
επιλαχόντων συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σύμβουλοι των συνδυασμών τους.
Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των
τακτικών συμβούλων τους, με τη σειρά των ψήφων προτιμήσεως. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου
συνδυασμού ισοψηφίσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση.
Άρθρο 34
(Άρθρο 19 παρ.4 ν.2539/1997)
Εκπροσώπηση νησιωτικών πρώην Επαρχιών
Κάθε νησιωτική πρώην επαρχία εκπροσωπείται στο νομαρχιακό συμβούλιο με έναν τουλάχιστον
σύμβουλο.
Σε περίπτωση που σύμφωνα με την ανωτέρω κατανομή εδρών, ορισμένες νησιωτικές πρώην
επαρχίες δεν εκπροσωπούνται στο νομαρχιακό συμβούλιο, εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς
προτίμησης υποψήφιος της νησιωτικής πρώην επαρχίας αυτής από τον επιτυχόντα συνδυασμό και
αναπληρωματικός ο αμέσως επόμενος.
Δεν εκλέγεται ο τελευταίος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος του ίδιου συνδυασμού που δεν
είναι υποψήφιος νησιωτικής πρώην επαρχίας. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται διαδοχικά μέχρι τη
συμπλήρωση ενός τουλάχιστον εκλεγόμενου συμβούλου για κάθε νησιωτική πρώην επαρχία. Σε
περίπτωση νησιωτικών πρώην επαρχιών που εκλέγουν ίσο αριθμό συμβούλων ενεργείται κλήρωση.

Άρθρο 35
(Άρθρο 9 παρ. 11 ν. 2218/94 και άρθρο 15 παρ. 3 ν. 2503/97)
Εκπροσώπηση Επαρχείων
1. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 34, επαρχεία με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους
εκπροσωπούνται στο Ν.Σ. με τρεις (3) νομαρχιακούς συμβούλους, επαρχεία με πληθυσμό από
5.001 μέχρι 20.000 κατοίκους εκπροσωπούνται με πέντε (5) νομαρχιακούς συμβούλους και
επαρχεία με πληθυσμό από 20.001 και άνω κατοίκους εκπροσωπούνται με επτά (7) νομαρχιακούς
συμβούλους.
2. Από το σύνολο των εδρών του επαρχείου τα 3/5 των εδρών ανήκουν στον επιτυχόντα
συνδυασμό και τα 2/5 στον επιλαχόντα. Ο υπολογισμός των 3/5 και των 2/5 γίνεται σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 33. Αν κατά τον υπολογισμό των 3/5 των εδρών κάθε
επαρχείου προκύπτει αριθμός εδρών μεγαλύτερος από τον αριθμό που προκύπτει από τον
υπολογισμό των 3/5 στο σύνολο των εδρών της Ν.Α., οι επιπλέον έδρες αφαιρούνται από τις έδρες
των επαρχιών με το μεγαλύτερο αριθμό εδρών του επιτυχόντος συνδυασμού.
3. Η κατανομή των εδρών του επαρχείου μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών γίνεται ανάλογα με
το συνολικό αριθμό των εδρών που καταλαμβάνει κάθε συνδυασμός στη Ν.Α. Σε περίπτωση
ισοψηφίας κατά την αναλογική αυτή κατανομή ενεργείται κλήρωση.
"4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με
επαρχεία, όταν προκύπτει ότι με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 32, 33, 34 και του
παρόντος ο αριθμός των νομαρχιακών συμβούλων με τους οποίους εκπροσωπείται το επαρχείο στο
νομαρχιακό συμβούλιο είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των συμβούλων με τους οποίους
εκπροσωπείται αυτό με τις διατάξεις της παραγράφου 1. Για την εφαρμογή των λοιπών διατάξεων
αυτού του άρθρου ως σύνολο των εδρών του επαρχείου λαμβάνεται το σύνολο των εδρών των
επαρχιών οι οποίες απαρτίζουν το επαρχείο, όπως αυτό προκύπτει από τις λοιπές διατάξεις του
νόμου".
***Η εντός " " παράγραφος 4 προστέθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν.
2503/1997 ( Α'107).
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Άρθρο 36
(Άρθρα 10 ν. 2218/94, 13 παρ. 7 ν. 2307/95, 3 παρ. 2 ν. 3434/06)
Επανάληψη της ψηφοφορίας
"1. Αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία που απαιτεί το άρθρο 32 του
παρόντος, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή μόνο μεταξύ των υποψήφιων
Νομαρχών ή των Προέδρων των Διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων των δύο συνδυασμών
π έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Η ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και
στην περίπτωση που δύο από τους ανακηρυχθέντες συνδυασμούς ισοψηφήσουν, συγκεντρώνοντας
ο καθένας ποσοστό τουλάχιστον 42%".
Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος Νομάρχης 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
αρμόδιο πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού.
***Το εντός " " πρώτο εδάφιο της παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.2 του
άρθρου 3 [Επιτυχών-επιλαχόντες συνδυασμοί τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις], του
ν.3434/2006 (Α΄21).
2. Οι έδρες του νομαρχιακού συμβουλίου 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. Το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται
στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα. Στη δεύτερη (Β') κατανομή διανέμονται οι υπόλοιπες. Με βάση
τον αριθμό των εδρών των νομαρχιακών συμβουλίων, οι έδρες που αναλογούν σε καθεμιά από τις
δύο αυτές κατανομές έχουν ως εξής : Για τα 21μελή συμβούλια οι έδρες της Α' κατανομής είναι 11
και της Β' 10, για τα 25μελή 13 και 12, για τα 31μελή 16 και 15, για τα 37μελή 19 και 18, για τα
41μελή 21 και 20 και για τα 43μελή 22 και 21 αντίστοιχα.
3. Οι έδρες της Α' κατανομής διανέμονται αναλογικά στους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις
εκλογές με την ακόλουθη διαδικασία :
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα όλοι μαζί οι
συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία, διαιρείται με τον αριθμό των
εδρών της Α' κατανομής αυξημένο κατά μια μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπομένου 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 όσες και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαιρέσεως. Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι
διάφοροι συνδυασμοί με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες
της Α' κατανομής, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 33.
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 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 πήρες μέρος στην επαναληπτική ψηφοφορία. Στην περίπτωση όπου, λόγω του μικρού αριθμού
εδρών που του έχουν απονεμηθεί από την Α' κατανομή, ο επιτυχών συνδυασμός δεν μπορεί να
συμπληρώσει τον αριθμό των 3/5 του συνόλου των εδρών, προσκυρώνονται σε αυτόν όλες οι
έδρες της Β' κατανομής και δεν γίνεται καμία μεταβολή στην κατανομή 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 Νομάρχες όλων των
συνδυασμών που ισοψήφησαν.
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6. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων
συνδυασμών, στην επαναληπτική ψηφοφορία μετέχουν ο υποψήφιος Νομάρχης του πρώτου σε
αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασμού και οι υποψήφιοι Νομάρχες των συνδυασμών που
ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση.
7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6, επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος Νομάρχης και ο
συνδυασμός του που έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία. Αν στην
ψηφοφορία αυτή ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι Νομάρχες, το αρμόδιο πρωτοδικείο ενεργεί
κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος Νομάρχη και του συνδυασμού του. Αν ισοψηφήσουν
περισσότεροι από δύο υποψήφιοι Νομάρχες, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του
επιτυχόντος Νομάρχη 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 Νομάρχες των δύο συνδυασμών συμμετέχουν και στην
επαναληπτική ψηφοφορία.
9. Οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι εκλέγονται με βάση την πρώτη ψηφοφορία,
σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας στην ψηφοφορία αυτή.
10. Κατά την επανάληψη της ψηφοφορίας ο υποψήφιος Νομάρχης μπορεί να παραιτηθεί από την
υποψηφιότητά του. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωσή του, που επιδίδεται με δικαστικό
επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στο πρωτοδικείο την τρίτη ημέρα, το αργότερο, πριν από την
επαναληπτική ψηφοφορία.
11. Αν ένας υποψήφιος Νομάρχης παραιτηθεί ή πεθάνει, η πλειοψηφία των υποψηφίων του
συνδυασμού του δηλώνει άλλον υποψήφιο Νομάρχη.
12. Αν εκείνος που δηλωθεί ως υποψήφιος Νομάρχης είναι υποψήφιος σύμβουλος του συνδυασμού,
η θέση του ως συμβούλου μένει κενή.
13. Η δήλωση για το νέο υποψήφιο Νομάρχη επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με
απόδειξη στο πρωτοδικείο τη δεύτερη ημέρα πριν από την ψηφοφορία, το αργότερο. Το
πρωτοδικείο ανακηρύσσει το νέο υποψήφιο σε δημόσια συνεδρίαση ακόμη και την παραμονή της
ψηφοφορίας.
14. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση δεν ανακηρύσσεται κανένας υποψήφιος και ως υποψήφιος
Νομάρχης του συνδυασμού θεωρείται ο υποψήφιος σύμβουλος με τις περισσότερες ψήφους
προτιμήσεως κατά την πρώτη ψηφοφορία.
15. Η επαναληπτική ψηφοφορία γίνεται με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και τους ίδιους
δικαστικούς αντιπροσώπους.
Άρθρο 37
(Άρθρο 11 παρ.1,2 και 3 ν.2218/94)
Εξαγωγή και δημοσίευση αποτελεσμάτων εκλογής
1. Η Εφορευτική Επιτροπή και ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής είναι υποχρεωμένοι, αμέσως
μετά τον τερματισμό της διαλογής, να κλείσουν ασφαλώς μέσα σε σάκο το πρωτόκολλο της
ψηφοφορίας, το βιβλίο πρακτικών, τους πίνακες διαλογής και όσα άλλα εκλογικά έγγραφα
υπάρχουν, καθώς και τα δέματα των ψηφοδελτίων τακτοποιημένα κατά συνδυασμούς με τη σειρά
που αριθμήθηκαν και να σφραγίσουν το σάκο. Στο σάκο έχουν το δικαίωμα να βάλουν τη σφραγίδα
τους οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποι’ τους. Το σάκο παραλαμβάνει ο αντιπρόσωπος της δικαστικής
αρχής, τον μεταφέρει ο ίδιος και τον παραδίνει στον Πρόεδρο του αρμόδιου Πρωτοδικείου.
Σε περίπτωση που χαθεί ο σάκος, το αρμόδιο Πρωτοδικείο, αφού διαπιστώσει την απώλεια, με
πρόταση του εισαγγελέα του και με απόφαση του, που εκδίδεται σε δημόσια συνεδρίαση, διατάζει
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με την ίδια απόφαση να προσκομιστεί το αντίγραφο της πράξης της Εφορευτικής Επιτροπής, που
διαβιβάστηκε στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ή στο Νομάρχη. Με βάση το αντίγραφο αυτό
γίνεται η συγκέντρωση και κατάταξη των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις.
2. Αρμόδιο Πρωτοδικείο για τις ενέργειες που προβλέπονται στα άρθρα 37, 38, 39 και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 40 είναι το πολιτικό πρωτοδικείο που προβλέπεται στην παράγραφο 4
του άρθρου 23. Ο πρόεδρος πρωτοδικών, μόλις συγκεντρωθούν τα αποτελέσματα όλων των
εφορευτικών επιτροπών της Ν,Α., καταρτίζει πίνακα των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας και
εξάγει το γενικό αποτέλεσμα, το οποίο δημοσιεύει αμέσως με τοιχοκόλληση στο κατάστημα της
Ν.Α.
Ο πίνακας περιέχει:
α) τον αριθμό των γραμμένων εκλογέων,
β) το συνολικό αριθμό των ψηφισάντων,
γ) τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων,
δ) τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων,
ε) τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων,
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.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο του πιο πάνω πίνακα στέλνεται αμέσως από τον Πρόεδρο του αρμόδιου
Πρωτοδικείου στο Υπουργείο Εσωτερικών, το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και το Νομάρχη.
Άρθρο 38
(Άρθρο 11παρ.4ν.2218/94)
Έκθεση Πρακτικών - Άσκηση Ενστάσεων
Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών 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. Στο διάστημα αυτό οι εκλογείς
μπορούν να λάβουν γνώση του πίνακα και των λοιπών στοιχείων της εκλογής και να ασκήσουν
ενστάσεις κατά του κύρους της.
Άρθρο 39
(Άρθρο 11παρ.5 ν.2218/94)
Επικύρωση Εκλογής
Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις, το πολυμελές Πρωτοδικείο επικυρώνει με απόφαση του το
αποτέλεσμα της εκλογής και ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, το
Νομάρχη και τους τακτικούς και αναπληρωματικούς Νομαρχιακούς Συμβούλους κάθε συνδυασμού
που εκλέγονται.
Οι Σύμβουλοι 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.
Ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου αναρτά αντίγραφο της απόφασης στο κατάστημα του Δικαστηρίου
επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες και αποστέλλει αντίγραφο της στο Νομάρχη και στο Γενικό Γραμματέα
της Περιφέρειας.
Άρθρο 40
(Άρθρα 11 παρ. 6, 7, 8 ν. 2218/94, 15 παρ. 8 ν. 3051/02)
Κατάθεση, Περιεχόμενο και Εκδίκαση Ενστάσεων

1. Η κατάθεση των ενστάσεων κατά του κύρους της εκλογής γίνεται στο γραμματέα του αρμόδιου
πολιτικού δικαστηρίου, ο οποίος δίνει σχετική απόδειξη. Ο γραμματέας, χωρίς αναβολή, διαβιβάζει
την ένσταση μαζί με όλα τα σχετικά με την εκλογή έγγραφα και λοιπά στοιχεία και το πρακτικό
του άρθρου 38 στο αρμόδιο διοικητικό "εφετείο"
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Οι ενστάσεις μπορούν να αναφέρονται είτε σε παραβάσεις των διατάξεων νόμου και γενικά σε
πλημμέλειες της εκλογής είτε σε έλλειψη προσόντων ή σε κωλύματα εκλογιμότητας των προσώπων
που έχουν εκλεγεί. Στην περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, οι ενστάσεις μπορούν να αφορούν
είτε ολόκληρη την εκλογή είτε την πρώτη ή την επαναληπτική ψηφοφορία.
*** Η λέξη "πρωτοδικείο" αντικαταστάθηκε με τη λέξη "εφετείο" με την παρ.8 εδ.α
άρθρ.15 ν.3051/2002, (Α 220).
2. "Οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί κατά του κύρους των εκλογών εκδικάζονται σε πρώτο και σε
τελευταίο βαθμό από το αρμόδιο διοικητικό " εφετείo."
Η ημέρα και η ώρα της συζήτησης των ενστάσεων ορίζονται σε έκθεμα, που συντάσσει ο πρόεδρος
του οικείου διοικητικού εφετείου και τοιχοκολλείται στο ακροατήριο, μέσα σε προθεσμία τριών (3)
ημερών από τη λήξη του πενθήμερου που προβλέπει το άρθρο 38.
Η συζήτηση πρέπει να γίνει αφού περάσουν τρεις (3) αλλά όχι περισσότερες από πέντε (5) ημέρες
από την ημέρα που τοιχοκολλήθηκε το έκθεμα.
*** Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.8 εδ.β'
άρθρ.15 ν.3051/2002, ( Α 220 ).
*** Η λέξη "πρωτοδικείο" αντικαταστάθηκε
εδ.γ΄άρθρ.15 ν.3051/2002, ( Α 220 ).

με τη λέξη "εφετείο" με την παρ.8

3. Για την εκδίκαση των ενστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι γενικές διαδικαστικές διατάξεις και οι
διατάξεις περί εκδικάσεως των ενστάσεων κατά του κύρους των βουλευτικών εκλογών του νόμου
345/1976 "περί κυρώσεως του Κώδικος περί του κατά το άρθρο 100 του Συντάγματος Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου", όπως ισχύει κάθε φορά. Όπου με τις διατάξεις αυτές γίνεται παραπομπή σε
διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, νοούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.
1406/1983. Οι προθεσμίες των άρθρων 28 και 30 παρ. 1 του Ν. 345/1976 είναι τριών (3) ημερών
από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 38.
Η οριστική απόφαση του δικαστηρίου εκδίδεται οκτώ (8) ημέρες το αργότερο μετά τη συζήτηση. Αν
όμως το δικαστήριο θεωρεί ότι, για τη διαμόρφωση της κρίσεώς του, είναι αναγκαία η συλλογή
αποδεικτικών στοιχείων ή η εξέταση μαρτύρων, μπορεί με ιδιαίτερη απόφαση να παρατείνει για
δέκα (10) ημέρες την προθεσμία της εκδόσεως της οριστικής αποφάσεώς του.

Άρθρο 41
(Άρθρο 11 παρ.9,10,11 και 12 ν.2218/94)
Απόφαση για Ενστάσεις
1. Το δικαστήριο αποφασίζει ότι η εκλογή είναι άκυρη αν διαπιστώσει ότι:
α) τα πρόσωπα που έχουν εκλεγεί δεν είχαν τα νόμιμα προσόντα ή είχαν κάποιο κώλυμα
εκλογιμότητας,
β) υπάρχει παράβαση νόμου ή πλημμέλεια της εκλογής. Στη δεύτερη περίπτωση το δικαστήριο
ακυρώνει την εκλογή, μόνον εφόσον δημιουργούνται αμφιβολίες για το ότι το συνολικό αποτέλεσμα
της ψηφοφορίας θα ήταν διαφορετικό, αν δεν συνέβαιναν οι παραβάσεις και οι πλημμέλειες που
διαπιστώθηκαν. Το δικαστήριο, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ακυρώσει ολόκληρη την εκλογή ή
μόνον την επαναληπτική είτε για όλα είτε για ορισμένα εκλογικά τμήματα.
2. Αν το δικαστήριο κηρύξει άκυρη την εκλογή τακτικών συμβούλων, επειδή δεν είχαν τα νόμιμα
προσόντα ή είχαν κώλυμα εκλογιμότητας, ανακηρύσσει ως εκλεγόμενους τους επόμενους, κατά τη
σειρά των ψήφων προτιμήσεως που έχουν λάβει.
3. Αν βεβαιωθεί λάθος σχετικό με την αρίθμηση των ψήφων, το δικαστήριο ανακηρύσσει τον
επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, καθώς και τους συμβούλους που εκλέγονται,
σύμφωνα με τη σωστή αρίθμηση.
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4. Αν απορριφθούν οι ενστάσεις, καθώς και στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 αυτού του
άρθρου, το δικαστήριο επικυρώνει το αποτέλεσμα της εκλογής και εφαρμόζει το άρθρο 39.
Άρθρο 42
(Άρθρο 11 παρ. 13 και 14 ν. 2218/94)
Έφεση - Διόρθωση Αποφάσεων
"1. Διόρθωση των αποφάσεων που κρίνουν τις ενστάσεις επιτρέπεται να γίνει από τα δικαστήρια
που τις έχουν εκδώσει, ύστερα από αίτηση ενός εκλογέα, μόνο για να συμπληρωθούν ατέλειες και
να ερμηνευθούν ασάφειες και αοριστίες ή για να διορθωθούν προφανή λάθη που έγιναν κατά την
αρίθμηση των ψήφων ή κατά τον καθορισμό της σειράς των προσώπων που έχουν εκλεγεί
2. Το Δικαστήριο στέλνει αντίγραφο των αποφάσεων που αφορούν ενστάσεις, χωρίς καθυστέρηση,
στο Νομάρχη και στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας."
*** Το άρθρο 42 (Άρθρο 11 παρ. 13 και 14 Ν. 2218/94) αντικαταστάθηκε ως άνω με
την παρ.8 εδ.δ΄άρθρ.15 ν.3051/2002, (Α 220).
Άρθρο 43
(Άρθρα 11 παρ. 15 ν. 2218/94, 15 παρ. 8 ν. 3051/02)
Κρίση για Προϋφιστάμενες Ανικανότητες
και Κωλύματα
"Το διοικητικό εφετείο" αποφασίζει και μετά την επικύρωση της εκλογής, ύστερα από αίτηση
οποιουδήποτε εκλογέα, αν υπήρχε πριν από την εκλογή ανικανότητα ή κώλυμα εκλογιμότητας
προσώπου που έχει εκλεγεί Νομάρχης ή σύμβουλος, εφόσον αυτό δεν κρίθηκε κατά την εκδίκαση
του κύρους της εκλογής. Αν διαπιστωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου ότι υπήρχε κώλυμα
εκλογιμότητας, το πρόσωπο που έχει εκλεγεί εκπίπτει αυτοδικαίως και εκδίδεται σχετική πράξη του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Η έκθεση της απόφασης του δικαστηρίου και η έφεση γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 39 και της παραγράφου 1 του
άρθρου 42.
*** Οι λέξεις "τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο" αντικαταστάθηκαν με τις λέξεις
"διοικητικό εφετείο", ως άνω, με την παρ.8 εδ.ε΄άρθρ.15 ν.3051/2002, (Α 220)/.

Άρθρο 44
(Άρθρο 11 παρ. 16 και 17 ν. 2218/94 και άρθρο 15 παρ.4 ν.2503/1997)
Αναίρεση - Επανάληψη Εκλογής
"1. Κατά των αποφάσεων που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 41 χωρεί αίτηση αναιρέσεως
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, από την
ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η απόφαση του τριμελούς διοικητικού εφετείου.
2. Για την εκδίκαση της αιτήσεως αναιρέσεως εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των
παραγράφων 2 και 3 (εκτός από το εδάφιο τρίτο) του άρθρου 40 και των άρθρων 41 και 42.
3. Αν ακυρωθεί η εκλογή, η ψηφοφoρία επαναλαμβάνεται ανάμεσα στους ίδιους υποψηφίους που
είχαν ανακηρυχθεί νόμιμα."
*** Το άρθρο 44 (Άρθρο 11 παρ. 16 και 17 Ν. 2218/94) αντικαταστάθηκε ως άνω με
την παρ.8 εδ.στ΄άρθρ.15 ν.3051/2002,( Α 220).
Άρθρο 45
(Άρθρα 11 παρ.18 ν.2218/94, 13 παρ.8 ν.2307/95)
Ορκωμοσία
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Μετά την τελεσίδικη επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των
επιλαχόντων συνδυασμών, και πριν από την ημέρα της εγκατάστασης και ανάληψης των
καθηκόντων τους, ο Νομάρχης και οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι δίνουν στο κατάστημα της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και σε δημόσια συνεδρίαση 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.
Για την ορκωμοσία συντάσσεται πρακτικό, που υπογράφεται από το Νομάρχη και όλους τους
παρευρισκόμενους Συμβούλους.
Άρθρο 46
(Άρθρο 11 παρ.19 ν.2218/94)
Αποποίηση της Εκλογής
Αποποίηση της εκλογής Νομάρχη ή Νομαρχιακού Συμβούλου γίνεται με έγγραφη δήλωση, που
επιδίδεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας έως την παραμονή της εγκατάστασης των
οργάνων της Ν.Α. Όποιος δεν αποποιηθεί την εκλογή και δεν δώσει τον όρκο που προβλέπει το
προηγούμενο άρθρο, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα του.
Άρθρο 47
(Άρθρο 11παρ.20 ν.2218/94)
Παραίτηση
Παραίτηση Νομάρχη και Νομαρχιακών Συμβούλων υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της
Περιφέρειας και γίνεται οριστική από την αποδοχή της.
Αν ο Γενικός Γραμματέας δεν την αποδεχθεί μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της, η
παραίτηση γίνεται οριστική από την εκ νέου επίδοση της με δικαστικό επιμελητή.

Άρθρο 116
(Άρθρα 2 παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7α, β, γ, δ, ε και στ, 8 και 9
ν. 2240/94, 13 παρ. 27, 28, 29, 30, 31, 32 και 34 ν. 2307/95 και άρθρο 15 παρ. 12 και
13 ν. 2503/97)
Ειδικές ρυθμίσεις για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
με περιφέρεια δύο ή περισσότερους νομούς ή Νομαρχίες
Στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, των οποίων η περιφέρεια περιλαμβάνει δύο ή περισσότερους
νομούς ή Νομαρχίες, εφαρμόζονται οι πιο κάτω ειδικές ρυθμίσεις.
1. Κάθε νομός ή Νομαρχία αποτελεί Νομαρχιακό Διαμέρισμα της ενιαίας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης. Έσδρα του Νομαρχιακού Διαμερίσματος είναι η έδρα του αντίστοιχου νομού ή της
Νομαρχίας. Σε κάθε Νομαρχιακό Διαμέρισμα εκλέγεται αριθμός νομαρχιακών συμβούλων ανάλογος
με τον πληθυσμό του, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 4.
Ο συνολικός αριθμός των μελών του Συμβουλίου της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι ίσος
με το άθροισμα του αριθμού των μελών των νομαρχιακών συμβουλίων των Διαμερισμάτων.
2. Το νομαρχιακό συμβούλιο και ο Νομάρχης κάθε Νομαρχιακού Διαμερίσματος έχουν την
περιφέρεια του Νομαρχιακού Διαμερίσματος όλες τις αρμοδιότητες των άρθρων 49 και 62
αντίστοιχα.
3. Όργανα της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, το Συμβούλιο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που αποτελείται από όλους τους
συμβούλους των διαμερισμάτων και η Τριμελής Επιτροπή. Όργανα του Νομαρχιακού Διαμερίσματος
είναι το νομαρχιακό συμβούλιο, οι νομαρχιακές επιτροπές του Διαμερίσματος και ο Νομάρχης του
Διαμερίσματος.
Για τα νομαρχιακά διαμερίσματα των ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τα αιρετά όργανά
τους, εκτός των ειδικών ρυθμίσεων αυτού του άρθρου, έχουν ανάλογη εφαρμογή όλες οι διατάξεις
που αφορούν τις άλλες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα αντίστοιχα όργανά τους.

133

4.α. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει έναν υποψήφιο Πρόεδρο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
ισάριθμους με τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα Νομάρχες και υποψηφίους για μέλη του Συμβουλίου
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των νομαρχιακών συμβουλίων. Ο αριθμός των υποψηφίων
συμβούλων του Συμβουλίου κάθε Διαμερίσματος είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των
νομαρχιακών συμβούλων που εκλέγει και μπορεί να αυξηθεί μέχρι 30%. Στον αριθμό των
νομαρχιακών συμβούλων δεν περιλαμβάνονται ο υποψήφιος Πρόεδρος της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης και οι υποψήφιοι Νομάρχες. Η διάταξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 23 για
την κατανομή των υποψηφίων συμβούλων κάθε συνδυασμού στις επαρχίες της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης εφαρμόζεται χωριστά σε κάθε Διαμέρισμα με βάση τον πληθυσμό του
Διαμερίσματος.
β. Η δήλωση της παραγράφου 3 του άρθρου 23, περιλαμβάνει για κάθε υποψήφιο Νομάρχη και
νομαρχιακό σύμβουλο και ένδειξη του Νομαρχιακού Διαμερίσματος για το οποίο είναι υποψήφιος.
Στη δήλωση πρώτος γράφεται ο υποψήφιος Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
γ. Στα ψηφοδέλτια, μετά το επώνυμο, το όνομα και το όνομα πατέρα του υποψηφίου Προέδρου
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, των υποψηφίων Νομαρχών και υποψηφίων συμβούλων
αναγράφεται το νομαρχιακό διαμέρισμα για το οποίο είναι υποψήφιοι.
Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του μέχρι και προς τέσσερις (4) υποψήφιους
συμβούλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
δ. Ο υπολογισμός των 3/5 και των 2/5 των εδρών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που ανήκουν
στον επιτυχόντα συνδυασμό και στους επιλαχόντες συνδυασμούς, αντίστοιχα, γίνεται χωριστά για
κάθε Διαμέρισμα, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός
σε ολόκληρη την περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
ε. Η αναλογική κατανομή των εδρών στις περιπτώσεις του άρθρου 33 παρ. 4 και 5, καθώς και η
κατανομή των εδρών στις περιπτώσεις του άρθρου 36 παρ. 2, 3 και 4 γίνεται χωριστά σε κάθε
Διαμέρισμα, με βάση όμως τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων σε ολόκληρη την περιφέρεια της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
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πδ 210/1992 (Α΄99)
Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος
Άρθρο 9
(Άρθρο 9 πδ 8/1991)
Διάκριση υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
1. Οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, ως τακτικοί δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι υπάγονται
στις ειδικές διατάξεις του Σώματος και στις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος και εφαρμόζονται
και σ' αυτούς όλες οι διατάξεις που ισχύουν για τους τακτικούς δημόσιους υπαλλήλους, εφόσον δεν
καθορίζεται διαφορετικά στη νομοθεσία που ισχύει για το Πυροσβεστικό Σώμα.
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ΚΥΑ Αριθμ. 11693/ 1998 (Β΄530)
Αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών (παραβόλων) που καταβάλλονται από
τους υποψηφίους νομάρχες και νομαρχιακούς συμβούλους.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚAΙ AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚAΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
'Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του όρθρου 23 του Π. Δ/τος 30/96 (ΦΕΚ A' 21).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 1473/1984 όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις
του άρθρου 42 του Ν. 221 4/94 που παρέχουν την ευχέρεια στον Υπουργό Οικονομικών,
σε συνεργασία με τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό να αναπροσαρμόζει τα παράβολα
που εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου.
3.
Την
απόφαση
του
Πρωθυπουργού
και
του
Υπουργού
Οικονομικών
1107147/1239/00064/4.10.1996 (ΦΕΚ 922 Β) με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες
του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29A του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ A 137) όπως προστέθηκε με το
άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ A' 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος
2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ A 38) και τη διαπίστωση ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αναπροσαρμόζουμε τα χρηματικά ποσά (παράβολα) που αναφέρονται στην περίπτωση γ'
της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Π. Δ/γμα
30/96) η καταβολή των οποίων είναι απαραίτητη για την ανακήρυξη κάθε υποψηφίου
νομάρχη και νομαρχιακού συμβούλου, από δραχμές 25.000 σε δραχμές 35.000 για κάθε
υποψήφιο νομάρχη και νομαρχιακό σύμβουλο.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαΐου 1998
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Α. ΠAΠAΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛAΚΗΣ
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4. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΕ: Ανώνυμη Εταιρεία
ΑΕΔ: Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο
ΔΚΚ: Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας
εδ: εδάφιο
ΕΕ: Ετερρόρυθμη Εταιρεία
ΕΝΑ: Ενιαία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
ΕΠΕ: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
ΚΔΔ: Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας
ΚΝΑ: Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
ΝΑ: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
ΝΔ: Νομαρχιακό Διαμέρισμα
ΝΣ: Νομαρχιακό Συμβούλιο
ν: Νόμος
ΟΕ: Ομόρρυθμη Εταιρεία
Παρ.: Παράγραφος
Περ.: Περίπτωση
πδ: Προεδρικό διάταγμα
Σ: Σύνταγμα
ΣτΕ: Συμβούλιο της Επικρατείας
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