
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 3 Δηµοτικές αρχές 
Άρθρο 4 Αρχές δηµοτικών κοινοτήτων
Άρθρο 5 Χρόνος διενέργειας εκλογών - Διάρκεια δηµο-

τικής περιόδου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΚΛΟΓΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ
Άρθρο 6 Δικαίωµα του εκλέγειν 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕ-

ΣΘΑΙ 
Άρθρο 9 Προσόντα εκλογιµότητας 
Άρθρο 10 Κωλύµατα εκλογιµότητας και ασυµβίβαστα 
Άρθρο 11 Ασυµβίβαστο λόγω οφειλών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΕΔΡΕΣ ΔΗ-

ΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Άρθρο 12 Εκλογικές περιφέρειες 
Άρθρο 13 Έδρες δηµοτικών συµβούλων κάθε εκλογικής

περιφέρειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ - ΠΡΟ-

ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
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Άρθρο 18 Δικαιώµατα συνδυασµών και υποψηφίων

Άρθρο 19 Πρόγραµµα της εκλογής
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Άρθρο 20 Μορφή και περιεχόµενο των ψηφοδελτίων 
Άρθρο 21 Εκτύπωση και διανοµή των ψηφοδελτίων 
Άρθρο 22 Σταυροί προτίµησης 
Άρθρο 23 Άκυρα ψηφοδέλτια 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 
Άρθρο 24 Επιτυχών συνδυασµός δηµάρχου και επιλα-

χόντες συνδυασµοί του δηµοτικού συµβουλίου - Εκλογή
δηµάρχου 
Άρθρο 25 Επαναληπτική ψηφοφορία 
Άρθρο 26 Κατανοµή των εδρών του δηµοτικού συµβου-

λίου 
Άρθρο 27 Κατανοµή των εδρών του δηµοτικού συµβου-

λίου ανά εκλογική περιφέρεια 
Άρθρο 28 Παραίτηση ή θάνατος υποψηφίου δηµάρχου

σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας 
Άρθρο 29 Εκλογή συµβούλων δηµοτικών κοινοτήτων 
Άρθρο 30 Εκλογή προέδρων δηµοτικών κοινοτήτων
Άρθρο 31  Τακτικοί και αναπληρωµατικοί δηµοτικοί σύµ-

βουλοι - Ισοψηφία
Άρθρο 32 Τακτικοί και αναπληρωµατικοί σύµβουλοι δη-

µοτικών κοινοτήτων - Ισοψηφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕ-

ΛΕΣΜΑΤΩΝ
Άρθρο 33 Μετάδοση των αποτελεσµάτων 
Άρθρο 34 Εξαγωγή και δηµοσίευση των αποτελεσµά-

των 
Άρθρο 35  Έκθεση πρακτικών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ-

ΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ - ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΗΡΩ-
ΣΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 
Άρθρο 36 Επικύρωση της εκλογής 
Άρθρο 37 Ορκωµοσία αιρετών

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΕ΄, 2 Ιουνίου 2021,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Εκλογή Δηµοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις



Άρθρο 38 Αποποίηση της εκλογής 
Άρθρο 39 Παραίτηση αιρετών 
Άρθρο 40 Αντικατάσταση και αναπλήρωση συµβούλων

και προέδρων των δηµοτικών κοινοτήτων
Άρθρο 41  Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συµβουλίων
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΚΛΟΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Άρθρο 42 Περιφερειακές αρχές 
Άρθρο 43 Χρόνος διενέργειας εκλογών - Διάρκεια περι-

φερειακής περιόδου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΚΛΟΓΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ 
Άρθρο 44 Δικαίωµα του εκλέγειν 
Άρθρο 45 Άσκηση του δικαιώµατος του εκλέγειν
Άρθρο 46 Εκλογικοί κατάλογοι 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕ-

ΣΘΑΙ 
Άρθρο 47 Προσόντα εκλογιµότητας
Άρθρο 48 Κωλύµατα εκλογιµότητας και ασυµβίβαστα 
Άρθρο 49 Ασυµβίβαστο λόγω οφειλών 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΕΔΡΕΣ ΠΕ-

ΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Άρθρο 50 Εκλογικές περιφέρειες
Άρθρο 51 Έδρες περιφερειακών συµβούλων κάθε εκλο-

γικής περιφέρειας 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Άρθρο 52 Κατάρτιση συνδυασµών - Υποβολή υποψη-

φιοτήτων 
Άρθρο 53 Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασµών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ - ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Άρθρο 54 Μορφή και περιεχόµενο των ψηφοδελτίων 
Άρθρο 55 Σταυροί προτίµησης 
Άρθρο 56 Άκυρα ψηφοδέλτια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Άρθρο 57 Επιτυχών συνδυασµός περιφερειάρχη και επι-

λαχόντες συνδυασµοί του περιφερειακού συµβουλίου - Ε-
κλογή περιφερειάρχη 
Άρθρο 58 Επαναληπτική ψηφοφορία
Άρθρο 59 Κατανοµή των εδρών του περιφερειακού συµ-

βουλίου
Άρθρο 60 Κατανοµή των εδρών του περιφερειακού συµ-

βουλίου ανά εκλογική περιφέρεια 
Άρθρο 61  Τακτικοί και αναπληρωµατικοί περιφερειακοί

σύµβουλοι - Ισοψηφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄  ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕ-

ΛΕΣΜΑΤΩΝ
Άρθρο 62 Μετάδοση, εξαγωγή και δηµοσίευση των απο-

τελεσµάτων
Άρθρο 63 Έκθεση πρακτικών 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ-

ΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ - ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΗΡΩ-
ΣΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Άρθρο 64 Επικύρωση της εκλογής 
Άρθρο 65 Ορκωµοσία αιρετών
Άρθρο 66 Αποποίηση της εκλογής 
Άρθρο 67 Παραίτηση αιρετών 
Άρθρο 68 Αντικατάσταση και αναπλήρωση συµβούλων 
Άρθρο 69 Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συµβουλίων
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 70 Εκλογικοί φάκελοι - Λευκά ψηφοδέλτια - Κάλ-

πες ψηφοφορίας

Άρθρο 71 Εφαρµογή της νοµοθεσίας για την εκλογή
βουλευτών 
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΤΡΟ-

ΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΕΠΑ-
ΝΑΛΗΨΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Άρθρο 72 Εκλογικές διαφορές 
Άρθρο 73 Αρµόδιο δικαστήριο - Τροποποίηση του άρ-

θρου 245 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
Άρθρο 74 Ένσταση - Προσβαλλόµενη πράξη - Τροποποί-

ηση του άρθρου 246 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας 
Άρθρο 75 Ενεργητική και παθητική νοµιµοποίηση για

την άσκηση της ένστασης - Τροποποίηση του άρθρου 247
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
Άρθρο 76 Προθεσµία για την άσκηση της ένστασης -

Τροποποίηση του άρθρου 248 του Κώδικα Διοικητικής Δι-
κονοµίας  
Άρθρο 77 Λόγοι - Τροποποίηση του άρθρου 249 του Κώ-

δικα Διοικητικής Δικονοµίας
Άρθρο 78 Άσκηση της ένστασης - Τροποποίηση του άρ-

θρου 250 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
Άρθρο 79  Διαβίβαση της ένστασης - Τροποποίηση του

άρθρου 252 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας 
Άρθρο 80 Παρεµπίπτων έλεγχος - Τροποποίηση του άρ-

θρου 258 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
Άρθρο 81 Εξουσία του δικαστηρίου - Απόφαση - Τροπο-

ποίηση του άρθρου 259 του Κώδικα Διοικητικής Δικονο-
µίας
Άρθρο 82 Αίτηση αναίρεσης
Άρθρο 83 Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύ-

ρωσης 
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙ-

ΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 84 Δηµοτικές ενότητες 
Άρθρο 85 Μετονοµασία κοινοτήτων σε δηµοτικές κοινό-

τητες - Τροποποίηση των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του
ν. 3852/2010
Άρθρο 86 Επικαιροποίηση ορολογίας
Άρθρο 87 Πληθυσµός οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκη-

σης
Άρθρο 88 Επαγγελµατική δραστηριότητα του περιφε-

ρειάρχη - Προσθήκη άρθρου 159Α στον ν. 3852/2010 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 89 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 90 Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 91 Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
Άρθρο 92 Στέρηση δικαιώµατος εκλέγειν - Αντικατάστα-

ση του άρθρου 5 του π.δ. 26/2012
Άρθρο 93 Δικαίωµα κατάρτισης συνδυασµών - Τροπο-

ποίηση του άρθρου 32 του π.δ. 26/2012
Άρθρο 94 Ασυµβίβαστο καταδικασθέντος να κατέχει ε-

πιτελική θέση σε πολιτικό κόµµα
Άρθρο 95 Απαγόρευση ιδιωτικής χρηµατοδότησης κοµ-

µάτων µε πρόσωπα καταδικασθέντα σε επιτελική θέση -
Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 7 του ν. 3023/2002
Άρθρο 96 Αποκλεισµός κοµµάτων µε πρόσωπα καταδι-

κασθέντα σε επιτελική θέση από ραδιοτηλεοπτική προβο-
λή κατά την προεκλογική περίοδο και από χώρους υπαί-
θριας προβολής πολιτικών µηνυµάτων  - Προσθήκη άρ-
θρου 10Α στον ν. 3023/2002
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α-
ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 97 Διεκπεραίωση εκκρεµών αιτήσεων για χορή-

γηση επιδόµατος στεγαστικής συνδροµής 
Άρθρο 98 Υπηρεσίες καθαριότητας στον e-ΕΦΚΑ
Άρθρο 99 Συµβάσεις καθαριότητας σχολικών µονάδων
Άρθρο 100 Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση εκτάκτων

αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λό-
γω του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 101 Ρυθµίσεις για τη χρονική περίοδο δραστη-
ριοποίησης ναυαγοσωστών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩ-

ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑ «ΓΕΦΥΡΑ»
Άρθρο 102 Σκοποί και διάρκεια της ανώνυµης εταιρεί-

ας µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» - Τροποποίηση του
άρθρου 1 του ν. 3986/2011
Άρθρο 103 Διοίκηση της ανώνυµης εταιρείας µε την ε-

πωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥ-
ΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» - Τροποποίηση του άρθρου 3
του ν. 3986/2011
Άρθρο 104 Ωρίµανση συµβάσεων στρατηγικής σηµα-

σίας - Προσθήκη άρθρου 5Β στον ν. 3986/2011
Άρθρο 105 Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της

ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Α.Ε.» - Τροποποιήσεις του άρθρου 8 του ν. 3986/2011
Άρθρο 106 Έγκριση αίτησης για τη χορήγηση συνει-

σφοράς του Δηµοσίου - Τροποποίηση του άρθρου 76 του
ν. 4714/2020
Άρθρο 107 Περιπτώσεις διακοπής καταβολής συνει-

σφοράς Δηµοσίου - Τροποποίηση του άρθρου 80 του
ν. 4714/2020 
Άρθρο 108 Έγκριση αίτησης για συνεισφορά Δηµοσίου

-  Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4790/2021
Άρθρο 109 Υποχρεώσεις οφειλέτη - Τροποποίηση του

άρθρου 72 του ν. 4790/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ,
ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΓ-
ΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 110 Χωροθέτηση µαρίνας Αγίου Κοσµά - Τροπο-

ποίηση της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4062/2012
Άρθρο 111 Κυκλοφοριακή σύνδεση - Προσθήκη παρ.

1α και 1β στο άρθρο 5 του ν. 4062/2012
Άρθρο 112 Αρτιότητα προ της διαµόρφωσης κοινοχρή-

στων χώρων - Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 5Α του
ν.4062/2012
Άρθρο 113 Γραφείο Ελληνικού
Άρθρο 114 Τροποποιήσεις Σύµβασης Διανοµής
Άρθρο 115 Τροποποιήσεις λοιπών στοιχείων της γενι-

κής οργάνωσης του Πάρκου - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 3 του ν. 4062/2012
Άρθρο 116 Κατεδαφιστέα και διατηρούµενα κτίρια
Άρθρο 117 Κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε προσωπικό

της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας
ΜΕΡΟΣ Η΄  ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 
Άρθρο 118 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η αποτελεσµατική ρύθµιση
των θεµάτων που αφορούν στη διαδικασία υποβολής υ-
ποψηφιότητας, ψηφοφορίας και ανάδειξης του επιτυχό-
ντος συνδυασµού και των επιλαχόντων συνδυασµών και
των τακτικών και αναπληρωµατικών αιρετών προσώπων
κατά τη διεξαγωγή των εκλογών των δηµοτικών και των
περιφερειακών αρχών. 

Άρθρο 2
Αντικείµενο

Αντικείµενο του παρόντος είναι η θέσπιση ενός πλή-
ρους, συστηµατικού και αποτελεσµατικού νοµικού πλαι-
σίου για την εκλογή δηµοτικών και περιφερειακών αρ-
χών, που επιτρέπει την επιτυχή και παραγωγική διοίκηση
των τοπικών υποθέσεων από τους οργανισµούς τοπικής
αυτοδιοίκησης και διασφαλίζει την εκπλήρωση της απο-
στολής τους και την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους κα-
τά τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος των τοπι-
κών κοινωνιών, σύµφωνα µε τις επιταγές του άρθρου
102 του Συντάγµατος. 

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Άρθρο 3
Δηµοτικές αρχές

1. Οι δήµοι διοικούνται από το Δηµοτικό Συµβούλιο,
την οικονοµική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής,
την εκτελεστική επιτροπή και τον δήµαρχο.

2. Το Δηµοτικό Συµβούλιο αποτελείται από:
α) δεκατρία (13) µέλη, σε δήµους µε πληθυσµό έως

δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους,
β) δεκαπέντε (15) µέλη, σε δήµους µε πληθυσµό από

δύο χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες (2.001 - 5.000) κα-
τοίκους, 
γ) δεκαεννέα (19) µέλη, σε δήµους µε πληθυσµό από

πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (5.001 - 10.000)
κατοίκους, 
δ) είκοσι πέντε (25) µέλη, σε δήµους µε πληθυσµό από

δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001 -
30.000) κατοίκους, 
ε) είκοσι εννέα (29) µέλη, σε δήµους µε πληθυσµό από

τριάντα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (30.001 -
50.000) κατοίκους, 
στ) τριάντα πέντε (35) µέλη, σε δήµους µε πληθυσµό

από πενήντα χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες (50.001 -
100.000) κατοίκους,
ζ) τριάντα εννέα (39) µέλη, σε δήµους µε πληθυσµό α-

πό εκατό χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα χιλιάδες
(100.001 - 150.000) κατοίκους και 
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η) σαράντα τρία (43) µέλη, σε δήµους µε πληθυσµό α-
πό εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν (150.001) και άνω κα-
τοίκους.

3. Εάν οι δηµοτικές ενότητες δήµων µε πληθυσµό από
δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001 -
30.000) κατοίκους, από τριάντα χιλιάδες έναν έως πενή-
ντα χιλιάδες (30.001 - 50.000) κατοίκους  και από πενή-
ντα χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (50.001
- 150.000) κατοίκους που έχουν συσταθεί µε το άρθρο 2
του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), υπερβαίνουν τις έξι (6), ο αριθ-
µός των µελών του Δηµοτικού Συµβουλίου τους είναι ε-
κείνος που αντιστοιχεί στην επόµενη πληθυσµιακή κλί-
µακα. 

Άρθρο 4
Αρχές δηµοτικών κοινοτήτων

1. Οι δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό µικρότερο ή ί-
σο των τριακοσίων (300) κατοίκων διοικούνται από τον
πρόεδρο της δηµοτικής κοινότητας.

2. Οι δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό µεγαλύτερο ή
ίσο των τριακοσίων ενός (301) κατοίκων διοικούνται από
τον πρόεδρο του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας
και το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας.

3. Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας αποτελεί-
ται από:
α) τρία (3) µέλη, σε δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό

από τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (301 - 2.000) κα-
τοίκους, 
β) πέντε (5) µέλη, σε δηµοτικές κοινότητες µε πληθυ-

σµό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001 -
10.000) κατοίκους,
γ) έντεκα (11) µέλη, σε δηµοτικές κοινότητες µε πλη-

θυσµό από δέκα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες
(10.001 - 50.000) κατοίκους και 
δ) δεκαπέντε (15) µέλη, σε δηµοτικές κοινότητες µε

πληθυσµό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω
κατοίκους. 

4. Δεν εκλέγονται συµβούλια δηµοτικών κοινοτήτων
στους δήµους της Περιφέρειας Αττικής, µε εξαίρεση
τους δήµους των Περιφερειακών Ενοτήτων Νήσων, Ανα-
τολικής και Δυτικής Αττικής και τους δήµους που συ-
γκροτούνται από τις δηµοτικές κοινότητες της παρ. 4
του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 (Α΄87).

5. Στην περίπτωση µη εκλογής συµβουλίου της δηµο-
τικής κοινότητας, όπως ορίζει η παρ. 4,  οι αρµοδιότητες
του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας ασκούνται α-
πό την οικονοµική επιτροπή του δήµου και οι αρµοδιότη-
τες του προέδρου της δηµοτικής κοινότητας από τον δή-
µαρχο ή τον οριζόµενο από αυτόν αντιδήµαρχο.

Άρθρο 5
Χρόνος διενέργειας εκλογών - 
Διάρκεια δηµοτικής περιόδου

1. Οι δήµαρχοι, οι δηµοτικοί σύµβουλοι, οι σύµβουλοι
των δηµοτικών κοινοτήτων και οι πρόεδροι των δηµοτι-
κών κοινοτήτων εκλέγονται κάθε πέντε (5) έτη µε άµε-
ση, καθολική και µυστική ψηφοφορία.

2. Η εκλογή διεξάγεται τη δεύτερη Κυριακή του µηνός
Οκτωβρίου του πέµπτου έτους κάθε δηµοτικής περιόδου.
Αν δεν αναδειχθεί επιτυχών συνδυασµός, σύµφωνα µε

το άρθρο 24, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται την επόµε-
νη Κυριακή, σύµφωνα µε το άρθρο 25. 

3. Αν κατά την ηµέρα της διενέργειας των εκλογών
των δηµοτικών αρχών, σε δήµο ή σε ένα ή περισσότερα
εκλογικά τµήµατά του, δεν διεξαχθεί η ψηφοφορία, αυτή
γίνεται την επόµενη Τετάρτη.

4. Η εγκατάσταση των αρχών γίνεται την 1η Ιανουαρί-
ου του επόµενου έτους από αυτό της διεξαγωγής των ε-
κλογών και η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεµβρίου του
πέµπτου έτους.

5. Για την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η εκλογή
δηµοτικών αρχών διεξάγεται την Κυριακή, 8 Οκτωβρίου
2023 και η εγκατάσταση των αρχών της παρ. 1 γίνεται
την 1η Ιανουαρίου 2024.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΚΛΟΓΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ

Άρθρο 6
Δικαίωµα του εκλέγειν

1. Δικαίωµα να εκλέγουν τις αιρετές δηµοτικές αρχές
και τις αρχές των δηµοτικών κοινοτήτων έχουν όλοι οι
δηµότες του δήµου. 

2. Δικαίωµα να εκλέγουν τις αιρετές δηµοτικές αρχές
και τις αρχές των δηµοτικών κοινοτήτων έχουν, επίσης,
οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι εγγε-
γραµµένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του
δήµου. 

3. Ως προς το όριο ηλικίας για την άσκηση του δικαιώ-
µατος του εκλέγειν εφαρµόζεται το άρθρο 4 του
π.δ. 26/2012 (Α΄ 57), περί εκλογής βουλευτών. 

Άρθρο 7
Άσκηση του δικαιώµατος του εκλέγειν 

1. Το δικαίωµα του εκλέγειν ασκούν µόνο όσοι είναι
εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους και στους
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήµου, σύµφωνα
µε τα άρθρα 7 έως 25 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57), περί ε-
κλογής βουλευτών. Το δικαίωµα του πρώτου εδαφίου για
την εκλογή των συµβούλων των δηµοτικών κοινοτήτων
και των προέδρων των δηµοτικών κοινοτήτων έχουν οι
εκλογείς που είναι εγγεγραµµένοι στους αντίστοιχους
εκλογικούς καταλόγους.

2. Η άσκηση του δικαιώµατος του εκλέγειν είναι υπο-
χρεωτική. Κατ’ εξαίρεση η άσκηση του δικαιώµατος του
εκλέγειν δεν είναι υποχρεωτική για:
α) τους κατοίκους του εξωτερικού, 
β) όσους έχουν υπερβεί το εβδοµηκοστό (70ό) έτος

της ηλικίας τους ή 
γ) όσους βρίσκονται την ηµέρα της ψηφοφορίας σε α-

πόσταση µεγαλύτερη των διακοσίων (200) χιλιοµέτρων
από το εκλογικό τµήµα στο οποίο ψηφίζουν.

Άρθρο 8
Εκλογικοί κατάλογοι

1. Οι εκλογικοί κατάλογοι που ισχύουν για την εκλογή
βουλευτών, ισχύουν και για τις εκλογές των αιρετών δη-
µοτικών αρχών, των συµβουλίων των δηµοτικών κοινο-
τήτων και των προέδρων των δηµοτικών κοινοτήτων. 
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2. Σε περίπτωση αναγνώρισης νέου δήµου, απόσπα-
σης ενός συνοικισµού από έναν δήµο και προσάρτησής
του σε άλλον δήµο ή λοιπών µεταβολών δήµων, εφαρµό-
ζεται το άρθρο 26 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57), περί εκλογής
βουλευτών.

3. Για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν
οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι του π.δ. 133/1997 (Α΄
121). 

4. Προκειµένου να γίνει µεταδηµότευση για τις εκλο-
γές δηµοτικών αρχών, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του
ν. 3463/2006 (Α΄114), για την υποβολή υποψηφιότητας
στους νέους δήµους που προκύπτουν από συνένωση δή-
µων και κοινοτήτων, η εγγραφή γίνεται στα δηµοτολόγια
του δήµου που ορίζεται ως έδρα του νέου δήµου. Το δι-
καίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί  από την 1η Αυγούστου
του έτους διενέργειας των εκλογών µέχρι και την προη-
γούµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβο-
λής της δήλωσης των συνδυασµών της παρ. 4 του άρ-
θρου 15.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ

Άρθρο 9
Προσόντα εκλογιµότητας 

1. Δήµαρχος µπορεί να εκλεγεί:
α) δηµότης που έχει το δικαίωµα του εκλέγειν και έχει

συµπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας
του κατά την ηµέρα των εκλογών και
β) πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει το δικαί-

ωµα του εκλέγειν, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του
π.δ. 133/1997 (Α΄ 121), και έχει συµπληρώσει το εικοστό
πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του κατά την ηµέρα των ε-
κλογών. 

2. Δηµοτικός σύµβουλος, σύµβουλος δηµοτικής κοινό-
τητας ή πρόεδρος της δηµοτικής κοινότητας µπορεί να
εκλεγεί:
α) δηµότης που έχει το δικαίωµα του εκλέγειν και έχει

συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας
του κατά την ηµέρα των εκλογών και
β) πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει το δικαί-

ωµα του εκλέγειν, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του
π.δ. 133/1997, και έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο
(18ο) έτος της ηλικίας του κατά την ηµέρα των εκλογών.

Άρθρο 10
Κωλύµατα εκλογιµότητας και ασυµβίβαστα

1. Δεν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήµαρχοι, δη-
µοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι δηµοτικών κοινοτήτων ή
πρόεδροι δηµοτικών κοινοτήτων, πολίτες οι οποίοι στε-
ρούνται του δικαιώµατος του εκλέγειν.

2. Δεν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήµαρχοι, δη-
µοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι δηµοτικών κοινοτήτων ή
πρόεδροι δηµοτικών κοινοτήτων:
α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωµατικοί των Ενόπλων

Δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας, αξιωµατικοί του
Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, θρησκευ-
τικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών, καθώς και τα
µέλη των ανεξάρτητων αρχών του άρθρου 101Α του Συ-
ντάγµατος ή των αρχών που χαρακτηρίζονται µε νόµο
ως ανεξάρτητες ή ρυθµιστικές, αν για τα µέλη αυτά προ-
βλέπεται από τον νόµο η πλήρης και αποκλειστική τους

απασχόληση ή η αναστολή άσκησης εκ µέρους τους ο-
ποιουδήποτε άλλου δηµόσιου λειτουργήµατος ή καθήκο-
ντος, αµειβόµενου ή µη, σε οποιαδήποτε θέση του δηµό-
σιου τοµέα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην αρ-
χή αυτή. Κατ’ εξαίρεση, δικαστικοί λειτουργοί και αξιω-
µατικοί των Ενόπλων Δυνάµεων, των σωµάτων ασφαλεί-
ας και του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλα-
κής, εφόσον δεν υπηρέτησαν εντός των ορίων του δή-
µου στον οποίο επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα κα-
τά και µετά την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής
των εκλογών των δηµοτικών αρχών, µπορούν να είναι υ-
ποψήφιοι, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους, σύµ-
φωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012
(Α΄ 57), περί εκλογής βουλευτών, πριν από την ηµεροµη-
νία ανακήρυξης των υποψηφίων. Το ασυµβίβαστο του
πρώτου εδαφίου δεν καταλαµβάνει όσους εκ του ένστο-
λου προσωπικού των σωµάτων ασφαλείας και του Λιµε-
νικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής προάγονται σε
αξιωµατικούς, µε τη συµπλήρωση ετών πραγµατικής υ-
πηρεσίας κατά τη διάρκεια της αιρετής θητείας τους. Ει-
δικές διατάξεις που απαγορεύουν την υποβολή ή την α-
ποδοχή της παραίτησης των προσώπων αυτών ή που πε-
ριορίζουν το δικαίωµά τους να παραιτηθούν ή την αρµο-
διότητα της αρχής να αποδεχθεί την παραίτησή τους, ε-
ξακολουθούν να ισχύουν.
β) Ο Συµπαραστάτης του Δηµότη και της Επιχείρησης,

εφόσον η χωρική του αρµοδιότητα αφορά ή καταλαµβά-
νει τον δήµο για τον οποίο θέτει υποψηφιότητα, για τέσ-
σερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του µε οποιονδή-
ποτε τρόπο.
γ) Ο Επόπτης Ο.Τ.Α., στους δήµους στους οποίους ε-

κτείνεται η αρµοδιότητά του, για τέσσερα (4) έτη από τη
λήξη της θητείας του µε οποιονδήποτε τρόπο.
δ) Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συµ-

βουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι των
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νο-
µικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δηµόσιων επι-
χειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων
ορίζει, άµεσα ή έµµεσα, το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη
ή ως µέτοχος, καθώς και των πάσης φύσεως νοµικών
προσώπων των δήµων, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της το-
πικής αυτοδιοίκησης, δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω α-
ξιώµατα, ή δεν έχουν οριστεί στις θέσεις αυτές λόγω ι-
διότητας (ex officio), σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέ-
πει τα νοµικά αυτά πρόσωπα, στους δήµους στα διοικητι-
κά όρια των οποίων εκτείνεται η χωρική αρµοδιότητα
των νοµικών προσώπων, εφόσον κατείχαν τα συγκεκρι-
µένα αξιώµατα κατά και µετά από την 1η Ιανουαρίου του
έτους διεξαγωγής των εκλογών.
ε) Υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου και

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δηµοσίου, των
δήµων, των περιφερειών και των νοµικών προσώπων που
είναι ενταγµένα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυ-
βέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ως
έχει δέκα (10) µήνες πριν από τη διενέργεια των εκλο-
γών, οι οποίοι, κατά και µετά από την 1η Ιανουαρίου του
έτους διεξαγωγής των εκλογών, άσκησαν καθήκοντα
προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου γενικής δι-
εύθυνσης ή διεύθυνσης στους δήµους στα διοικητικά ό-
ρια των οποίων εκτεινόταν η αρµοδιότητα των οργανι-
κών τους µονάδων. Στο πεδίο εφαρµογής του πρώτου ε-
δαφίου δεν υπάγονται οι διευθυντές σχολικών µονάδων
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς
και οι διευθυντές τµηµάτων, µονάδων, κλινικών και εργα-
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στηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Εθνικού Συστήµατος Υ-
γείας, ενώ υπάγονται οι περιφερειακοί διευθυντές εκ-
παίδευσης και οι διευθυντές εκπαίδευσης, οι διευθυντές
ιατροί που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των
Κέντρων Υγείας, καθώς και ο υπεύθυνος συντονιστής
της επιστηµονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείας.
στ) Όποιοι συνδέονται µε τον οικείο δήµο, τα νοµικά

του πρόσωπα ή τα νοµικά πρόσωπα στα οποία αυτός
συµµετέχει, µε σύµβαση προµήθειας, εκτέλεσης έργου,
παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώµατος εκµε-
τάλλευσης έργου ή υπηρεσίας µε αντικείµενο συνολικής
αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, εφόσον η
σύµβαση είναι σε ισχύ κατά και µετά από την 1η Ιανουα-
ρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών. Δεν αποτελεί
κώλυµα ή ασυµβίβαστο η ιδιότητα του µέλους της διοί-
κησης ή του υπαλλήλου δηµοσίων επιχειρήσεων και ορ-
γανισµών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται µε τον οι-
κείο δήµο, τα νοµικά του πρόσωπα ή τα νοµικά πρόσωπα
στα οποία αυτός συµµετέχει, µε σύµβαση που είναι σχε-
τική µε το αντικείµενο της δραστηριότητάς τους. Δεν α-
ποτελεί ασυµβίβαστο η σύναψη σύµβασης αγοράς, εκ-
ποίησης ή εκµίσθωσης δηµοτικών ακινήτων, εφόσον η
σχετική σύµβαση έχει συναφθεί ύστερα από πλειοδοτική
δηµοπρασία. 
ζ) Γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύµβουλοι, πρόε-

δροι και µέλη διοικητικών συµβουλίων, διαχειριστές, µέ-
τοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν
συµβληθεί µε τον οικείο δήµο, τα νοµικά του πρόσωπα ή
τα νοµικά πρόσωπα στα οποία αυτός συµµετέχει, εφό-
σον το ποσοστό συµµετοχής τους στις εταιρείες υπερ-
βαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαί-
ου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρει-
ών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συµβληθεί
µε τον οικείο δήµο, τα νοµικά του πρόσωπα ή τα νοµικά
πρόσωπα στα οποία αυτός συµµετέχει, εφόσον συντρέ-
χουν οι προϋποθέσεις της περ. στ). Αν ο οικείος δήµος
συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση µε
την οποία συµβάλλεται ο ίδιος, τα νοµικά του πρόσωπα ή
τα νοµικά πρόσωπα στα οποία µετέχει, δεν υπάρχει α-
συµβίβαστο για τους αιρετούς του δήµου που µετέχουν
στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής.
η) Γενικοί γραµµατείς δήµων, ειδικοί σύµβουλοι των

δήµων και δικηγόροι µε έµµισθη εντολή των δήµων,
στους δήµους στους οποίους υπηρέτησαν, κατά και µετά
από την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλο-
γών. Οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή των δήµων που έ-
χουν παραιτηθεί από τη θέση τους για να θέσουν υποψη-
φιότητα µπορούν να επανέλθουν σε αυτή εάν δεν εκλε-
γούν ή εκλεγούν και λήξει για οποιονδήποτε λόγο η θη-
τεία τους, µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 32 του
ν. 4257/2014 (Α΄93).

3. Κώλυµα εκλογιµότητας συντρέχει για: 
α) όσους έχουν εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίω-

µα πρώτου ή δεύτερου βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης ύ-
στερα από:
αα) αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, σύµφωνα µε

την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 236 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87), περί έκπτωσης εξαιτίας καταδίκης, ή
αβ) αιτιολογηµένη απόφαση του Επόπτη Ο.Τ.Α. για

πειθαρχικό παράπτωµα, σύµφωνα µε τα άρθρα 233 και
234 του ν. 3852/2010, περί πειθαρχικής ευθύνης και πει-
θαρχικής διαδικασίας αντίστοιχα, ή
β) αυτούς που στερούνται των πολιτικών δικαιωµάτων

τους ή στους οποίους έχει επιβληθεί αποστέρηση δηµό-

σιας θέσης ή δηµόσιου ή αυτοδιοικητικού αξιώµατος µε
αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση.

4. Δεν µπορούν να είναι δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβου-
λοι, σύµβουλοι δηµοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δηµο-
τικών κοινοτήτων, υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµο-
σίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που
υπηρετούν στον ίδιο δήµο και στα πάσης φύσεως νοµικά
πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα οποία µετέχει ο
δήµος. Το ασυµβίβαστο δεν συντρέχει, αν τα πρόσωπα
του πρώτου εδαφίου παραιτηθούν από τη θέση τους πριν
από την ηµέρα της εγκατάστασής τους. Αν δεν παραιτη-
θούν πριν από την ηµέρα της εγκατάστασής τους, εκπί-
πτουν αυτοδικαίως από το αξίωµα. Η αρµόδια υπηρεσία
του δήµου οφείλει αµελλητί να ενηµερώσει τον Επόπτη
Ο.Τ.Α. για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πρά-
ξης. Αν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου εκλεγούν και
λήξει για οποιονδήποτε λόγο η θητεία τους, επανέρχο-
νται αυτοδικαίως στην ενεργό υπηρεσία, σύµφωνα µε το
άρθρο 32 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93). 

5. Δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι δηµοτι-
κών κοινοτήτων ή πρόεδροι δηµοτικών κοινοτήτων, που
αποδέχονται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή τα έργα
που συνιστούν ασυµβίβαστο, εκπίπτουν από το αξίωµά
τους. Το αρµόδιο διοικητικό πρωτοδικείο µε απόφασή
του διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυµβιβάστου και την
έκπτωση από το αξίωµα, ύστερα από ένσταση που ασκεί-
ται σύµφωνα µε το άρθρο 72 του παρόντος και τα άρθρα
244 έως 266 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
(ν. 2717/1999 Α΄ 97), περί των διαφορών που αναφύο-
νται κατά την εκλογική διαδικασία στους οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά της απόφασης µε την ο-
ποία διαπιστώνεται το ασυµβίβαστο, χωρεί αίτηση αναί-
ρεσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφω-
να µε το άρθρο 82 του παρόντος και τα άρθρα 53 έως 66
του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), περί της αίτησης αναίρεσης. Δή-
µαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι δηµοτικών κοι-
νοτήτων ή πρόεδροι δηµοτικών κοινοτήτων, που απο-
κτούν δηµοτικότητα σε άλλον δήµο, εκπίπτουν από το α-
ξίωµά τους αυτοδικαίως. Για την έκπτωση εκδίδεται δια-
πιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός δεκαπέντε
(15) ηµερών από τότε που έλαβε γνώση της απόκτησης
νέας δηµοτικότητας.

6. Τα κωλύµατα των περ. α) και β) της παρ. 3 ισχύουν
για την επόµενη της έκπτωσης αυτοδιοικητική περίοδο
και καταλαµβάνουν και τους δύο βαθµούς τοπικής αυτο-
διοίκησης. 

7. Υποψηφιότητα και στους δύο βαθµούς τοπικής αυ-
τοδιοίκησης ή για περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά
αξιώµατα στον ίδιο ή σε άλλον βαθµό τοπικής αυτοδιοί-
κησης δεν επιτρέπεται. Υποψήφιος ο οποίος θέτει υπο-
ψηφιότητα κατά παράβαση του πρώτου εδαφίου δεν α-
νακηρύσσεται σε καµία από τις θέσεις για τις οποίες έχει
θέσει υποψηφιότητα. 
Αν, παρ’ όλα αυτά, ανακηρυχθεί, η υποψηφιότητά του,

ακυρώνεται για όλες τις θέσεις µε απόφαση του αρµοδί-
ου δικαστηρίου σύµφωνα µε το άρθρο 72 του παρόντος
και τα άρθρα 244 έως 266 του Κώδικα Διοικητικής Δικο-
νοµίας. Κατά της απόφασης του αρµόδιου δικαστηρίου
χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συµβουλίου της Ε-
πικρατείας, σύµφωνα µε το άρθρο 82 του παρόντος και
τα άρθρα 53 έως 66 του π.δ. 18/1989.

8. Δεν επιτρέπεται η σύµπτωση στο ίδιο πρόσωπο της
ιδιότητας αιρετού και στους δύο βαθµούς τοπικής αυτο-
διοίκησης ή δύο άµεσα αιρετών αυτοδιοικητικών αξιωµά-
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των. Στην περίπτωση αυτή, επέρχεται αυτοδίκαιη έκπτω-
ση και από τα δύο αξιώµατα, µε διαπιστωτική πράξη του
οικείου Επόπτη Ο.Τ.Α..

Άρθρο 11
Ασυµβίβαστο λόγω οφειλών

1. Δεν µπορούν να είναι δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβου-
λοι, σύµβουλοι ή πρόεδροι των δηµοτικών κοινοτήτων,
όποιοι είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του οικεί-
ου δήµου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,
των κοινωφελών επιχειρήσεων και της δηµοτικής επιχεί-
ρησης ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) αυτού, κα-
θώς, επίσης, και των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαί-
ου στα οποία συµµετέχει ο οικείος δήµος, εφόσον η συ-
νολική οφειλή υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300)
ευρώ.

2. Αν οφειλέτης του οικείου δήµου ή των νοµικών προ-
σώπων της παρ. 1 εκλεγεί δήµαρχος, δηµοτικός σύµβου-
λος, σύµβουλος ή πρόεδρος της δηµοτικής κοινότητας,
οφείλει να εξοφλήσει ή να ρυθµίσει την οφειλή του, ε-
φόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300)
ευρώ, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµε-
ρών από την ανακήρυξή του. Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί
ή δεν ρυθµιστεί εντός της προθεσµίας του πρώτου εδα-
φίου, ο δήµαρχος, δηµοτικός σύµβουλος, σύµβουλος ή
πρόεδρος της δηµοτικής κοινότητας εκπίπτει αυτοδικαί-
ως από το αξίωµα. Η οικεία οικονοµική υπηρεσία, κατό-
πιν αυτεπαγγέλτου ελέγχου όλων των ανακηρυχθέντων,
οφείλει αµελλητί να ενηµερώσει τον Επόπτη Ο.Τ.Α.. Για
την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Επόπτη
Ο.Τ.Α., εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τότε που έλα-
βε γνώση της µη εξόφλησης ή µη ρύθµισης της οφειλής
από την οικονοµική υπηρεσία. 

3. Αν δήµαρχος, δηµοτικός σύµβουλος, σύµβουλος ή
πρόεδρος της δηµοτικής κοινότητας καταστεί µετά από
την εκλογή του οφειλέτης του οικείου δήµου ή των νοµι-
κών προσώπων της παρ. 1, οφείλει να εξοφλήσει ή να
ρυθµίσει την οφειλή του εντός αποκλειστικής προθε-
σµίας δέκα (10) ηµερών, αφότου η βεβαίωση της οφει-
λής καταστεί οριστική και λάβει γνώση αυτής ή, αν ασκη-
θούν ένδικα βοηθήµατα, αφότου εκδοθεί τελεσίδικη δι-
καστική απόφαση. Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί ή δεν ρυθ-
µιστεί εντός της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου, ο δή-
µαρχος, δηµοτικός σύµβουλος, σύµβουλος ή πρόεδρος
της δηµοτικής κοινότητας εκπίπτει αυτοδικαίως από το
αξίωµα.  Η οικεία οικονοµική υπηρεσία οφείλει να ενηµε-
ρώσει αµελλητί τον Επόπτη Ο.Τ.Α.. Για την έκπτωση εκ-
δίδεται διαπιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών από τότε που έλαβε γνώση της
µη εξόφλησης ή µη ρύθµισης της οφειλής από την οικο-
νοµική υπηρεσία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - 

ΕΔΡΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Άρθρο 12
Εκλογικές περιφέρειες 

Ως εκλογικές περιφέρειες για την ανάδειξη των δηµο-
τικών συµβούλων ορίζονται: 

α) η δηµοτική ενότητα της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και
β) οι δηµοτικές κοινότητες της παρ. 4 του άρθρου 2

του ν. 3852/2010.

Άρθρο 13
Έδρες δηµοτικών συµβούλων 
κάθε εκλογικής περιφέρειας

1. Μέτρο για τον υπολογισµό των εδρών των δηµοτι-
κών συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας αποτελεί
το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσµού του δή-
µου, δια του συνολικού αριθµού των µελών του δηµοτι-
κού συµβουλίου κάθε δήµου.

2. Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσµού της ε-
κλογικής περιφέρειας δια του εκλογικού µέτρου προκύ-
πτουν οι έδρες των δηµοτικών της συµβούλων.

3. Οι έδρες των δηµοτικών συµβούλων στο δηµοτικό
συµβούλιο, που παραµένουν αδιάθετες, προστίθενται α-
νά µία (1) στις εκλογικές περιφέρειες µε τα µεγαλύτερα,
κατά σειρά, υπόλοιπα εωσότου συµπληρωθεί ο αριθµός
των µελών του δηµοτικού συµβουλίου για κάθε εκλογική
περιφέρεια, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 3. Αν
υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες µε ίσα υπόλοιπα, διατί-
θενται σε αυτές από µια (1) έδρα, η οποία αφαιρείται από
κάθε εκλογική περιφέρεια του δήµου µε τον µεγαλύτερο
αριθµό εδρών και κατά φθίνουσα σειρά. Αν υπάρχουν ε-
κλογικές περιφέρειες µε ίδιο αριθµό εδρών, συµπεριλαµ-
βανοµένων όσων έχουν ήδη αφαιρεθεί, σύµφωνα µε το
δεύτερο εδάφιο, η έδρα αφαιρείται από την εκλογική πε-
ριφέρεια µε τον µικρότερο πληθυσµό. Αν προκύψει εκλο-
γική περιφέρεια χωρίς έδρα, διατίθεται σε αυτή µία (1) έ-
δρα, η οποία αφαιρείται από κάθε εκλογική περιφέρεια
του δήµου µε τον µεγαλύτερο αριθµό εδρών και κατά
φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση εκλογικών περιφερειών
µε ίδιο αριθµό εδρών, συµπεριλαµβανοµένων όσων έ-
χουν ήδη αφαιρεθεί, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο, η
έδρα αφαιρείται από εκείνη µε τον µικρότερο πληθυσµό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ - 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Άρθρο 14
Αρµόδιο δικαστήριο

Αρµόδια για τις ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 15
και επόµενα είναι το πολυµελές Πρωτοδικείο της έδρας
της περιφέρειας και το Πρωτοδικείο Αθηνών στην Περι-
φέρεια Αττικής.

Άρθρο 15
Κατάρτιση συνδυασµών - Υποβολή υποψηφιοτήτων

1. Η εκλογή των δηµάρχων, των δηµοτικών συµβού-
λων, των συµβούλων δηµοτικών κοινοτήτων και των
προέδρων των δηµοτικών κοινοτήτων γίνεται κατά συν-
δυασµούς. Υποψηφιότητες για τα αξιώµατα του πρώτου
εδαφίου εκτός συνδυασµών αποκλείονται. Κάθε συν-
δυασµός περιλαµβάνει τον υποψήφιο δήµαρχο, τους υ-
ποψήφιους δηµοτικούς συµβούλους, ανά εκλογική περι-
φέρεια, τους υποψήφιους συµβούλους δηµοτικών κοινο-
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τήτων και τους υποψήφιους προέδρους των δηµοτικών
κοινοτήτων, ανά δηµοτική κοινότητα και για ποσοστό ο-
γδόντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστον των δηµοτικών
κοινοτήτων. 

2. Ο ελάχιστος αριθµός υποψηφίων που πρέπει να πε-
ριλαµβάνει ένας συνδυασµός είναι:
α) Για τους υποψήφιους δηµοτικούς συµβούλους, ίσος

τουλάχιστον µε τον αριθµό των εδρών κάθε εκλογικής
περιφέρειας, µε δυνατότητα προσαύξησης έως και εκα-
τόν πενήντα τοις εκατό (150%). Δεκαδικός αριθµός
στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφό-
σον το κλάσµα είναι ίσο µε το µισό της µονάδας και άνω.
β) Για τους υποψήφιους προέδρους και συµβούλους

κάθε δηµοτικής κοινότητας, ίσος τουλάχιστον µε τον α-
ριθµό των εδρών κάθε δηµοτικής κοινότητας, µε δυνατό-
τητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό
(150%). Δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην ε-
πόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο µε
το µισό της µονάδας και άνω. 
γ) Από κάθε φύλο, ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%)

τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των υποψηφίων του
οικείου συνδυασµού, συµπεριλαµβανοµένου του υποψη-
φίου δηµάρχου και των συµβούλων δηµοτικής κοινότη-
τας. Δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµε-
νη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο µε το µι-
σό της µονάδας και άνω.

3. Κανείς δεν επιτρέπεται να συµµετέχει σε περισσό-
τερους συνδυασµούς, ή να είναι υποψήφιος για περισ-
σότερα του ενός (1) αξιώµατα των δήµων ή των περιφε-
ρειών. 

4. Η δήλωση των συνδυασµών υποβάλλεται στην ηλε-
κτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων του άρθρου 33
του π.δ. 26/2012 (Α΄ 27), περί εκλογής βουλευτών, µε α-
ναλογική εφαρµογή των άρθρων 32 έως 34 αυτού, η ο-
ποία είναι προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύ-
λης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), από τους ε-
πικεφαλής των συνδυασµών υποψήφιους δηµάρχους το
αργότερο έως τις 23:59 την 31η Αυγούστου του έτους
των εκλογών. Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας του πρώτου
εδαφίου, επιτρέπεται µόνο να συµπληρωθεί ο συνδυα-
σµός έως τον επιτρεπόµενο αριθµό των υποψήφιων δη-
µοτικών συµβούλων, συµβούλων δηµοτικών κοινοτήτων
και προέδρων δηµοτικών κοινοτήτων µε υποβολή συ-
µπληρωµατικής δήλωσης του υποψήφιου δηµάρχου. Με-
τά από τη λήξη της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου κα-
µιά µεταβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται, εκτός από
την αντικατάσταση προσώπων που παραιτήθηκαν ή απε-
βίωσαν, σύµφωνα µε το άρθρο 16.

5. Στη δήλωση καταχωρίζονται, για κάθε συνδυασµό,
το όνοµα και το έµβληµά του, εφόσον αυτό υπάρχει. 

6. Στη δήλωση, για κάθε υποψήφιο:
α) Καταχωρίζονται:
αα) Το όνοµα, το επώνυµο, το πατρώνυµο ή το µητρώ-

νυµο, η ηµεροµηνία γέννησης, η ιδιότητα και η πλήρης
διεύθυνση του προτεινόµενου ως υποψηφίου δηµάρχου,
δηµοτικού συµβούλου, συµβούλου ή προέδρου δηµοτι-
κής κοινότητας, καθώς και ο Αριθµός Φορολογικού Μη-
τρώου (Α.Φ.Μ.). 
αβ) Η εκλογική περιφέρεια ή η δηµοτική κοινότητα

στην οποία είναι υποψήφιος.
β) Επισυνάπτεται ηλεκτρονικό παράβολο, από το ο-

ποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος δήµαρχος, κάθε υποψή-
φιος δηµοτικός σύµβουλος, σύµβουλος δηµοτικής κοινό-
τητας και πρόεδρος δηµοτικής κοινότητας έχει καταθέ-

σει υπέρ του Δηµοσίου ποσό διακοσίων (200), πενήντα
(50), δέκα (10) ή δέκα (10) ευρώ, αντίστοιχα. Το ηλε-
κτρονικό παράβολο εκδίδεται είτε ατοµικά ανά υποψή-
φιο είτε για το σύνολο ή µέρος του συνδυασµού. 

7. Κάθε υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος, σύµβουλος
ή πρόεδρος δηµοτικής κοινότητας επικυρώνει την υπο-
ψηφιότητά του µε τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου
34 του π.δ. 26/2012, περί εκλογής βουλευτών, η οποία υ-
πέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για κάθε έννοµη συνέ-
πεια, µε την οποία δηλώνει ότι:
α) αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριµένο

αξίωµα και στη συγκεκριµένη εκλογική περιφέρεια ή δη-
µοτική κοινότητα,
β) δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωµάτων και 
γ) δεν συντρέχουν τα κωλύµατα εκλογιµότητας και α-

συµβίβαστα του άρθρου 10.
8. Στη δήλωση των συνδυασµών:
α) Απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιµοποιείται ως

όνοµα ή ως έµβληµα του συνδυασµού σύµβολο θρη-
σκευτικής λατρείας, ή σηµαία, ή άλλο παρόµοιο σύµβολο
κράτους, ή σηµείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέµµα, όνοµα
ή έµβληµα πολιτικής οργάνωσης, φωτογραφία οποιου-
δήποτε προσώπου, έµβληµα κράτους, που ίσχυε παλαιό-
τερα ή ισχύει ακόµη, καθώς και σύµβολα ή εµβλήµατα
του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967, ή
σύµβολα ή εµβλήµατα µε ρατσιστικό ή ξενοφοβικό πε-
ριεχόµενο, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 927/1979 (Α΄
139). 
β) Eπιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί πέραν του ονόµατος

ή του επωνύµου του υποψηφίου και υποκοριστικό ή ψευ-
δώνυµο, καλλιτεχνικό ή άλλο, αυτού, εφόσον µε αυτό εί-
ναι ευρύτερα γνωστός. Στην περίπτωση αυτή, το υποκο-
ριστικό ακολουθεί το όνοµα ή το επώνυµο και τίθεται σε
παρένθεση. Δεν επιτρέπεται να τίθεται άλλο στοιχείο
πέραν του υποκοριστικού ή ψευδωνύµου, όπως κάθε εί-
δους επαγγελµατική, πολιτική ή άλλη ιδιότητα. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, η αναγραφή θεωρείται µη γενόµενη και ο
υποψήφιος ανακηρύσσεται από το δικαστήριο µόνο µε
τα ονοµατεπωνυµικά του στοιχεία. Κάθε υποψήφιος, ε-
φόσον είναι έγγαµος ή έγγαµη ή έχει συνάψει σύµφωνο
συµβίωσης, µπορεί να προσθέσει, ανεξαρτήτως σειράς,
και το επώνυµο του ή της συζύγου, του συµβιούντος ή
της συµβιούσης. Γυναίκες που είναι εγγεγραµµένες
στην οικογενειακή τους µερίδα µε το επώνυµο του συζύ-
γου τους, µπορούν να χρησιµοποιήσουν ως πρώτο επώ-
νυµο είτε το πατρικό, είτε του συζύγου, είτε µόνο ένα α-
πό αυτά. Αν γίνει χρήση µόνο του συζυγικού επωνύµου,
αντί του πατρωνύµου τίθεται το όνοµα του συζύγου, µε
την ένδειξη «σύζυγος» ή, συντετµηµένα, «συζ.».

9. Αν υποβληθούν περισσότερες δηλώσεις συνδυα-
σµών µε το ίδιο όνοµα ή έµβληµα από υποψήφιους συν-
δυασµούς για την ανάδειξη δηµοτικών αρχών του ίδιου
δήµου, δικαίωµα χρήσης έχει ο συνδυασµός που το έχει
δηλώσει πρώτος. 

10. Αν κατά την υποβολή της δήλωσης δεν καταχωρι-
στούν για κάποιον υποψήφιο τα στοιχεία των υποπερ.
αα) και αβ) της περ. α) της παρ. 6, ή αν από τη διασταύ-
ρωση των στοιχείων µε το Πληροφοριακό Σύστηµα «Μη-
τρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α΄
107) δεν βεβαιωθεί η συνδροµή των προϋποθέσεων του
άρθρου 9, ο υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται. Απλά σφάλ-
µατα στην αναγραφή των ονοµατεπωνυµικών στοιχείων
υποψηφίου διορθώνονται αυτεπαγγέλτως από το δικα-
στήριο, εφόσον τα ορθά στοιχεία του προκύπτουν χωρίς
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αµφιβολία από το «Μητρώο Πολιτών».
11. Η δήλωση του συνδυασµού είναι απαράδεκτη, αν

βεβαιωθεί από το αρµόδιο δικαστήριο ότι αυτή:
α) δεν περιλαµβάνει τα στοιχεία των παρ. 1 και 4 έως 7

ή 
β) δεν περιλαµβάνει έγκυρο όνοµα συνδυασµού, σύµ-

φωνα µε τις παρ. 8 και 9 ή 
γ) υποβάλλεται εκπρόθεσµα ή 
δ) περιλαµβάνει, εξαρχής ή κατόπιν εφαρµογής του

δευτέρου εδαφίου της παρ. 4, λιγότερους υποψηφίους
από τα ελάχιστα όρια της παρ. 2 ή 
ε) δεν περιλαµβάνει υποψηφίους δηµοτικούς συµβού-

λους για το σύνολο των εκλογικών περιφερειών ή
στ) δεν περιλαµβάνει συµβούλους δηµοτικών κοινοτή-

των ή υποψήφιους προέδρους των δηµοτικών κοινοτή-
των για ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) των δηµοτι-
κών κοινοτήτων ή
ζ) δεν πληροί την ποσόστωση φύλου της περ. γ) της

παρ. 2 ή
η) δεν έχει καταβληθεί το παράβολο που προβλέπεται

στην περ. β) της παρ. 6.
Αν βεβαιωθεί από το αρµόδιο δικαστήριο παράβαση

του πρώτου εδαφίου της περ. α) της παρ. 8 αναφορικά
µε το έµβληµα του συνδυασµού, ο συνδυασµός ανακη-
ρύσσεται µόνο µε το όνοµά του και χωρίς έµβληµα. 

Άρθρο 16
Αντικατάσταση υποψηφίων 

που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν

1. Ο υποψήφιος δήµαρχος µπορεί να παραιτηθεί από
την υποψηφιότητά του πριν από τις εκλογές. Η παραίτη-
ση υποβάλλεται µε γραπτή δήλωση, η οποία επιδίδεται
µε δικαστικό επιµελητή, ή παραδίδεται µε απόδειξη στον
πρόεδρο πρωτοδικών την εικοστή (20ή) ηµέρα, το αργό-
τερο, πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

2. Αν υποψήφιος δήµαρχος παραιτηθεί ή αποβιώσει, τη
θέση του στον συνδυασµό καταλαµβάνει είτε νέος υπο-
ψήφιος, είτε ένας από τους υποψήφιους δηµοτικούς
συµβούλους του συνδυασµού, ύστερα από γραπτή δή-
λωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων του συνδυα-
σµού, που επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή, ή παραδί-
δεται µε απόδειξη στον πρόεδρο πρωτοδικών, το αργό-
τερο δέκα (10) ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφο-
φορίας. Στη δήλωση καταχωρίζονται τα στοιχεία που ο-
ρίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 15 και επισυνάπτεται το
παράβολο της περ. β) της παρ. 6 του ίδιου άρθρου. Το
αρµόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει τον υποψήφιο που α-
ντικαθιστά εκείνον που παραιτήθηκε ή απεβίωσε µέχρι
και την παραµονή της διενέργειας των εκλογών. Αν υπο-
ψήφιος δήµαρχος που παραιτήθηκε ή απεβίωσε, δεν α-
ντικατασταθεί, τη θέση του καταλαµβάνει ο δηµοτικός
σύµβουλος του συνδυασµού που θα λάβει τους περισσό-
τερους σταυρούς προτίµησης στον δήµο.

3. Αν υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος ή σύµβουλος
δηµοτικής κοινότητας ή πρόεδρος δηµοτικής κοινότητας
παραιτηθεί ή αποβιώσει, αυτός δεν αναπληρώνεται, ε-
κτός αν η παραίτηση ή ο θάνατος επέλθουν πριν από τη
λήξη της προθεσµίας κατάθεσης της δήλωσης του συν-
δυασµού, σύµφωνα µε το άρθρο 15, οπότε εφαρµόζο-
νται οι παρ. 6 και 7 του ίδιου άρθρου.

4. Θεωρείται νόµιµος ο συνδυασµός που περιέχει α-

ριθµό υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων ή συµβούλων
δηµοτικής κοινότητας ή προέδρων δηµοτικής κοινότητας
µικρότερο από το ελάχιστο όριο της παρ. 2 του άρθρου
15, περιλαµβανοµένων και των ποσοστών από κάθε φύ-
λο, εξαιτίας παραίτησης ή θανάτου υποψηφίων που πε-
ριέχονται σε αυτόν, µετά από τη λήξη της προθεσµίας
κατάθεσης της δήλωσης του συνδυασµού, σύµφωνα µε
το άρθρο 15.

Άρθρο 17
Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασµών 

1. Τη 10η Σεπτεµβρίου του έτους των εκλογών, το αρ-
µόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει σε δηµόσια συνεδρίαση
τους συνδυασµούς που έχουν δηλωθεί νόµιµα.

2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών κοινοποιεί αµέσως στον
περιφερειάρχη τις σχετικές αποφάσεις.

3. Ο περιφερειάρχης θεωρεί και αποστέλλει αµέσως
σε κάθε δήµο πίνακα των συνδυασµών και υποψηφίων
που έχουν ανακηρυχθεί.

4. Μετά από την ανακήρυξη του συνδυασµού, ο υπο-
ψήφιος δήµαρχος υποβάλλει αίτηµα στην Ανεξάρτητη
Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για απόδοση αριθµού
φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) στον συνδυασµό.

Άρθρο 18
Δικαιώµατα συνδυασµών και υποψηφίων

1. Κάθε συνδυασµός έχει δικαίωµα να διορίσει έναν (1)
αντιπρόσωπο και έως (2) δύο αναπληρωτές του σε κάθε
εκλογικό τµήµα, µε γραπτή δήλωση του υποψήφιου δη-
µάρχου. Με την ίδια δήλωση µπορεί να ορισθεί, επιπλέ-
ον, ένας (1) γενικός αντιπρόσωπος και έως δύο (2) ανα-
πληρωτές του για συγκεκριµένο αριθµό εκλογικών τµη-
µάτων.

2. Κάθε συνδυασµός έχει δικαίωµα να διορίσει έναν (1)
πληρεξούσιο µε συµβολαιογραφική δήλωση του υποψή-
φιου δηµάρχου. Ο πληρεξούσιος ενεργεί για λογαρια-
σµό του συνδυασµού οτιδήποτε µπορεί να ενεργήσει ο
επικεφαλής του συνδυασµού υποψήφιος δήµαρχος κατά
τη διεξαγωγή των εκλογών, κατ’ αναλογία του
π.δ. 26/2012 (Α΄ 57), περί εκλογής βουλευτών, και ιδίως
των άρθρων 40 και 88.

3. Αν ο επικεφαλής του συνδυασµού υποψήφιος δή-
µαρχος έχει παραιτηθεί ή αποβιώσει, χωρίς να έχει αντι-
κατασταθεί, ο διορισµός των αντιπροσώπων, του γενικού
αντιπροσώπου, των αναπληρωτών τους και του πληρε-
ξουσίου γίνεται µε δήλωση της πλειοψηφίας των υποψη-
φίων δηµοτικών συµβούλων του οικείου συνδυασµού,
που έχουν ανακηρυχθεί.

4. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι, οι γενικοί αντιπρό-
σωποι, οι αναπληρωτές τους και οι πληρεξούσιοι των
συνδυασµών έχουν δικαίωµα να είναι παρόντες και να υ-
ποβάλουν κάθε είδους παρατηρήσεις και ενστάσεις καθ’
όλη τη διάρκεια των εκλογών, εωσότου σφραγιστούν οι
εκλογικοί σάκοι.

5. Δεν µπορούν να διοριστούν αντιπρόσωποι, γενικοί
αντιπρόσωποι, αναπληρωτές τους ή πληρεξούσιοι συν-
δυασµών οι εν ενεργεία δήµαρχοι, αντιδήµαρχοι, καθώς
και όποιοι δεν έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν.
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Άρθρο 19
Πρόγραµµα της εκλογής

1. Ο προϊστάµενος της διεύθυνσης του δήµου που εί-
ναι αρµόδια για τη διεξαγωγή των εκλογών, εκδίδει, δη-
µοσιεύει µε τοιχοκόλληση σε όλες τις συνοικίες, σε όλα
τα χωριά και τους οικισµούς του δήµου και αναρτά στην
ιστοσελίδα του δήµου, τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες
πριν από την ψηφοφορία, το πρόγραµµα της εκλογής,
στο οποίο αναφέρονται ακριβώς η ηµέρα της ψηφοφο-
ρίας, οι ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας, ο τό-
πος και το κατάστηµα της ψηφοφορίας, οι έδρες για τις
οποίες γίνεται η εκλογή και οι συνδυασµοί µαζί µε τα ο-
νόµατα των υποψηφίων που συγκροτούν κάθε συνδυα-
σµό, όπως έχουν ανακηρυχθεί από το αρµόδιο δικαστή-
ριο.

2. Το πρόγραµµα της πρώτης εκλογής σε νέο δήµο εκ-
δίδεται και δηµοσιεύεται σύµφωνα µε την παρ. 1 από την
αρµόδια υπηρεσία της οικείας περιφέρειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ - ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

Άρθρο 20
Μορφή και περιεχόµενο των ψηφοδελτίων

1. Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό χαρτί. 
2. Τα ψηφοδέλτια, για όλη την Επικράτεια, έχουν σχή-

µα ορθογώνιο. 
3. Η εκτύπωση των εντύπων ψηφοδελτίων είναι µε

µαύρη απόχρωση.
4. Στο επάνω µέρος του ψηφοδελτίου σηµειώνονται το

όνοµα και το έµβληµα του συνδυασµού, εφόσον αυτό υ-
πάρχει, όπως αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξης.

5. Στο ψηφοδέλτιο, µετά από το όνοµα και το έµβληµα
του συνδυασµού, εφόσον αυτό υπάρχει, αναγράφονται,
κατά σειρά, όπως αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυ-
ξης:
α) Το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο ή το µη-

τρώνυµο του υποψήφιου δηµάρχου, σύµφωνα µε την α-
πόφαση ανακήρυξης του άρθρου 17. Δίπλα ή κάτω από
τα ονοµατεπωνυµικά στοιχεία του υποψήφιου δηµάρχου
τίθεται η ένδειξη «ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ», εντός ή
εκτός παρένθεσης.
β) Το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο ή το µη-

τρώνυµο των υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων, σύµ-
φωνα µε την απόφαση ανακήρυξης του άρθρου 17, µε
αλφαβητική σειρά, ανεξαρτήτως εκλογικής περιφέρειας.
Στη συνέχεια παρατίθεται, εντός παρένθεσης, η εκλογι-
κή περιφέρεια στην οποία είναι υποψήφιοι. 
γ) Ο τίτλος «Υποψήφιοι Σύµβουλοι της Δηµοτικής Κοι-

νότητας», ακολουθούµενος από το όνοµα της δηµοτικής
κοινότητας και από κάτω το επώνυµο, το όνοµα και το
πατρώνυµο ή µητρώνυµο των υποψηφίων συµβούλων
της δηµοτικής κοινότητας του συνδυασµού, σύµφωνα µε
την απόφαση ανακήρυξης του άρθρου 17 ή
δ) Ο τίτλος «Υποψήφιος Πρόεδρος της Δηµοτικής Κοι-

νότητας», ακολουθούµενος από το όνοµα της δηµοτικής
κοινότητας και στη συνέχεια το επώνυµο, το όνοµα και
το πατρώνυµο ή το µητρώνυµο των υποψηφίων προέ-
δρων της δηµοτικής κοινότητας του συνδυασµού, σύµ-
φωνα µε την απόφαση ανακήρυξης του άρθρου 17.

6. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 25, χρησιµοποιούνται νέα ψηφοδέλ-

τια, τα οποία περιλαµβάνουν τα στοιχεία της παρ. 4 και
της περ. α) της παρ. 5.

Άρθρο 21
Εκτύπωση και διανοµή των ψηφοδελτίων

1. Τα ψηφοδέλτια των συνδυασµών εκτυπώνονται µε
µέριµνα του οικείου συνδυασµού. Οι συνδυασµοί οφεί-
λουν να τυπώσουν τα ψηφοδέλτια και να παραδώσουν
στον δήµαρχο του οικείου δήµου, µε απόδειξη, ψηφο-
δέλτια σε αριθµό επαρκή για τις ανάγκες των εκλογικών
τµηµάτων του οικείου δήµου, ο οποίος δεν µπορεί να εί-
ναι µικρότερος από τον αριθµό των αντίστοιχων εκλογέ-
ων, µε δυνατότητα προσαύξησης έως και είκοσι τοις εκα-
τό (20%), είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την
ψηφοφορία. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφο-
ρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 25, τα ψηφοδέλτια παραδί-
δονται τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την ηµέρα της ψη-
φοφορίας.

2. Ο δήµαρχος του οικείου δήµου οφείλει να εφοδιά-
σει τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τµηµάτων
της περιφέρειάς του µε επαρκή αριθµό ψηφοδελτίων.

Άρθρο 22
Σταυροί προτίµησης

1. Ο εκλογέας εκφράζει την προτίµηση του σε υποψή-
φιο συνδυασµού, σηµειώνοντας στο ψηφοδέλτιο σταυρό
παραπλεύρως του ονόµατός του.

2. Για την εκλογή δηµοτικών συµβούλων, ο εκλογέας
µπορεί να εκφράσει την προτίµησή του υπέρ ενός (1),
δύο (2) ή τριών (3) υποψηφίων. Αν ο αριθµός των µελών
του δηµοτικού συµβουλίου είναι µεγαλύτερος ή ίσος του
είκοσι πέντε (25), ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει την
προτίµησή του υπέρ τεσσάρων (4) υποψηφίων κατά ανώ-
τατο όριο.

3. Για την εκλογή συµβούλων δηµοτικών κοινοτήτων, ο
εκλογέας µπορεί να εκφράσει την προτίµησή του υπέρ ε-
νός (1) ή δύο (2) υποψηφίων.

4. Για την εκλογή προέδρου της δηµοτικής κοινότητας,
ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει την προτίµησή του υπέρ
ενός (1) υποψηφίου. 

5. Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους ε-
πιτρεπόµενους σταυρούς προτίµησης, είναι έγκυρο και
προσµετράται υπέρ του συνδυασµού, χωρίς να λαµβάνε-
ται υπόψη κανένας σταυρός προτίµησης. 

6. Ο σταυρός προτίµησης σηµειώνεται µε στυλογράφο
µαύρης ή κυανής απόχρωσης.

7. Για τον υποψήφιο δήµαρχο δεν απαιτείται σταυρός
προτίµησης. Αν σηµειωθεί σταυρός προτίµησης, δεν συ-
νεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

8. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 25, δεν απαιτείται σταυρός προτίµη-
σης. Αν σηµειωθεί σταυρός προτίµησης, δεν συνεπάγε-
ται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

Άρθρο 23
Άκυρα ψηφοδέλτια

1. Tο ψηφοδέλτιο είναι άκυρο όταν:
α) δεν είναι έντυπο, έστω και µερικά, ή
β) έχει τυπωθεί σε χαρτί ή µε µελάνι που το χρώµα του

διαφέρει, κατά τρόπο εµφανή, από αυτό που ορίζουν οι
παρ. 1 και 3 του άρθρου 20, ή 
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γ) έχει σχήµα, διαστάσεις ή µορφή που διαφέρουν, κα-
τά τρόπο εµφανή, από αυτά που ορίζουν η παρ. 2 του άρ-
θρου 20 και η απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 89, ή
δ) έχει σηµειωθεί σταυρός προτίµησης µε χρώµα δια-

φορετικό από αυτό που ορίζει η παρ. 6 του άρθρου 22, ή
ε) έχουν σηµειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του λέ-

ξεις, φράσεις, υπογραµµίσεις, στίγµατα ή άλλα σηµεία,
εφόσον κριθεί ότι τα παραπάνω αποτελούν διακριτικά
γνωρίσµατα, που παραβιάζουν µε τρόπο προφανή το α-
πόρρητο της ψηφοφορίας, ή
στ) βρεθεί στον ίδιο φάκελο µε ένα ή περισσότερα άλ-

λα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια, του ίδιου ή διαφορετι-
κού συνδυασµού ή µε λευκά, ή
ζ) βρεθεί σε φάκελο ο οποίος δεν έχει τη µονογραφή

του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής ή σε φάκελο
που δεν είναι σύµφωνος µε το άρθρο 70, ή
η) φέρει εγγραφές και διαγραφές, µε την επιφύλαξη

του άρθρου 74 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57), περί εκλογής
βουλευτών, σχετικά µε τη χρήση λευκών ψηφοδελτίων
λόγω µη επάρκειας των εντύπων.

2. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 25, δεν θεωρείται άκυρο το ψηφοδέλ-
τιο του συνδυασµού που έχει χρησιµοποιηθεί κατά την
αρχική ψηφοφορία, εφόσον ο συνδυασµός αυτός µετέ-
χει στην επαναληπτική ψηφοφορία. Σταυροί προτίµησης
που έχουν σηµειωθεί δεν λαµβάνονται υπόψη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Άρθρο 24
Επιτυχών συνδυασµός δηµάρχου και επιλαχόντες

συνδυασµοί του δηµοτικού συµβουλίου - 
Εκλογή δηµάρχου 

1. Στις εκλογές των δηµάρχων και των δηµοτικών συµ-
βούλων, θεωρείται επιτυχών ο συνδυασµός που πλειο-
ψήφησε µε ποσοστό µεγαλύτερο του σαράντα τρία τοις
εκατό (43% + 1 ψήφος) του συνόλου των έγκυρων ψη-
φοδελτίων και επιλαχόντες συνδυασµοί του δηµοτικού
συµβουλίου αυτοί που έλαβαν έστω και µία (1) έδρα,
σύµφωνα µε το άρθρο 26. 

2. Δήµαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος
συνδυασµού.

Άρθρο 25
Επαναληπτική ψηφοφορία

1. Αν κανένας συνδυασµός δεν πληροί τις προϋποθέ-
σεις της παρ. 1 του άρθρου 24, η ψηφοφορία επαναλαµ-
βάνεται την επόµενη Κυριακή µεταξύ των υποψήφιων
δηµάρχων των δύο (2) συνδυασµών που έλαβαν τις πε-
ρισσότερες ψήφους. Δήµαρχος εκλέγεται ο υποψήφιος
δήµαρχος, επικεφαλής του συνδυασµού που συγκέ-
ντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων. Αν
στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο (2) συνδυασµοί ι-
σοψηφήσουν, το αρµόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρω-
ση για την ανάδειξη του δηµάρχου.

2. Αν υπάρξει ισοψηφία µεταξύ δύο (2) ή περισσότε-
ρων συνδυασµών στην πρώτη θέση κατά την αρχική ψη-
φοφορία (α΄ γύρος), στην επαναληπτική ψηφοφορία (β΄

γύρος) µετέχουν οι υποψήφιοι δήµαρχοι όλων των συν-
δυασµών που ισοψήφησαν στην πρώτη θέση. Το πρώτο
εδάφιο εφαρµόζεται και αν στην αρχική ψηφοφορία µε-
τείχαν µόνο δύο (2) συνδυασµοί που ισοψήφησαν.

3. Αν υπάρξει ισοψηφία µεταξύ δύο (2) ή περισσότε-
ρων συνδυασµών στη δεύτερη θέση κατά την αρχική ψη-
φοφορία (α΄ γύρος), στην επαναληπτική ψηφοφορία (β΄
γύρος) µετέχουν ο υποψήφιος δήµαρχος του πρώτου σε
αριθµό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασµού και οι υπο-
ψήφιοι δήµαρχοι των συνδυασµών που ισοψήφησαν στη
δεύτερη θέση.

4. Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3, δήµαρχος εκλέ-
γεται ο υποψήφιος δήµαρχος επικεφαλής του συνδυα-
σµού που έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία τη σχε-
τική πλειοψηφία. Αν στην ψηφοφορία αυτή ισοψηφή-
σουν στην πρώτη θέση δύο (2) τουλάχιστον υποψήφιοι
δήµαρχοι, το αρµόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση
για την ανάδειξη του δηµάρχου.

5. Επιτυχών συνδυασµός θεωρείται ο συνδυασµός του
υποψηφίου δηµάρχου που εκλέχθηκε σύµφωνα µε τις
παρ. 1 και 4 και επιλαχόντες συνδυασµοί οι λοιποί συν-
δυασµοί. 

6. Οι τακτικοί και αναπληρωµατικοί σύµβουλοι εκλέγο-
νται µε βάση την αρχική ψηφοφορία (α΄ γύρος), σύµφω-
να µε τους σταυρούς προτίµησης που έλαβε καθένας
στην αρχική ψηφοφορία (α΄ γύρος).

7. Η επαναληπτική ψηφοφορία (β΄ γύρος) διεξάγεται
στα ίδια εκλογικά τµήµατα, µε τις ίδιες εφορευτικές επι-
τροπές, τους ίδιους δικαστικούς αντιπροσώπους και
τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.

Άρθρο 26
Κατανοµή των εδρών του δηµοτικού συµβουλίου

1. Αν το ποσοστό που έλαβε ο επιτυχών συνδυασµός,
σύµφωνα µε το άρθρο 24, είναι έως και εξήντα τοις εκα-
τό (60%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, ο επι-
τυχών συνδυασµός εκλέγει τα τρία πέµπτα (3/5) του συ-
νόλου των εδρών του δηµοτικού συµβουλίου. Το κλάσµα
που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη α-
κέραια µονάδα.

2. Αν κατά τον υπολογισµό των τριών πέµπτων (3/5)
και των δύο πέµπτων (2/5) του συνόλου των εδρών προ-
κύπτει κλάσµα µικρότερο του ηµίσεος της µονάδας, δεν
υπολογίζεται, ενώ αν προκύπτει κλάσµα µεγαλύτερο
του ηµίσεος, στρογγυλοποιείται στην επόµενη µονάδα.
Με βάση το πρώτο εδάφιο, οι έδρες του δηµοτικού συµ-
βουλίου που αναλογούν στα τρία πέµπτα (3/5) και στα
δύο πέµπτα (2/5) έχουν, αντίστοιχα, ως εξής: 
α) στα δηµοτικά συµβούλια που αποτελούνται από δε-

κατρία (13) µέλη, οκτώ (8) και πέντε (5) έδρες, αντίστοι-
χα, 
β) στα δηµοτικά συµβούλια που αποτελούνται από δε-

καπέντε (15) µέλη, εννέα (9) και έξι (6) έδρες, αντίστοι-
χα, 
γ) στα δηµοτικά συµβούλια που αποτελούνται από δέ-

κα εννέα (19) µέλη, έντεκα (11) και οκτώ (8) έδρες, αντί-
στοιχα, 
δ) στα δηµοτικά συµβούλια που αποτελούνται από εί-

κοσι πέντε (25) µέλη, δεκαπέντε (15) και δέκα (10) έ-
δρες, αντίστοιχα, 
ε) στα δηµοτικά συµβούλια που αποτελούνται από εί-
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κοσι εννέα (29) µέλη,  δεκαεπτά (17) και  δώδεκα (12) έ-
δρες, αντίστοιχα,
στ) στα δηµοτικά συµβούλια που αποτελούνται από

τριάντα πέντε (35) µέλη, είκοσι µία (21) και δεκατέσσε-
ρις (14) έδρες, αντίστοιχα, 
ζ) στα δηµοτικά συµβούλια που αποτελούνται από

τριάντα εννέα (39) µέλη, είκοσι  τρεις(23) και δεκαέξι
(16) έδρες, αντίστοιχα, και 
η) στα δηµοτικά συµβούλια που αποτελούνται από σα-

ράντα τρία (43) µέλη, είκοσι έξι (26) και δεκαεπτά (17) έ-
δρες, αντίστοιχα.

3. Ο επιτυχών συνδυασµός εκλέγει τον αριθµό εδρών
που δικαιούται σύµφωνα µε την παρ. 2. 

4. Ο υπολογισµός του συνολικού αριθµού εδρών κάθε
επιλαχόντος συνδυασµού που δικαιούται έδρα γίνεται
ως εξής:
α) Δικαίωµα εκλογής δηµοτικού συµβούλου έχει συν-

δυασµός ο οποίος κατά την αρχική ψηφοφορία (α΄ γύρο)
συγκέντρωσε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) τουλάχι-
στον του συνολικού αριθµού των εγκύρων ψηφοδελτίων. 
β) Το σύνολο των ψηφοδελτίων της αρχικής ψηφοφο-

ρίας (α΄ γύρου) των συνδυασµών που δικαιούνται έδρα,
σύµφωνα µε την περ. α), αθροίζεται και διαιρείται µε τον
αριθµό των εδρών που αποµένουν αδιάθετες και τους α-
ντιστοιχούν σύµφωνα µε την παρ. 2 προσαυξηµένο κατά
µία έδρα. Το ακέραιο πηλίκο αποτελεί το εκλογικό µέ-
τρο. Ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε επιλα-
χόντος συνδυασµού διαιρείται µε το εκλογικό µέτρο και
ο συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες όσο είναι το
ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. 
γ) Αν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί που

συµµετέχουν στην κατανοµή µε την προηγούµενη διαδι-
κασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απο-
µένουν, κατανέµονται ανά µία (1) µεταξύ όλων των συν-
δυασµών που δικαιούνται έδρα, είτε έλαβαν έδρα κατά
το προηγούµενο εδάφιο είτε όχι, τηρουµένης της προϋ-
πόθεσης της περ. α), ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υ-
πόλοιπά τους.
Αν οι συνδυασµοί αυτοί ή µερικοί από αυτούς έχουν ί-

σο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλή-
ρωση από το αρµόδιο δικαστήριο.
δ) Αν µετά την κατανοµή των εδρών, µε βάση τα αχρη-

σιµοποίητα υπόλοιπα, παραµένουν αδιάθετες έδρες, κα-
τανέµονται ανά µία (1) στους συνδυασµούς που δικαιού-
νται έδρα κατά αύξουσα σειρά, ανάλογα µε τον συνολι-
κό αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασµού.
ε) Αν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί µε

το εκλογικό µέτρο είναι περισσότερες από τις προς διά-
θεση έδρες, οι πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται, ξεκι-
νώντας από τον συνδυασµό που έχει το µικρότερο σχε-
τικώς υπόλοιπο εγκύρων ψηφοδελτίων.
Σε περίπτωση ίσου αριθµού έγκυρων ψηφοδελτίων

δύο (2) ή περισσότερων συνδυασµών, διενεργείται µετα-
ξύ τους κλήρωση από το αρµόδιο δικαστήριο.
στ) Αν ουδείς από τους λοιπούς, πλέον του επιτυχό-

ντος, συνδυασµούς που συµµετείχαν στην εκλογή υπερ-
βαίνει το ποσοστό του τρία τοις εκατό (3%) του συνολι-
κού αριθµού των εγκύρων ψηφοδελτίων, το σύνολο των
αδιάθετων εδρών προσκυρώνεται στον επιτυχόντα συν-
δυασµό.

5. Αν το ποσοστό που έλαβε ο επιτυχών συνδυασµός
κατά την αρχική ψηφοφορία είναι µεγαλύτερο του εξή-
ντα τοις εκατό (60% + 1 ψήφος) του συνόλου των εγκύ-
ρων ψηφοδελτίων, οι έδρες κάθε συνδυασµού κατανέµο-

νται αναλογικά, µη εφαρµοζοµένων των παρ. 1 έως και
4. Ο υπολογισµός του συνολικού αριθµού εδρών κάθε
συνδυασµού γίνεται ως εξής:
α) Δικαίωµα εκλογής δηµοτικού συµβούλου έχει συν-

δυασµός ο οποίος κατά την αρχική ψηφοφορία συγκέ-
ντρωσε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον του
συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων. 
β) Το σύνολο των ψηφοδελτίων των συνδυασµών που

δικαιούνται εκλογή δηµοτικού συµβούλου, σύµφωνα µε
την περ. α), αθροίζεται και διαιρείται µε τον αριθµό των
εδρών του δηµοτικού συµβουλίου προσαυξηµένο κατά
µία (1) έδρα. Το ακέραιο πηλίκο αποτελεί το εκλογικό µέ-
τρο και κάθε συνδυασµός λαµβάνει τόσες έδρες όσες
φορές περιλαµβάνεται ο αριθµός των εγκύρων ψηφο-
δελτίων στο εκλογικό µέτρο.
γ) Αν οι έδρες που λαµβάνουν οι συνδυασµοί που συµ-

µετέχουν στην κατανοµή, σύµφωνα µε τις περ. α) και β),
είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες αποµένουν,
κατανέµονται, τηρουµένης της προϋπόθεσης της περ.
α), ανά µία (1) µεταξύ των συνδυασµών που δικαιούνται
έδρα, είτε έλαβαν έδρα, σύµφωνα µε την περ. β), είτε ό-
χι, ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπά τους.
δ) Αν οι συνδυασµοί αυτοί, ή µερικοί από αυτούς, έ-

χουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων, διεξάγε-
ται κλήρωση από το αρµόδιο δικαστήριο.
ε) Αν, µετά από την κατανοµή των εδρών µε βάση τα α-

χρησιµοποίητα υπόλοιπα, παραµένουν αδιάθετες έδρες,
όσες αποµένουν, κατανέµονται ανά µία (1) στους συν-
δυασµούς που δικαιούνται έδρα κατά αύξουσα σειρά α-
νάλογα µε τον συνολικό αριθµό των εγκύρων ψηφοδελ-
τίων που έχουν συγκεντρώσει.
στ) Αν οι έδρες που λαµβάνουν οι συνδυασµοί µε βάση

το εκλογικό µέτρο είναι περισσότερες από τις προς διά-
θεση έδρες, οι πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται, ξεκι-
νώντας από τον συνδυασµό που έχει το µικρότερο σχε-
τικώς υπόλοιπο εγκύρων ψηφοδελτίων.
ζ) Σε περίπτωση ίσου αριθµού έγκυρων ψηφοδελτίων

µεταξύ δύο (2) ή και περισσότερων συνδυασµών, διενερ-
γείται µεταξύ τους κλήρωση από το αρµόδιο δικαστήριο. 

6. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας µόνο συνδυασµός υποψη-
φίων, ο δήµαρχος εκλέγεται από τον µοναδικό συνδυα-
σµό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίµησης, και
µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός των εδρών του δηµοτι-
κού συµβουλίου, εκλέγονται τακτικοί και οι υπόλοιποι α-
ναπληρωµατικοί σύµβουλοι.

Άρθρο 27
Κατανοµή των εδρών του δηµοτικού συµβουλίου 

ανά εκλογική περιφέρεια

Οι έδρες του δηµοτικού συµβουλίου σε δήµο που έχει
περισσότερες από µία (1) εκλογικές περιφέρειες κατα-
νέµονται µεταξύ του επιτυχόντος και των επιλαχόντων
συνδυασµών, µε βάση το αποτέλεσµα της αρχικής ψη-
φοφορίας και σύµφωνα µε το άρθρο 26, αν ο συνδυα-
σµός κατά την αρχική ψηφοφορία συγκέντρωσε ποσο-
στό τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον του συνόλου των
εγκύρων ψηφοδελτίων, ως εξής: 
α) Στον επιτυχόντα συνδυασµό κατανέµεται µία (1) έ-

δρα σε κάθε εκλογική περιφέρεια. 
β) Ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων, που έλαβε

στον δήµο ο µικρότερος σε εκλογική δύναµη συνδυα-
σµός που δικαιούται έδρα, διαιρείται µε τον αριθµό των
εδρών που δικαιούται και το ακέραιο πηλίκο της διαίρε-
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σης, προσαυξηµένο κατά µία (1) µονάδα, αποτελεί το ε-
κλογικό µέτρο. Ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων
του σε κάθε εκλογική περιφέρεια διαιρείται µε το εκλογι-
κό µέτρο και ο συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες
όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Αν ο συνδυα-
σµός εξακολουθεί να δικαιούται έδρες στο δηµοτικό
συµβούλιο, ο αριθµός τους συµπληρώνεται µε τη διάθε-
ση ανά µίας από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου διατη-
ρεί το µεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπό-
λοιπο ψηφοδελτίων. 
γ) Αν σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες

διαθέσιµες έδρες όσες δικαιούται ο συνδυασµός, τις κα-
ταλαµβάνει όλες και ο αριθµός τους αφαιρείται από τις
διαθέσιµες έδρες της εκλογικής περιφέρειας. Αν δεν υ-
πάρχει επαρκής αριθµός εδρών της εκλογικής περιφέ-
ρειας, στον συνδυασµό κατακυρώνονται µόνον οι διαθέ-
σιµες έδρες. Αν µετά από την ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας αυτής παραµένουν αδιάθετες για τον συνδυασµό έ-
δρες, κατανέµονται ανά µία (1) κατά σειρά στις εκλογι-
κές περιφέρειες, στις οποίες ο συνδυασµός διατηρεί το
µεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο
ψηφοδελτίων. 
δ) Οι έδρες που κατανέµονται, σύµφωνα µε τις περ. α)

και β), αφαιρούνται από τις διαθέσιµες της εκλογικής πε-
ριφέρειας. 
ε) Με την ίδια διαδικασία κατανέµονται οι έδρες σε κά-

θε εκλογική περιφέρεια για καθέναν από τους άλλους ε-
πιλαχόντες συνδυασµούς κατά αύξουσα σειρά εκλογής. 
στ) Οι έδρες που παραµένουν αδιάθετες σε κάθε εκλο-

γική περιφέρεια µετά από την ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας των περ. α), β), γ), δ) και ε) και για όλους τους επι-
λαχόντες συνδυασµούς καταλαµβάνονται από τον επι-
τυχόντα συνδυασµό.

Άρθρο 28
Παραίτηση ή θάνατος υποψήφιου δηµάρχου 
σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας

1. Ο υποψήφιος δήµαρχος δεν µπορεί να παραιτηθεί α-
πό την υποψηφιότητά του πριν από την επαναληπτική
ψηφοφορία.

2. Πριν από την επαναληπτική ψηφοφορία, αν υποψή-
φιος δήµαρχος αποβιώσει, η πλειοψηφία των υποψη-
φίων του συνδυασµού του επιλέγει άλλον υποψήφιο δή-
µαρχο µεταξύ των υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων. Η
δήλωση της επιλογής για τον νέο υποψήφιο δήµαρχο ε-
πιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή, ή παραδίδεται µε από-
δειξη στον πρόεδρο πρωτοδικών το αργότερο δύο (2) η-
µέρες πριν από την ψηφοφορία. Το αρµόδιο δικαστήριο
ανακηρύσσει τον νέο υποψήφιο δήµαρχο σε δηµόσια συ-
νεδρίαση µέχρι και την παραµονή της ψηφοφορίας. Αν υ-
ποβληθεί η δήλωση του δεύτερου εδαφίου, αυτός που ε-
κλέγεται ως υποψήφιος δήµαρχος, αφαιρείται από τη
σειρά κατάταξης των υποψηφίων συµβούλων του συν-
δυασµού βάσει των σταυρών που έλαβαν, ενώ, αν δεν ε-
κλεγεί δήµαρχος, θεωρείται ότι έλαβε το σύνολο των ε-
γκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασµού και προτάσσεται
των συµβούλων της εκλογικής περιφέρειας στην οποία
είναι υποψήφιος. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση του δεύτε-
ρου εδαφίου, δεν ανακηρύσσεται κανένας υποψήφιος
δήµαρχος και δήµαρχος εκλέγεται ο πρώτος σε σταυ-
ρούς προτίµησης σύµβουλος του συνδυασµού, εφόσον ο
συνδυασµός του αναδειχθεί επιτυχών.

Άρθρο 29
Εκλογή συµβούλων δηµοτικών κοινοτήτων

1. Στις δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό µεγαλύτερο
ή ίσο των τριακοσίων ενός (301) κατοίκων, ο συνδυα-
σµός του επιτυχόντος δηµάρχου λαµβάνει τα τρία πέ-
µπτα (3/5) του συνόλου των εδρών των συµβούλων σε
κάθε δηµοτική κοινότητα και οι επιλαχόντες συνδυασµοί
λαµβάνουν τα δύο πέµπτα (2/5). Το κλάσµα που προκύ-
πτει, στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραια µο-
νάδα. Αν κατά τον υπολογισµό των τριών πέµπτων (3/5)
και των δύο πέµπτων (2/5) του συνόλου των εδρών προ-
κύπτει κλάσµα µικρότερο του ηµίσεος της µονάδας, δεν
υπολογίζεται, ενώ αν προκύπτει κλάσµα µεγαλύτερο
του ηµίσεος, στρογγυλοποιείται στην επόµενη µονάδα.
Για την κατανοµή των εδρών των λοιπών συνδυασµών ε-
φαρµόζεται η παρ. 4 του άρθρου 26 µε βάση το αποτέλε-
σµα στη δηµοτική κοινότητα. 

2. Με βάση την παρ. 1, οι έδρες του συµβουλίου της
δηµοτικής κοινότητας που αναλογούν στα τρία πέµπτα
(3/5) και στα δύο πέµπτα (2/5) έχουν, αντίστοιχα, ως ε-
ξής: 
α) στα συµβούλια δηµοτικών κοινοτήτων κοινότητας

που αποτελούνται από τρία (3) µέλη, δύο (2) και µία (1)
έδρες, αντίστοιχα,
β) στα συµβούλια δηµοτικών κοινοτήτων που αποτε-

λούνται από πέντε (5) µέλη, τρεις (3) και δύο (2) έδρες,
αντίστοιχα, 
γ) στα συµβούλια δηµοτικών κοινοτήτων που αποτε-

λούνται από ένδεκα (11) µέλη, επτά (7) και τέσσερις (4)
έδρες, αντίστοιχα, και 
δ) στα συµβούλια δηµοτικών κοινοτήτων που αποτε-

λούνται από δεκαπέντε (15) µέλη, εννέα (9) και έξι (6) έ-
δρες, αντίστοιχα.

3. Αν ο επιτυχών συνδυασµός έλαβε στη δηµοτική κοι-
νότητα κατά την αρχική ψηφοφορία ποσοστό µεγαλύτε-
ρο του εξήντα τοις εκατό (60% + 1 ψήφος) του συνόλου
των εγκύρων ψηφοδελτίων, οι έδρες κατανέµονται ανα-
λογικά, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 26, µε βάση
το αποτέλεσµα στη δηµοτική κοινότητα. 

4. Αν σε δηµοτική κοινότητα δεν έχουν ανακηρυχθεί υ-
ποψήφιοι του συνδυασµού του επιτυχόντος δηµάρχου,
οι έδρες του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας κα-
τανέµονται αναλογικά µεταξύ των υπόλοιπων συνδυα-
σµών κατ’ ανάλογη εφαρµογή της παρ. 3. Αν έχει ανακη-
ρυχθεί ένας µόνο συνδυασµός για το συµβούλιο της δη-
µοτικής κοινότητας, οι σύµβουλοι της δηµοτικής κοινό-
τητας εκλέγονται από τον µοναδικό αυτόν συνδυασµό.
Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίµησης, µέχρι να
συµπληρωθεί ο αριθµός των εδρών του συµβουλίου της
δηµοτικής κοινότητας εκλέγονται τακτικοί σύµβουλοι και
οι  υπόλοιποι αναπληρωµατικοί.

Άρθρο 30
Εκλογή προέδρων δηµοτικών κοινοτήτων

Στις δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό έως και τρια-
κόσιους (300) κατοίκους, πρόεδρος της δηµοτικής κοινό-
τητας εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίµησης υπο-
ψήφιος του συνδυασµού που συγκέντρωσε κατά την αρ-
χική ψηφοφορία (Α΄γύρος) στη δηµοτική κοινότητα την
απόλυτη ή σχετική πλειοψηφία του συνόλου των έγκυ-
ρων ψηφοδελτίων. Οι λοιποί υποψήφιοι, του ιδίου συν-
δυασµού, κατά τη σειρά των σταυρών που έλαβαν, λογί-
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ζονται ως αναπληρωµατικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας,
το αρµόδιο δικαστήριο διενεργεί κλήρωση. 

Άρθρο 31
Τακτικοί και αναπληρωµατικοί δηµοτικοί 

σύµβουλοι - Ισοψηφία

1. Τακτικοί δηµοτικοί σύµβουλοι εκλέγονται από τους
υποψηφίους καθενός από τους συνδυασµούς που εκλέ-
γουν δηµοτικό σύµβουλο, σύµφωνα µε το άρθρο 26, ανά
εκλογική περιφέρεια και κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν
τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης στο σύνολο
του δήµου, εφόσον δεν έχουν παραιτηθεί ή αποβιώσει.
Οι υποψήφιοι δήµαρχοι των επιλαχόντων συνδυασµών
θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σύµβουλοι των συνδυα-
σµών τους σε κάθε εκλογική περιφέρεια. 

2. Αν ο επιλαχών συνδυασµός καταλαµβάνει έδρες σε
περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ο υποψήφιος δή-
µαρχος επιλέγει, µε δήλωσή του προς τον πρόεδρο του
αρµόδιου πρωτοδικείου, την εκλογική περιφέρεια στην
οποία επιθυµεί να είναι δηµοτικός σύµβουλος. Η δήλωση
υποβάλλεται έως και τέσσερις (4) ηµέρες µετά την αρχι-
κή ή την επαναληπτική ψηφοφορία. Αν δεν υποβληθεί
δήλωση εντός της προθεσµίας του δεύτερου εδαφίου, ο
υποψήφιος δήµαρχος λαµβάνει την έδρα της εκλογικής
περιφέρειας στην οποία ο συνδυασµός έλαβε τις περισ-
σότερες έδρες. Αν ο συνδυασµός λάβει ίσο αριθµό ε-
δρών σε περισσότερες περιφέρειες, λαµβάνει την έδρα
της εκλογικής περιφέρειας στην οποία ο συνδυασµός έ-
λαβε τις περισσότερες ψήφους. Αν ο συνδυασµός λάβει
ίσο αριθµό ψήφων σε περισσότερες περιφέρειες, προ-
τάσσεται η εκλογική περιφέρεια µε τον µεγαλύτερο πλη-
θυσµό.

3. Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος και των επιλα-
χόντων συνδυασµών είναι αναπληρωµατικοί των τακτι-
κών συµβούλων της εκλογικής τους περιφέρειας µε τη
σειρά των σταυρών προτίµησης.

4. Αν υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφήσουν,
το αρµόδιο δικαστήριο διενεργεί κλήρωση.

Άρθρο 32
Τακτικοί και αναπληρωµατικοί σύµβουλοι 

δηµοτικών κοινοτήτων - Ισοψηφία

1. Τακτικοί σύµβουλοι της δηµοτικής κοινότητας εκλέ-
γονται από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυα-
σµούς των υποψήφιων δηµάρχων, κατά σειρά, αυτοί που
έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης.

2. Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασµών είναι αναπλη-
ρωµατικοί των τακτικών συµβούλων της δηµοτικής κοι-
νότητας µε τη σειρά των σταυρών προτίµησης.

3. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφή-
σουν, το αρµόδιο δικαστήριο διενεργεί κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Άρθρο 33
Μετάδοση των αποτελεσµάτων

1. Για τη µετάδοση στο Υπουργείο Εσωτερικών των α-
ποτελεσµάτων της αρχικής και της επαναληπτικής ψη-
φοφορίας (α΄ και β΄ γύρου) των εκλογών των δηµοτικών

αρχών, των αποτελεσµάτων υπέρ συνδυασµών και υπο-
ψηφίων δηµοτικών συµβούλων, συµβούλων δηµοτικής
κοινότητας ή προέδρου της δηµοτικής κοινότητας, ε-
φαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 94Α του π.δ. 26/2012
(Α΄ 57), περί εκλογής βουλευτών. 

2. Κατά την καταχώρηση των δεδοµένων µπορεί να
παρίσταται ένας (1) αντιπρόσωπος από κάθε συνδυα-
σµό, ο οποίος δικαιούται να ζητήσει την αποστολή µηνύ-
µατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τα αποτελέσµατα
που έχουν καταχωρηθεί.

Άρθρο 34
Εξαγωγή και δηµοσίευση των αποτελεσµάτων

1. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής ως πρόεδροι
των εφορευτικών επιτροπών αποστέλλουν µε ασφαλή
τρόπο τα εκλογικά στοιχεία στον πρόεδρο πρωτοδικών,
γνωστοποιώντας το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας και
στον περιφερειάρχη. Μετά από τη συγκέντρωση των
στοιχείων όλων των εκλογικών τµηµάτων του δήµου, ο
πρόεδρος πρωτοδικών εξάγει το γενικό αποτέλεσµα, το
οποίο δηµοσιεύει αµέσως µε τοιχοκόλληση στο κατά-
στηµα της έδρας του δικαστηρίου και το γνωστοποιεί ο-
µοίως στον περιφερειάρχη.

2. Η εξαγωγή του γενικού αποτελέσµατος δύναται να
διενεργείται µε χρήση των δεδοµένων που έχουν κατα-
χωρηθεί από τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής
στο ηλεκτρονικό σύστηµα ασφαλούς µετάδοσης αποτε-
λεσµάτων.

3. Η τοιχοκόλληση και η δηµοσίευση της εξαγωγής
του γενικού αποτελέσµατος της παρ. 1 περιλαµβάνουν
πίνακα των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας, ο οποίος
καταρτίζεται από το όργανο που είναι αρµόδιο για τη δη-
µοσίευση των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας και πε-
ριέχει: 
α) τον αριθµό των εγγεγραµµένων εκλογέων,
β) τον 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 που έλαβε κάθε συν-
δυασµός,
ζ) τον αριθµό των σταυρών προτίµησης, ανά συνδυα-

σµό, που έλαβε κάθε υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος, 
η) τον αριθµό των σταυρών προτίµησης, ανά συνδυα-

σµό, που έλαβε κάθε υποψήφιος σύµβουλος δηµοτικής
κοινότητας και
θ) τον αριθµό των σταυρών προτίµησης, ανά συνδυα-

σµό, που έλαβε κάθε υποψήφιος πρόεδρος της δηµοτι-
κής κοινότητας.
Στον πίνακα προτάσσονται οι συνδυασµοί, µε τη σειρά

της εκλογικής τους δύναµης. Κάτω από τον πίνακα συ-
ντάσσεται πράξη, στην οποία αναγράφονται ολογράφως
τα στοιχεία των περ. α) έως και θ) για κάθε περίπτωση
και η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο πρωτοδικών.
Κατά την κατάρτιση του πίνακα µπορεί να παρίσταται έ-
νας (1) αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασµό.

Άρθρο 35
Έκθεση πρακτικών

1. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή άλλο µέ-
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λος της παραδίδει τα πρακτικά της, τα λοιπά εκλογικά
έγγραφα, τα δέµατα των ψηφοδελτίων ταξινοµηµένα κα-
τά συνδυασµούς και µε τη σειρά που είναι αριθµηµένα,
καθώς και τους φακέλους στον πρόεδρο πρωτοδικών.

2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών εκθέτει τα πρακτικά της ε-
κλογής µαζί µε τον πίνακα των αποτελεσµάτων της στο
κατάστηµα του αρµοδίου πρωτοδικείου επί πέντε (5) η-
µέρες και συντάσσει για την έκθεση αυτή πρακτικό, που
τοιχοκολλάται, επίσης, έξω από το δικαστικό κατάστηµα.

3. Η έκθεση των πρακτικών γνωστοποιείται µε ανακοί-
νωση, που εκδίδει ο πρόεδρος πρωτοδικών, η οποία τοι-
χοκολλάται στο δηµοτικό κατάστηµα του δήµου και στο
κατάστηµα του δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ - 
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ - 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

Άρθρο 36
Επικύρωση της εκλογής

1. Το αρµόδιο πολυµελές πρωτοδικείο µετά από την
πάροδο των πέντε (5) ηµερών της παρ. 2 του άρθρου 35
ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συν-
δυασµούς του δηµοτικού συµβουλίου, τον δήµαρχο,
τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµ-
βούλους κάθε συνδυασµού ανά εκλογική περιφέρεια,
τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς συµβούλους ή
τους προέδρους των δηµοτικών κοινοτήτων κάθε συν-
δυασµού.

2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών εκθέτει τις αποφάσεις στο
κατάστηµα του δικαστηρίου επί τρεις (3) ηµέρες και απο-
στέλλει αντίγραφό τους στον περιφερειάρχη και στον
συντονιστή της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης. Οι
αποφάσεις επικύρωσης της εκλογής αναρτώνται αµελ-
λητί στην ιστοσελίδα του αρµοδίου δικαστηρίου, στην ι-
στοσελίδα της περιφέρειας και στην ιστοσελίδα του οι-
κείου δήµου.

Άρθρο 37
Ορκωµοσία αιρετών

1. Μετά από την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των
επιλαχόντων συνδυασµών, ο δήµαρχος, οι δηµοτικοί
σύµβουλοι, οι σύµβουλοι δηµοτικής κοινότητας και οι
πρόεδροι των δηµοτικών κοινοτήτων, πριν από την ηµέ-
ρα εγκατάστασης και ανάληψης των καθηκόντων τους,
δίνουν τον ακόλουθο όρκο, που τελείται παρουσία νόµι-
µου θρησκευτικού λειτουργού, ο οποίος είναι εγγεγραµ-
µένος στο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 (Α΄
223): «Ορκίζοµαι να είµαι πιστός στην πατρίδα, να υπα-
κούω στο Σύνταγµα και στους νόµους και να εκπληρώνω
τίµια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου». Ο όρκος των
αλλοδαπών πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως ε-
ξής: «Ορκίζοµαι να είµαι πιστός στην Ελλάδα, να υπα-
κούω στο Σύνταγµα και στους νόµους και να εκπληρώνω
τίµια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου». Όποιος δεν ε-
πιθυµεί να δώσει όρκο, παρέχει, αντί όρκου, την ακόλου-
θη διαβεβαίωση: «Δηλώνω, επικαλούµενος την τιµή και

τη συνείδησή µου, ότι θα είµαι πιστός στην Ελλάδα, θα
υπακούω στο Σύνταγµα και τους νόµους και ότι θα εκ-
πληρώνω τίµια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου.»

2. Εάν δεν τηρηθεί ένας από τους τύπους της παρ. 1,
θεωρείται ότι ο δήµαρχος, ο δηµοτικός σύµβουλος, ο
σύµβουλος δηµοτικής κοινότητας ή ο πρόεδρος δηµοτι-
κής κοινότητας δεν έχει ορκιστεί.

3. Η ορκωµοσία γίνεται στο κατάστηµα του δήµου, ή
σε άλλο δηµόσιο κτίριο, ή σε κατάλληλο δηµόσιο χώρο
εντός των διοικητικών ορίων του δήµου, σε δηµόσια συ-
νεδρίαση, της οποίας ο ακριβής χρόνος (ηµεροµηνία και
ώρα) ορίζεται από τον νεοεκλεγέντα δήµαρχο. Η ηµερο-
µηνία της ορκωµοσίας ορίζεται το νωρίτερο είκοσι (20)
ηµέρες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων και έως
την παραµονή της ηµέρας εγκατάστασης και ανάληψης
των καθηκόντων των νέων δηµοτικών αρχών. Αν η ορκω-
µοσία εκλεγέντος δηµοτικού συµβούλου, συµβούλου ή
προέδρου δηµοτικής κοινότητας δεν πραγµατοποιηθεί
την ηµεροµηνία του δευτέρου εδαφίου για λόγους αντι-
κειµενικής αδυναµίας, ο νεοεκλεγείς δήµαρχος καλεί
τον επιτυχόντα δηµοτικό σύµβουλο, σύµβουλο, ή πρόε-
δρο δηµοτικής κοινότητας προς ορκωµοσία εντός πέντε
(5) ηµερών αφότου του γνωστοποιήθηκε η άρση των λό-
γων.

4. Για την ορκωµοσία συντάσσεται πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τον δήµαρχο, τους δηµοτικούς συµ-
βούλους, τους συµβούλους δηµοτικής κοινότητας και
τους προέδρους των δηµοτικών κοινοτήτων που ορκί-
στηκαν. Το πρακτικό αυτό συντάσσεται σε δύο (2) αντί-
τυπα, από τα οποία το ένα παραµένει στον δήµο και το
άλλο αποστέλλεται στον συντονιστή της οικείας αποκε-
ντρωµένης διοίκησης. 

5. Ο δήµαρχος, οι δηµοτικοί σύµβουλοι, οι σύµβουλοι
δηµοτικής κοινότητας και οι πρόεδροι των δηµοτικών
κοινοτήτων αναλαµβάνουν τα καθήκοντά τους από την
ηµέρα της εγκατάστασης.

6. Αν γίνει δεκτή η ένσταση που ασκήθηκε σύµφωνα
µε το άρθρο 72 του παρόντος και τα άρθρα 244 έως 266
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, (Α΄
97), περί των διαφορών που αναφύονται κατά την εκλο-
γική διαδικασία στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και ακυρωθεί από το αρµόδιο δικαστήριο η απόφαση
επικύρωσης της εκλογής του άρθρου 36, η διαδικασία
των παρ. 1 έως 5 επαναλαµβάνεται µε πρωτοβουλία του
δηµάρχου που εκλέγεται µε βάση τη δικαστική απόφαση.

Άρθρο 38
Αποποίηση της εκλογής

1. Αιρετός, ο οποίος δεν αποποιείται την εκλογή του
είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη της
δηµοτικής περιόδου, µε γραπτή δήλωσή του προς τον
συντονιστή της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης, θεω-
ρείται ότι την έχει αποδεχθεί.

2. Αιρετός, ο οποίος δεν αποποιείται την εκλογή του
πλην όµως δεν δίδει τον όρκο ή τη ρητή διαβεβαίωση
του άρθρου 37, εντός της προθεσµίας της παρ. 1, εκπί-
πτει αυτοδικαίως. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτι-
κή πράξη από τον Επόπτη Ο.Τ.Α. εντός δεκαπέντε (15)
ηµερών από τότε που αυτός έλαβε γνώση όσων αναφέ-
ρονται στο πρώτο εδάφιο. 
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Άρθρο 39
Παραίτηση αιρετών

1. Η παραίτηση του δηµάρχου υποβάλλεται εγγράφως
στον συντονιστή της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης
και καθίσταται αυτοδικαίως οριστική την εποµένη της κα-
τάθεσης της δήλωσης στο πρωτόκολλο του συντονιστή
της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης.

2. Η παραίτηση των δηµοτικών συµβούλων, των συµ-
βούλων δηµοτικών κοινοτήτων και των προέδρων των
δηµοτικών κοινοτήτων υποβάλλεται εγγράφως στον οι-
κείο δήµαρχο και καθίσταται αυτοδικαίως οριστική την ε-
ποµένη της κατάθεσης της δήλωσης στο πρωτόκολλο
του οικείου δηµάρχου.

3. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η παραίτηση των αιρετών
των δήµων από τις θέσεις που κατέχουν εκ της ιδιότητάς
τους υποβάλλεται γραπτώς στα όργανα τα οποία τους ε-
ξέλεξαν ή τους διόρισαν και καθίσταται αυτοδικαίως ορι-
στική την εποµένη της κατάθεσης της δήλωσης στο πρω-
τόκολλο της οικείας υπηρεσίας.

4. Η εκλογή ή ο ορισµός αντικαταστατών, αυτών που
παραιτήθηκαν, γίνεται για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα
της περιόδου κατά την οποία αυτοί ασκούσαν καθήκο-
ντα. 

5. Ειδικές διατάξεις που ρυθµίζουν διαφορετικά τον
τρόπο υποβολής ή αποδοχής παραίτησης, καθώς και α-
ντικατάστασης αυτών που παραιτήθηκαν εξακολουθούν
να ισχύουν.

Άρθρο 40
Αντικατάσταση και αναπλήρωση συµβούλων 
και προέδρων των δηµοτικών κοινοτήτων 

1. Τις έδρες των δηµοτικών συµβούλων και των συµ-
βούλων των δηµοτικών κοινοτήτων που για οποιονδήπο-
τε λόγο µένουν κενές καταλαµβάνουν οι αναπληρωµατι-
κοί σύµβουλοι του ίδιου συνδυασµού της ίδιας εκλογικής
περιφέρειας ή, αντίστοιχα, της ίδιας δηµοτικής κοινότη-
τας.

2. Την έδρα του προέδρου της δηµοτικής κοινότητας,
που για οποιονδήποτε λόγο µένει κενή, καταλαµβάνει ο
επόµενος, κατά σειρά των σταυρών που έλαβε στη δη-
µοτική κοινότητα, υποψήφιος πρόεδρος της δηµοτικής
κοινότητας του ιδίου  συνδυασµού.

3. Ο δήµαρχος καλεί αµέσως αυτούς που καταλαµβά-
νουν τις κενωθείσες έδρες, σύµφωνα µε τις παρ. 1 ή 2,
µε τη σειρά της εκλογής τους, και αυτοί οφείλουν να πα-
ρουσιαστούν για ορκωµοσία εντός προθεσµίας πέντε (5)
ηµερών αφότου τους επιδόθηκε η πρόσκληση. Η ορκω-
µοσία γίνεται ενώπιον του δηµάρχου, σύµφωνα µε το
άρθρο 37, το οποίο εφαρµόζεται αναλόγως. Αν αυτοί
που κλήθηκαν, δεν εµφανισθούν εντός της προθεσµίας
του πρώτου εδαφίου, αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιό-
τητα του αναπληρωµατικού.

4. Αν εξαντληθεί ο αριθµός των αναπληρωµατικών δη-
µοτικών συµβούλων του συνδυασµού σε µια εκλογική
περιφέρεια, καλούνται να καταλάβουν τις θέσεις που έ-
µειναν κενές για οποιονδήποτε λόγο αναπληρωµατικοί
δηµοτικοί σύµβουλοι του ίδιου συνδυασµού, ανά ένας
και κατά σειρά, ξεκινώντας από την εκλογική περιφέρεια
µε τον µεγαλύτερο πληθυσµό. 

Αν δεν υπάρχουν, καλούνται αναπληρωµατικοί σύµ-
βουλοι, ανά ένας και κατά σειρά εκλογής, από τους λοι-
πούς συνδυασµούς, συµπεριλαµβανοµένου και του επι-
τυχόντος συνδυασµού, της ίδιας εκλογικής περιφέρειας,
µε τη σειρά της εκλογικής τους δύναµης και µε τη σειρά
που έχουν ανακηρυχθεί. Αν και πάλι δεν υπάρχουν, κα-
λούνται αναπληρωµατικοί σύµβουλοι, ανά ένας και σύµ-
φωνα µε τη σειρά εκλογής τους, από άλλη εκλογική πε-
ριφέρεια, ξεκινώντας από αυτή µε τον µεγαλύτερο πλη-
θυσµό, από υπόλοιπους συνδυασµούς, συµπεριλαµβανο-
µένου και του επιτυχόντος συνδυασµού, µε τη σειρά της
εκλογικής τους δύναµης και µε τη σειρά που έχουν ανα-
κηρυχθεί.

5. Αν εξαντληθεί ο αριθµός των αναπληρωµατικών
συµβούλων των δηµοτικών κοινοτήτων του συνδυασµού
στην ίδια δηµοτική κοινότητα, καλούνται, αντίστοιχα, να
καταλάβουν τις έδρες που έµειναν κενές, για οποιονδή-
ποτε λόγο, αναπληρωµατικοί σύµβουλοι των δηµοτικών
κοινοτήτων, ανά ένας, από άλλους συνδυασµούς, συ-
µπεριλαµβανοµένου του επιτυχόντος συνδυασµού, µε
τη σειρά της εκλογικής τους δύναµης στη δηµοτική κοι-
νότητα και µε τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί στην ίδια
δηµοτική κοινότητα. Αν και πάλι υπάρχουν κενές έδρες
για οποιονδήποτε λόγο στο συµβούλιο δηµοτικής κοινό-
τητας, το δηµοτικό συµβούλιο, µε απόφασή του, ορίζει
δηµοτικό σύµβουλο ή σύµβουλο άλλης δηµοτικής κοινό-
τητας ως σύµβουλο της δηµοτικής κοινότητας µέχρι τη
λήξη της δηµοτικής περιόδου, κατά παρέκκλιση των παρ.
7 και 8 του άρθρου 10. 

6. Αν εξαντληθεί ο αριθµός των αναπληρωµατικών
προέδρων των δηµοτικών κοινοτήτων, το δηµοτικό συµ-
βούλιο ορίζει δηµοτικό σύµβουλο, ο οποίος εκτελεί χρέη
προέδρου της δηµοτικής κοινότητας µέχρι τη λήξη της
δηµοτικής περιόδου, κατά παρέκκλιση των παρ. 7 και 8
του άρθρου 10. Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται και αν σε
µία δηµοτική κοινότητα δεν έχει ανακηρυχθεί από το αρ-
µόδιο δικαστήριο υποψήφιος πρόεδρος δηµοτικής κοινό-
τητας. 

7. Αν δηµοτικοί σύµβουλοι ή σύµβουλοι δηµοτικών κοι-
νοτήτων τεθούν σε αργία και ο αριθµός των δηµοτικών
συµβούλων ή συµβούλων δηµοτικών κοινοτήτων είναι
µικρότερος από αυτόν που απαιτείται για την επίτευξη α-
παρτίας, ο δήµαρχος καλεί αναπληρωµατικούς δηµοτι-
κούς συµβούλους της ίδιας εκλογικής περιφέρειας ή
συµβούλους της ίδιας δηµοτικής κοινότητας από τον
συνδυασµό στον οποίο ανήκουν αυτοί που έχουν τεθεί
σε αργία µε τη σειρά της εκλογής τους και για τον µέχρι
τη λήξη της αργίας χρόνο. Αν πρόεδροι των δηµοτικών
κοινοτήτων τεθούν σε αργία, ο δήµαρχος καλεί τους α-
ναπληρωµατικούς τους για τον µέχρι τη λήξη της αργίας
χρόνο. Αν για οποιονδήποτε λόγο αυτοί που κλήθηκαν,
σύµφωνα µε το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο, αρνηθούν
ή δεν αποδεχτούν την άσκηση των καθηκόντων, εφαρµό-
ζονται αναλόγως οι παρ. 4 έως 6 για όσο διάστηµα διαρ-
κεί η αργία.

8. Αν µείνουν κενές έδρες δηµοτικών συµβούλων και
δεν υπάρχουν αναπληρωµατικοί κανενός συνδυασµού, ο
περιφερειάρχης προκηρύσσει, σε δύο (2) µήνες το αργό-
τερο από την ηµεροµηνία κατά την οποία οι έδρες κατέ-
στησαν κενές, την εκλογή τόσων συµβούλων και ισάριθ-
µων αναπληρωµατικών όσες είναι οι κενές έδρες.
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9. Στην αναπληρωµατική εκλογή της παρ. 8 εφαρµόζε-
ται αναλόγως το άρθρο 15. Η υποβολή των υποψηφιοτή-
των στην αναπληρωµατική εκλογή γίνεται είκοσι (20) η-
µέρες πριν από την ηµεροµηνία των εκλογών. Οι κενές
θέσεις κατανέµονται ανάµεσα στους συνδυασµούς ανά-
λογα µε την εκλογική δύναµη καθενός από αυτούς, κατ’
εφαρµογή του άρθρου 26. 

10. Αναπληρωµατική εκλογή της παρ. 8 διενεργείται
στο τελευταίο έτος της δηµοτικής περιόδου,  µόνον αν
οι σύµβουλοι που έχουν αποµείνει δεν αρκούν για την ε-
πίτευξη απαρτίας.

11. Τα δηµοτικά συµβούλια, η οικονοµική επιτροπή, η
επιτροπή ποιότητας ζωής και τα συµβούλια δηµοτικών
κοινοτήτων λειτουργούν νόµιµα και µε ελλιπή σύνθεση,
η οποία  δεν µπορεί να περιλαµβάνει µέλη λιγότερα από
όσα απαιτείται για να έχουν απαρτία, αν δηµοτικοί σύµ-
βουλοι ή σύµβουλοι δηµοτικής κοινότητας αποποιηθούν
την εκλογή τους, παραιτηθούν, αποβιώσουν, εκπέσουν, ή
τεθούν σε αργία, ή αν οι έδρες µείνουν κενές για οποι-
ονδήποτε άλλο λόγο και µέχρι οι κενές έδρες να συ-
µπληρωθούν, κατά περίπτωση, µε αναπλήρωση ή µε ε-
κλογές, ή µε τη λήξη του χρόνου της αργίας.

12. Για τη λήψη αποφάσεων των δηµοτικών συµβου-
λίων, της οικονοµικής επιτροπής, της επιτροπής ποιότη-
τας ζωής και των συµβουλίων δηµοτικών κοινοτήτων, η
απαρτία και οι απαραίτητες πλειοψηφίες υπολογίζονται
µε βάση τον αριθµό των δηµοτικών συµβούλων και συµ-
βούλων δηµοτικών κοινοτήτων, αντίστοιχα, που έχουν
ορκισθεί και εγκατασταθεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και
37 ή µε βάση τον αριθµό των µελών που αντιστοιχούν
στις επιτροπές.

13. Όταν το δηµοτικό συµβούλιο ή το συµβούλιο δηµο-
τικής κοινότητας δεν µπορεί να λειτουργήσει νόµιµα, ε-
πειδή υπάρχει έλλειψη δηµοτικών συµβούλων ή συµβού-
λων δηµοτικής κοινότητας, αντίστοιχα, αναστέλλονται
κάθε είδους προθεσµίες των οποίων η τήρηση εξαρτάται
από απόφαση του συµβουλίου, µέχρι να καταστεί δυνα-
τή η νόµιµη λειτουργία του. 

Άρθρο 41
Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συµβουλίων

1. Αν ένα δηµοτικό συµβούλιο διαλυθεί σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 237 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), ο
περιφερειάρχης προκηρύσσει εκλογές, έναν (1) µήνα το
αργότερο από τη διάλυση για το υπόλοιπο της θητείας.
Κατά την εκλογή αυτή εκλέγονται και αναπληρωµατικοί.

2. Η διάλυση δηµοτικού συµβουλίου σύµφωνα µε την
παρ. 1 επιφέρει διάλυση και των οικείων συµβουλίων δη-
µοτικής κοινότητας, καθώς και παύση των προέδρων των
συµβουλίων των οικείων δηµοτικών κοινοτήτων. Όταν
προκηρυχθεί η εκλογή νέου δηµοτικού συµβουλίου, κατά
την εκλογή αυτή εκλέγονται και τα µέλη των συµβου-
λίων των δηµοτικών κοινοτήτων και οι πρόεδροι των
συµβουλίων των δηµοτικών κοινοτήτων.

3. Ο συντονιστής της οικείας αποκεντρωµένης διοίκη-
σης αναθέτει στον αρχαιότερο δηµόσιο υπάλληλο πανε-
πιστηµιακής εκπαίδευσης µε βαθµό Α΄ τα καθήκοντα του
δηµάρχου που σχετίζονται µε τη διεκπεραίωση των επει-
γουσών υπηρεσιακών υποθέσεων, καθώς και την ευθύνη
της διενέργειας των εκλογών.

4. Αν διαλυθεί συµβούλιο δηµοτικής κοινότητας, µε α-
πόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου ορίζεται τρι-
µελής επιτροπή δηµοτικών συµβούλων, η οποία ασκεί τις
αρµοδιότητες του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας.
Στην τριµελή επιτροπή ορίζεται ένα (1) µέλος από τους
επιλαχόντες συνδυασµούς και, αν αυτό δεν συµβεί, ορί-
ζονται και τα τρία (3) µέλη από τον επιτυχόντα συνδυα-
σµό.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΚΛΟΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Άρθρο 42
Περιφερειακές αρχές

1. Οι περιφέρειες διοικούνται από το περιφερειακό
συµβούλιο, την εκτελεστική επιτροπή, την οικονοµική ε-
πιτροπή, τις αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές του
περιφερειακού συµβουλίου του άρθρου 164 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και τον περιφερειάρχη.

2. Το περιφερειακό συµβούλιο αποτελείται από:
α) τριάντα πέντε (35) µέλη, σε περιφέρειες µε πληθυ-

σµό έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) κατοίκους, 
β) σαράντα πέντε (45) µέλη, σε περιφέρειες µε πληθυ-

σµό από τριακόσιες χιλιάδες έναν έως οκτακόσιες χιλιά-
δες (300.001-800.000) κατοίκους, 
γ) εξήντα ένα (61) µέλη, σε περιφέρειες µε πληθυσµό

από οκτακόσιες χιλιάδες έναν (800.001) κατοίκους και ά-
νω. 

3. Το περιφερειακό συµβούλιο της Περιφέρειας Αττι-
κής αποτελείται από ογδόντα πέντε (85) µέλη. 

Άρθρο 43
Χρόνος διενέργειας εκλογών - 

Διάρκεια περιφερειακής περιόδου

1. Ο περιφερειάρχης και οι περιφερειακοί σύµβουλοι
εκλέγονται κάθε πέντε (5) έτη, µε άµεση, καθολική και
µυστική ψηφοφορία.

2. Η εκλογή γίνεται την ίδια ηµέρα µε τη διεξαγωγή
των δηµοτικών εκλογών, σύµφωνα µε το άρθρο 5. 

3. Αν δεν αναδειχθεί επιτυχών συνδυασµός, σύµφωνα
µε το άρθρο 57, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται την επό-
µενη Κυριακή, στα ίδια εκλογικά τµήµατα, σύµφωνα µε
το άρθρο 58.

4. Αν κατά την ηµέρα της διενέργειας των εκλογών
των περιφερειακών αρχών, σε δήµο της περιφέρειας ή
σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τµήµατά του, δεν διεξα-
χθεί η ψηφοφορία, αυτή γίνεται την επόµενη Τετάρτη.

5. Η εγκατάσταση των αρχών γίνεται την 1η Ιανουαρί-
ου του επόµενου έτους από αυτό της διεξαγωγής των ε-
κλογών και η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεµβρίου του
πέµπτου έτους. 

6. Για την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η εκλογή
περιφερειακών αρχών διεξάγεται την Κυριακή, 8 Οκτω-
βρίου 2023 και η εγκατάσταση των αρχών της παρ. 1 γί-
νεται την 1η Ιανουαρίου 2024.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΚΛΟΓΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ

Άρθρο 44
Δικαίωµα του εκλέγειν

1. Δικαίωµα να εκλέγουν τις αιρετές περιφερειακές
αρχές έχουν όλοι οι δηµότες των δήµων της περιφέρει-
ας.

2. Δικαίωµα να εκλέγουν τις αιρετές περιφερειακές
αρχές έχουν, επίσης, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στους ειδικούς εκλο-
γικούς καταλόγους των δήµων της περιφέρειας. 

3. Ως προς το όριο ηλικίας για την άσκηση του δικαιώ-
µατος του εκλέγειν εφαρµόζεται το άρθρο 4 του π.δ.
26/2012 (Α΄ 57), περί εκλογής βουλευτών. 

Άρθρο 45
Άσκηση του δικαιώµατος του εκλέγειν

1. Το δικαίωµα του εκλέγειν ασκούν µόνο όσοι είναι
εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους και στους
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των δήµων της περιφέ-
ρειας, σύµφωνα µε τα άρθρα 7 έως 25 του π.δ. 26/2012
(Α΄ 57), περί εκλογής βουλευτών. 

2. Η άσκηση του δικαιώµατος του εκλέγειν είναι υπο-
χρεωτική. Κατ’ εξαίρεση, η άσκηση του δικαιώµατος του
εκλέγειν δεν είναι υποχρεωτική για:
α) τους κατοίκους του εξωτερικού, 
β) όσους έχουν υπερβεί το εβδοµηκοστό (70ό) έτος

της ηλικίας τους, ή 
γ) για όσους βρίσκονται την ηµέρα της ψηφοφορίας σε

απόσταση µεγαλύτερη των διακοσίων (200) χιλιοµέτρων
από το εκλογικό τµήµα στο οποίο ψηφίζουν.

Άρθρο 46
Εκλογικοί κατάλογοι

1. Οι εκλογικοί κατάλογοι που ισχύουν για την εκλογή
βουλευτών ισχύουν και για τις εκλογές των αιρετών πε-
ριφερειακών αρχών.

2. Σε περίπτωση αναγνώρισης νέου δήµου, απόσπα-
σης ενός συνοικισµού από έναν δήµο και προσάρτησής
του σε άλλον δήµο ή λοιπών µεταβολών δήµων, εφαρµό-
ζεται το άρθρο 26 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57), περί εκλογής
βουλευτών.

3. Για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν
οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι του π.δ. 133/1997 (Α΄
121). 

4. Ειδικά για την υποβολή υποψηφιότητας, επιτρέπε-
ται η µεταδηµότευση σε δήµο της οικείας περιφέρειας,
χωρίς τη συνδροµή της προϋπόθεσης της διετούς κατοι-
κίας της παρ. 7 του άρθρου 15 ν. 3463/2006 (Α΄114). Το
δικαίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί από την 1η Αυγούστου
του έτους διενέργειας των εκλογών, µέχρι και την προη-
γούµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής
της δήλωσης των συνδυασµών της παρ. 4 του άρθρου
52. Η απόφαση µεταδηµότευσης εκδίδεται υποχρεωτικά
µέσα στην ίδια προθεσµία και είναι αµέσως εκτελεστή. Η
απόφαση µεταδηµότευσης παύει να ισχύει µετά την πα-
ρέλευση τριών (3) µηνών από την ανακήρυξη των συν-
δυασµών, εφόσον αυτός που µεταδηµότευσε δεν ανακη-
ρυχθεί υποψήφιος σύµφωνα µε το άρθρο 53.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ

Άρθρο 47
Προσόντα εκλογιµότητας

1. Περιφερειάρχης µπορεί να εκλεγεί δηµότης δήµου
της οικείας περιφέρειας, που έχει το δικαίωµα του εκλέ-
γειν και έχει συµπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος
της ηλικίας του κατά την ηµέρα των εκλογών.

2. Περιφερειακός σύµβουλος µπορεί να εκλεγεί:
α) δηµότης δήµου της οικείας περιφέρειας, που έχει

το δικαίωµα του εκλέγειν και έχει συµπληρώσει το δέκα-
το όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του κατά την ηµέρα των
εκλογών και
β) πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει το δικαί-

ωµα του εκλέγειν, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του π.δ.
133/1997 (Α΄ 121) και έχει συµπληρώσει το δέκατο ό-
γδοο (18ο) έτος της ηλικίας του κατά την ηµέρα των ε-
κλογών.

Άρθρο 48
Κωλύµατα εκλογιµότητας και ασυµβίβαστα

1. Δεν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι περιφερειάρ-
χες ή περιφερειακοί σύµβουλοι, πολίτες οι οποίοι στε-
ρούνται του δικαιώµατος του εκλέγειν.

2. Δεν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι περιφερειάρ-
χες ή περιφερειακοί σύµβουλοι:
α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωµατικοί των ενόπλων δυ-

νάµεων και των σωµάτων ασφαλείας, αξιωµατικοί του
Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, θρησκευ-
τικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών, καθώς και τα
µέλη των ανεξάρτητων αρχών του άρθρου 101Α του Συ-
ντάγµατος, ή των αρχών που χαρακτηρίζονται µε νόµο
ως ανεξάρτητες ή ρυθµιστικές, αν για τα µέλη αυτά προ-
βλέπεται από τον νόµο η πλήρης και αποκλειστική τους
απασχόληση, ή η αναστολή άσκησης εκ µέρους τους ο-
ποιουδήποτε άλλου δηµόσιου λειτουργήµατος ή καθήκο-
ντος, αµειβόµενου ή µη, σε οποιαδήποτε θέση του δηµό-
σιου τοµέα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην αρ-
χή αυτή. Κατ’ εξαίρεση, δικαστικοί λειτουργοί και αξιω-
µατικοί των ενόπλων δυνάµεων, των σωµάτων ασφαλεί-
ας και του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλα-
κής, εφόσον δεν υπηρέτησαν εντός των ορίων της περι-
φέρειας στην οποία επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα
κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) µήνες πριν
από τη διεξαγωγή των εκλογών των περιφερειακών αρ-
χών, µπορούν να είναι υποψήφιοι, εφόσον παραιτηθούν
από τη θέση τους, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρ-
θρου 30 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57), περί εκλογής βουλευ-
τών, πριν από την ηµεροµηνία ανακήρυξης των υποψη-
φίων. Το ασυµβίβαστο του πρώτου εδαφίου δεν κατα-
λαµβάνει όσους εκ του ένστολου προσωπικού των σω-
µάτων ασφαλείας και του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνι-
κής Ακτοφυλακής προάγονται σε αξιωµατικούς, µε τη
συµπλήρωση ετών πραγµατικής υπηρεσίας κατά τη διάρ-
κεια της αιρετής θητείας τους. Ειδικές διατάξεις που α-
παγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή της παραίτη-
σης των προσώπων αυτών, ή που περιορίζουν το δικαίω-
µά τους να παραιτηθούν, ή την αρµοδιότητα της αρχής
να αποδεχθεί την παραίτησή τους εξακολουθούν να ι-
σχύουν.
β) Ο Περιφερειακός Συµπαραστάτης του Πολίτη και
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της Επιχείρησης, εφόσον η χωρική του αρµοδιότητα α-
φορά ή καταλαµβάνει την περιφέρεια για την οποία θέτει
υποψηφιότητα, για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θη-
τείας του µε οποιονδήποτε τρόπο.
γ) Ο Επόπτης Ο.Τ.Α., στο σύνολο των περιφερειών

στις οποίες εκτείνεται η αρµοδιότητά του, για τέσσερα
(4) έτη από τη λήξη της θητείας του µε οποιονδήποτε
τρόπο.
δ) Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συµ-

βουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι των
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νο-
µικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δηµοσίων επι-
χειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων
ορίζει, άµεσα ή έµµεσα, το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη
ή ως µέτοχος, καθώς και των πάσης φύσεως νοµικών
προσώπων της περιφέρειας, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί
της τοπικής αυτοδιοίκησης, ή δεν έχουν εκλεγεί στα α-
νωτέρω αξιώµατα, ή δεν έχουν οριστεί στις θέσεις αυτές
λόγω ιδιότητας (ex officio), σύµφωνα µε τη νοµοθεσία
που διέπει τα νοµικά αυτά πρόσωπα, στις περιφέρειες
στα διοικητικά όρια των οποίων εκτείνεται η χωρική αρ-
µοδιότητα των νοµικών προσώπων, εφόσον κατείχαν τα
συγκεκριµένα αξιώµατα κατά και µετά από την 1η Ιανου-
αρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών. 
ε) Υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου και

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δηµοσίου, των
δήµων, των περιφερειών και των νοµικών προσώπων που
είναι ενταγµένα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυ-
βέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ως
έχει δέκα (10) µήνες πριν από τη διενέργεια των εκλο-
γών, οι οποίοι κατά και µετά από την 1η Ιανουαρίου του
έτους διεξαγωγής των εκλογών άσκησαν καθήκοντα
προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου γενικής δι-
εύθυνσης ή διεύθυνσης στις περιφερειακές ενότητες,
στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η αρµοδιότη-
τα των οργανικών τους µονάδων. Στο πεδίο εφαρµογής
του πρώτου εδαφίου δεν υπάγονται οι διευθυντές σχολι-
κών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης, καθώς και οι διευθυντές τµηµάτων, µονάδων,
κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Εθνι-
κού Συστήµατος Υγείας, ενώ υπάγονται οι περιφερειακοί
διευθυντές εκπαίδευσης και οι διευθυντές εκπαίδευσης,
οι διευθυντές ιατροί που προΐστανται της Ιατρικής Υπη-
ρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και ο υπεύθυνος
συντονιστής της επιστηµονικής λειτουργίας Κέντρου Υ-
γείας.
στ) Όποιοι συνδέονται µε την οικεία περιφέρεια, τα

νοµικά της πρόσωπα ή τα νοµικά πρόσωπα στα οποία αυ-
τή συµµετέχει, µε σύµβαση προµήθειας, εκτέλεσης έρ-
γου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώµατος εκ-
µετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας µε αντικείµενο συνολι-
κής αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, εφόσον
η σύµβαση είναι σε ισχύ κατά και µετά από την 1η Ιανου-
αρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών. Δεν αποτελεί
κώλυµα ή ασυµβίβαστο η ιδιότητα του µέλους της διοί-
κησης, ή του υπαλλήλου δηµοσίων επιχειρήσεων και ορ-
γανισµών κοινής ωφέλειας που συνδέονται µε την οικεία
περιφέρεια, τα νοµικά της πρόσωπα ή τα νοµικά πρόσω-
πα στα οποία αυτή συµµετέχει, µε σύµβαση που είναι
σχετική µε το αντικείµενο της δραστηριότητάς τους. Δεν
αποτελεί ασυµβίβαστο η σύναψη σύµβασης αγοράς, εκ-
ποίησης ή εκµίσθωσης ακινήτων της περιφέρειας, εφό-
σον η σχετική σύµβαση έχει συναφθεί ύστερα από πλει-
οδοτική δηµοπρασία. 

ζ) Γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύµβουλοι, πρόε-
δροι και µέλη διοικητικών συµβουλίων, διαχειριστές, µέ-
τοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν
συµβληθεί µε την οικεία περιφέρεια, τα νοµικά της πρό-
σωπα ή τα νοµικά πρόσωπα στα οποία αυτή συµµετέχει,
εφόσον το ποσοστό συµµετοχής τους στις εταιρείες υ-
περβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφα-
λαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εται-
ρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συµ-
βληθεί µε την οικεία περιφέρεια, τα νοµικά της πρόσωπα
ή τα νοµικά πρόσωπα στα οποία αυτή συµµετέχει, εφό-
σον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. στ). Αν η οι-
κεία περιφέρεια συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο
στην επιχείρηση µε την οποία συµβάλλεται η ίδια, τα νο-
µικά της πρόσωπα ή τα νοµικά πρόσωπα στα οποία µετέ-
χει, δεν υπάρχει ασυµβίβαστο για τους αιρετούς της πε-
ριφέρειας που µετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης
αυτής.
η) Εκτελεστικοί γραµµατείς περιφερειών, ειδικοί σύµ-

βουλοι των περιφερειών και δικηγόροι µε έµµισθη εντο-
λή των περιφερειών, στις περιφέρειες στις οποίες υπη-
ρέτησαν κατά και µετά την 1η Ιανουαρίου του έτους διε-
ξαγωγής των εκλογών. Οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή
των περιφερειών που έχουν παραιτηθεί από τη θέση
τους για να θέσουν υποψηφιότητα µπορούν να επανέλ-
θουν σε αυτή εάν δεν εκλεγούν ή εκλεγούν και λήξει για
οποιονδήποτε λόγο η θητεία τους, µε ανάλογη εφαρµο-
γή του άρθρου 32 του ν. 4257/2014 (Α΄93).

3. Κώλυµα εκλογιµότητας συντρέχει για: 
α) όσους έχουν εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίω-

µα πρώτου ή δεύτερου βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης ύ-
στερα από:
αα) αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, σύµφωνα µε

την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 236 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87), περί έκπτωσης εξαιτίας καταδίκης, ή
αβ) αιτιολογηµένη απόφαση του Επόπτη Ο.Τ.Α. για

πειθαρχικό παράπτωµα, σύµφωνα µε τα άρθρα 233 και
234 του ν. 3852/2010, περί πειθαρχικής ευθύνης και πει-
θαρχικής διαδικασίας, αντίστοιχα, ή
β) αυτούς που στερούνται των πολιτικών δικαιωµάτων

τους ή στους οποίους έχει επιβληθεί αποστέρηση δηµό-
σιας θέσης ή δηµόσιου ή αυτοδιοικητικού αξιώµατος µε
αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση.

4. Δεν µπορούν να είναι περιφερειάρχες ή περιφερεια-
κοί σύµβουλοι, υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου
δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ίδια
περιφέρεια και τα πάσης φύσεως νοµικά πρόσωπα τα ο-
ποία έχει συστήσει ή στα οποία µετέχει η περιφέρεια. Το
ασυµβίβαστο δεν συντρέχει, αν τα πρόσωπα του πρώτου
εδαφίου παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την η-
µέρα της εγκατάστασής τους. Αν δεν παραιτηθούν πριν
από την ηµέρα της εγκατάστασής τους, εκπίπτουν αυτο-
δικαίως από το αξίωµα. Η αρµόδια υπηρεσία της περιφέ-
ρειας οφείλει αµελλητί να ενηµερώσει τον Επόπτη
Ο.Τ.Α. για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πρά-
ξης. Αν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου εκλεγούν και
λήξει για οποιονδήποτε λόγο η θητεία τους, επανέρχο-
νται αυτοδικαίως στην ενεργό υπηρεσία, σύµφωνα µε το
άρθρο 32 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93). 

5. Περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύµβουλοι που α-
ποδέχονται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή τα έργα
που συνιστούν ασυµβίβαστο, εκπίπτουν από το αξίωµά
τους. Το αρµόδιο διοικητικό εφετείο, µε απόφασή του,
διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυµβίβαστου και την έκ-
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πτωση από το αξίωµα, ύστερα από ένσταση που ασκείται
σύµφωνα µε το άρθρο 72 του παρόντος και τα άρθρα 244
έως 266 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
του (ν. 2717/1999, Α΄ 97), περί των διαφορών που ανα-
φύονται κατά την εκλογική διαδικασία στους οργανι-
σµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά της απόφασης µε
την οποία διαπιστώνεται το ασυµβίβαστο χωρεί αίτηση
αναίρεσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας,
σύµφωνα µε το άρθρο 82 του παρόντος και τα άρθρα 53
έως 66 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), περί της αίτησης αναίρε-
σης. Περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύµβουλοι που α-
ποκτούν δηµοτικότητα σε δήµο εκτός των ορίων της οι-
κείας περιφέρειας εκπίπτουν από το αξίωµά τους αυτο-
δικαίως. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη
του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από
τότε που έλαβε γνώση της απόκτησης νέας δηµοτικότη-
τας.

6. Τα κωλύµατα των περ. α) και β) της παρ. 3 ισχύουν
για την επόµενη της έκπτωσης αυτοδιοικητική περίοδο
και καταλαµβάνουν και τους δύο βαθµούς τοπικής αυτο-
διοίκησης. 

7. Υποψηφιότητα και στους δύο βαθµούς τοπικής αυ-
τοδιοίκησης ή για περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά
αξιώµατα στον ίδιο ή σε άλλο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκη-
σης δεν επιτρέπεται. Υποψήφιος ο οποίος θέτει υποψη-
φιότητα κατά παράβαση του πρώτου εδαφίου, δεν ανα-
κηρύσσεται σε καµία από τις θέσεις για τις οποίες έχει
θέσει υποψηφιότητα. Αν, παρόλα αυτά, ανακηρυχθεί, η
υποψηφιότητά του ακυρώνεται για όλες τις θέσεις µε α-
πόφαση του αρµοδίου δικαστηρίου, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 72 του παρόντος και τα άρθρα 244 έως 266 του Κώ-
δικα Διοικητικής Δικονοµίας. Κατά της απόφασης του
αρµοδίου δικαστηρίου χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον
του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε το άρθρο
82 του παρόντος και τα άρθρα 53 έως 66 του π.δ.
18/1989.

8. Δεν επιτρέπεται η σύµπτωση στο ίδιο πρόσωπο της
ιδιότητας αιρετού και στους δύο βαθµούς τοπικής αυτο-
διοίκησης ή δύο άµεσα αιρετών αυτοδιοικητικών αξιωµά-
των. Στην περίπτωση αυτή, επέρχεται αυτοδίκαιη έκπτω-
ση και από τα δύο αξιώµατα, µε διαπιστωτική πράξη του
οικείου Επόπτη Ο.Τ.Α..

Άρθρο 49
Ασυµβίβαστο λόγω οφειλών

1. Δεν µπορούν να είναι περιφερειάρχες ή περιφερεια-
κοί σύµβουλοι όποιοι είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφει-
λέτες των οικείων περιφερειών, καθώς και των νοµικών
τους προσώπων δηµοσίου δικαίου.

2. Αν οφειλέτης της οικείας περιφέρειας ή των νοµι-
κών προσώπων της παρ. 1 εκλεγεί περιφερειάρχης ή πε-
ριφερειακός σύµβουλος, οφείλει να εξοφλήσει ή να ρυθ-
µίσει την οφειλή του έως την ηµέρα της εγκατάστασης
των περιφερειακών αρχών. Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί ή
δεν ρυθµιστεί εντός της προθεσµίας του πρώτου εδαφί-
ου, ο περιφερειάρχης και ο περιφερειακός σύµβουλος
εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωµα. Η οικεία οικονο-
µική υπηρεσία, κατόπιν αυτεπαγγέλτου ελέγχου όλων
των ανακηρυχθέντων, οφείλει αµελλητί να ενηµερώσει
τον Επόπτη Ο.Τ.Α.. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστω-
τική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός δεκαπέντε (15) η-
µερών από τότε που έλαβε γνώση της µη εξόφλησης ή
µη ρύθµισης της οφειλής από την οικονοµική υπηρεσία. 

3. Αν περιφερειάρχης ή περιφερειακός σύµβουλος κα-
ταστεί µετά από την εκλογή του οφειλέτης της οικείας
περιφέρειας ή των νοµικών προσώπων της παρ. 1, οφεί-
λει να εξοφλήσει ή να ρυθµίσει την οφειλή του εντός α-
ποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών, αφότου η βε-
βαίωση της οφειλής καταστεί οριστική και λάβει γνώση
αυτής ή, αν ασκηθούν ένδικα βοηθήµατα, αφότου εκδο-
θεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η οφειλή δεν εξο-
φληθεί ή δεν ρυθµιστεί εντός της προθεσµίας του πρώ-
του εδαφίου, ο περιφερειάρχης ή ο περιφερειακός σύµ-
βουλος εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωµα. Η οικεία οι-
κονοµική υπηρεσία οφείλει να ενηµερώσει αµελλητί τον
οικείο Επόπτη Ο.Τ.Α.. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπι-
στωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός δεκαπέντε (15)
ηµερών από τότε που έλαβε γνώση της µη εξόφλησης ή
της µη ρύθµισης της οφειλής από την οικονοµική υπηρε-
σία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - 

ΕΔΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Άρθρο 50
Εκλογικές περιφέρειες

Κάθε περιφερειακή ενότητα κατά την έννοια του άρ-
θρου 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) συνιστά αντίστοιχη ε-
κλογική περιφέρεια. 

Άρθρο 51
Έδρες περιφερειακών συµβούλων

κάθε εκλογικής περιφέρειας

1. Μέτρο για τον υπολογισµό των εδρών των περιφε-
ρειακών συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας αποτε-
λεί το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσµού της
περιφέρειας δια του αριθµού των µελών του περιφερεια-
κού συµβουλίου κάθε περιφέρειας.

2. Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσµού κάθε ε-
κλογικής περιφέρειας δια του εκλογικού µέτρου προκύ-
πτουν οι έδρες των περιφερειακών της συµβούλων.

3. Οι έδρες των περιφερειακών συµβούλων στο περι-
φερειακό συµβούλιο που παραµένουν αδιάθετες προστί-
θενται ανά µία (1) στις εκλογικές περιφέρειες µε τα µε-
γαλύτερα, κατά σειρά, υπόλοιπα, εωσότου συµπληρωθεί
ο αριθµός των µελών του περιφερειακού συµβουλίου, ό-
πως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 42.

4. Εάν από τη διαδικασία των παρ. 1, 2 και 3 προκύ-
ψουν εκλογικές περιφέρειες µε αριθµό εδρών µικρότερο
ή ίσο των δύο (2), οι ελλείπουσες συµπληρώνονται µε
την αφαίρεση µίας (1) από κάθε εκλογική περιφέρεια µε
τον µεγαλύτερο αριθµό εδρών και κατά φθίνουσα σειρά.
Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται µέχρι να συµπλη-
ρωθεί ο ελάχιστος αριθµός των εδρών. Σε περίπτωση ε-
κλογικών περιφερειών µε τον ίδιο αριθµό εδρών, συµπε-
ριλαµβανοµένων όσων έχουν ήδη αφαιρεθεί σύµφωνα
µε το πρώτο και δεύτερο εδάφιο, η έδρα αφαιρείται από
εκείνη µε τον µικρότερο πληθυσµό. Ειδικά, για τις Περι-
φέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας και Αττικής,
η διαδικασία της παρούσας εφαρµόζεται αν προκύψουν
εκλογικές περιφέρειες µε αριθµό εδρών µικρότερο της
µίας (1).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Άρθρο 52
Κατάρτιση συνδυασµών - Υποβολή υποψηφιοτήτων

1. Η εκλογή του περιφερειάρχη και των περιφερεια-
κών συµβούλων γίνεται κατά συνδυασµούς. Υποψηφιό-
τητες για τα αξιώµατα του πρώτου εδαφίου εκτός συν-
δυασµών αποκλείονται. Κάθε συνδυασµός περιλαµβάνει
τον υποψήφιο περιφερειάρχη και τους υποψήφιους περι-
φερειακούς συµβούλους ανά εκλογική περιφέρεια.

2. Ο αριθµός των υποψήφιων περιφερειακών συµβού-
λων πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον µε τον αριθµό των
εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, µε δυνατότητα προ-
σαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) α-
νά εκλογική περιφέρεια. Δεκαδικός αριθµός στρογγυλο-
ποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλά-
σµα είναι ίσο µε µισό της µονάδας και άνω. Ο αριθµός
των υποψήφιων περιφερειακών συµβούλων από κάθε
φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%),
τουλάχιστον, του συνολικού αριθµού των υποψηφίων
του οικείου συνδυασµού, συµπεριλαµβανοµένου του υ-
ποψηφίου περιφερειάρχη. Δεκαδικός αριθµός στρογγυ-
λοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το
κλάσµα είναι ίσο µε µισό της µονάδας και άνω.

3. Κανείς δεν επιτρέπεται να συµµετέχει σε περισσό-
τερους από έναν (1) συνδυασµούς ή να είναι υποψήφιος
για περισσότερα του ενός (1) αξιώµατα των δήµων ή των
περιφερειών. 

4. Η δήλωση των συνδυασµών υποβάλλεται στην ηλε-
κτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων του άρθρου 33
του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57), περί εκλογής βουλευτών, µε α-
ναλογική εφαρµογή των άρθρων 32 έως 34 αυτού, η ο-
ποία είναι προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύ-
λης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), από τους ε-
πικεφαλής των συνδυασµών υποψήφιους περιφερειάρ-
χες το αργότερο έως τις 23:59 την 31η Αυγούστου του
έτους των εκλογών. Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας του
πρώτου εδαφίου, επιτρέπεται µόνο να συµπληρωθεί ο
συνδυασµός έως τον επιτρεπόµενο αριθµό των υποψή-
φιων συµβούλων µε συµπληρωµατική δήλωση του υπο-
ψηφίου περιφερειάρχη. Μετά από τη λήξη της προθε-
σµίας του πρώτου εδαφίου καµία µεταβολή της δήλωσης
δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώ-
πων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 68. 

5. Στη δήλωση καταχωρίζονται, για κάθε συνδυασµό,
το όνοµα και το έµβληµά του, εφόσον αυτό υπάρχει.

6. Στη δήλωση, για κάθε υποψήφιο:
α) Καταχωρίζονται:
αα) Το όνοµα, το επώνυµο, το πατρώνυµο ή το µητρώ-

νυµο, η ηµεροµηνία γέννησης, η ιδιότητα και η πλήρης
διεύθυνση του προτεινόµενου ως υποψηφίου περιφερει-
άρχη ή περιφερειακού συµβούλου, καθώς και ο Αριθµός
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). 
αβ) Η εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι υποψή-

φιος.
αγ) Ο δήµος στο δηµοτολόγιο του οποίου είναι εγγε-

γραµµένος.
β) Επισυνάπτεται ηλεκτρονικό παράβολο από το οποίο

προκύπτει ότι ο υποψήφιος περιφερειάρχης και κάθε υ-
ποψήφιος περιφερειακός σύµβουλος έχουν καταθέσει υ-
πέρ του Δηµοσίου ποσό πεντακοσίων (500) ή εκατό
(100) ευρώ, αντίστοιχα. Το κάθε παράβολο µπορεί να εί-
ναι είτε ατοµικό, ανά υποψήφιο, είτε για το σύνολο ή µέ-
ρος του συνδυασµού. 

7. Κάθε υποψήφιος περιφερειακός σύµβουλος επικυ-
ρώνει την υποψηφιότητά του µε τη διαδικασία της παρ. 5
του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012, περί εκλογής βουλευ-
τών, η οποία έχει χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης. Κατά
την επικύρωση ο υποψήφιος επιβεβαιώνει ότι:
α) αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριµένο

αξίωµα και στη συγκεκριµένη εκλογική περιφέρεια, 
β) δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωµάτων και
γ) δεν συντρέχουν τα κωλύµατα εκλογιµότητας και τα

ασυµβίβαστα του άρθρου 48. 
8. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι παρ. 8 έ-

ως και 11 του άρθρου 15.
9. Αρµόδιο δικαστήριο για τις ενέργειες που ορίζονται

στα άρθρα 53 και επόµενα είναι το δικαστήριο του άρ-
θρου 14. 

10. Για την αντικατάσταση υποψηφίων που παραιτήθη-
καν ή απεβίωσαν εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 16. 

Άρθρο 53
Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασµών

1. Τη 10η Σεπτεµβρίου του έτους των εκλογών, το αρ-
µόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει σε δηµόσια συνεδρίαση
τους συνδυασµούς που έχουν δηλωθεί νόµιµα.

2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών κοινοποιεί αµέσως τις σχε-
τικές αποφάσεις στον περιφερειάρχη.

3. Ο περιφερειάρχης θεωρεί και αποστέλλει αµέσως
σε κάθε δήµο της οικείας περιφέρειας πίνακα των συν-
δυασµών που έχουν ανακηρυχθεί.

4. Μετά από την ανακήρυξη του συνδυασµού, ο υπο-
ψήφιος περιφερειάρχης υποβάλλει αίτηµα στην Ανεξάρ-
τητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για απόδοση α-
ριθµού φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) στον συνδυασµό.

5. Για τα δικαιώµατα συνδυασµών και υποψηφίων ε-
φαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 18. 

6. Για το πρόγραµµα εκλογής εφαρµόζεται αναλόγως
το άρθρο 19. Η έκδοση του προγράµµατος εκλογών γί-
νεται από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ - ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Άρθρο 54
Μορφή και περιεχόµενο των ψηφοδελτίων

1. Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό χαρτί.
2. Τα ψηφοδέλτια, για όλη την Επικράτεια, έχουν σχή-

µα ορθογώνιο. Η εκτύπωση των εντύπων ψηφοδελτίων
είναι µε µαύρη απόχρωση.

3. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια, ο συνδυασµός εκτυ-
πώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο, στο επάνω µέρος του οποί-
ου σηµειώνονται το όνοµα και το έµβληµα του συνδυα-
σµού, εφόσον αυτό υπάρχει, όπως αναγράφονται στην
απόφαση ανακήρυξης.

4. Στο ψηφοδέλτιο, µετά από το όνοµα και το έµβληµα

21



του συνδυασµού, εφόσον αυτό υπάρχει, αναγράφονται,
κατά σειρά, όπως αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυ-
ξης:
α) το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο ή το µη-

τρώνυµο του υποψήφιου περιφερειάρχη, σύµφωνα µε
την απόφαση ανακήρυξης. Δίπλα ή κάτω από τα ονοµα-
τεπωνυµικά στοιχεία του υποψηφίου περιφερειάρχη τί-
θεται η ένδειξη «ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ», ε-
ντός ή εκτός παρένθεσης, και
β) το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο ή το µη-

τρώνυµο των υποψηφίων περιφερειακών συµβούλων
της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας, µε αλφαβητική
σειρά.

5. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 58, χρησιµοποιούνται ψηφοδέλτια
στο επάνω µέρος των οποίων αναγράφονται το όνοµα
και, εφόσον υπάρχει, το έµβληµα του συνδυασµού και α-
κολουθούν το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο ή το
µητρώνυµο του υποψήφιου περιφερειάρχη µε την αντί-
στοιχη ένδειξη, εντός ή εκτός παρένθεσης.

6. Για την εκτύπωση και διανοµή των ψηφοδελτίων ε-
φαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 21. Η παράδοση των
ψηφοδελτίων από τους συνδυασµούς γίνεται στον κατά
τόπον αρµόδιο χωρικό αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος τα
διανέµει αµελλητί στους οικείους δήµους. 

Άρθρο 55
Σταυροί προτίµησης

1. Ο εκλογέας εκφράζει την προτίµησή του σε υποψή-
φιο συνδυασµού σηµειώνοντας στο ψηφοδέλτιο σταυρό
παραπλεύρως του ονοµατεπωνύµου του, µε στυλογρά-
φο µαύρης ή κυανής απόχρωσης.

2. Σταυρός προτίµησης που σηµειώνεται µε διαφορετι-
κό τρόπο θεωρείται ότι δεν είναι σηµειωµένος και η ε-
γκυρότητα του ψηφοδελτίου ερευνάται, σύµφωνα µε το
άρθρο 56.

3. Ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει την προτίµησή του
υπέρ:
α) ενός (1) υποψηφίου, σε εκλογικές περιφέρειες που

εκλέγουν έως τρεις (3) περιφερειακούς συµβούλους,
β) ενός (1) ή δύο (2) υποψηφίων, σε εκλογικές περιφέ-

ρειες που εκλέγουν από τέσσερις (4) έως επτά (7) περι-
φερειακούς συµβούλους,
γ) ενός (1), δύο (2) ή τριών (3) υποψηφίων, σε εκλογι-

κές περιφέρειες που εκλέγουν από οκτώ (8) έως δώδεκα
(12) περιφερειακούς συµβούλους και
δ) ενός (1), δύο (2), τριών (3) ή τεσσάρων (4) υποψη-

φίων, σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν περισσό-
τερους από δώδεκα (12) περιφερειακούς συµβούλους.

4. Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους ε-
πιτρεπόµενους σταυρούς προτίµησης είναι έγκυρο και
προσµετράται υπέρ του συνδυασµού, χωρίς να λαµβάνε-
ται υπόψη κανένας σταυρός προτίµησης.

5. Για τον υποψήφιο περιφερειάρχη δεν απαιτείται
σταυρός προτίµησης. Αν σηµειωθεί σταυρός προτίµη-
σης, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

6. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 58, δεν απαιτείται σταυρός προτίµη-
σης. Αν σηµειωθεί σταυρός προτίµησης, δεν συνεπάγε-
ται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

Άρθρο 56
Άκυρα ψηφοδέλτια

1. Tο ψηφοδέλτιο είναι άκυρο όταν:
α) δεν είναι έντυπο, έστω και µερικά, ή 
β) έχει τυπωθεί σε χαρτί ή µε µελάνι που το χρώµα του

διαφέρει, κατά τρόπο εµφανή, από αυτό που ορίζεται
στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54, ή
γ) έχει σχήµα, διαστάσεις ή µορφή που διαφέρουν, κα-

τά τρόπο εµφανή, από αυτά που ορίζουν η παρ. 2 του άρ-
θρου 54 και η απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 89, ή
δ) έχει σηµειωθεί σταυρός προτίµησης µε χρώµα δια-

φορετικό από αυτό που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 55, ή
ε) έχουν σηµειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του λέ-

ξεις, φράσεις, υπογραµµίσεις, στίγµατα ή άλλα σηµεία,
εφόσον κριθεί ότι τα παραπάνω αποτελούν διακριτικά
γνωρίσµατα που παραβιάζουν µε τρόπο προφανή το α-
πόρρητο της ψηφοφορίας, ή
στ) χρησιµοποιηθεί σε εκλογικό τµήµα άλλης εκλογι-

κής περιφέρειας και όχι αυτής που αναγράφεται πάνω
σε αυτό, ή
ζ) βρεθεί στον ίδιο φάκελο µε ένα ή περισσότερα άλλα

έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια, του ίδιου ή διαφορετικού
συνδυασµού ή µε λευκά ψηφοδέλτια,
η) βρεθεί σε φάκελο που δεν έχει τη µονογραφή του

αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής ή σε φάκελο που
δεν είναι σύµφωνος µε το άρθρο 70, ή
θ) φέρει εγγραφές και διαγραφές, µε την επιφύλαξη

του άρθρου 74 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57), περί εκλογής
βουλευτών, σχετικά µε τη χρήση λευκών ψηφοδελτίων
λόγω µη επάρκειας των εντύπων. 

2. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 58, δεν θεωρείται άκυρο το ψηφοδέλ-
τιο του συνδυασµού που έχει χρησιµοποιηθεί κατά την
αρχική ψηφοφορία, εφόσον ο συνδυασµός αυτός µετέ-
χει στην επαναληπτική ψηφοφορία. Σταυροί προτίµησης
που έχουν τεθεί δεν λαµβάνονται υπόψη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Άρθρο 57
Επιτυχών συνδυασµός περιφερειάρχη 

και επιλαχόντες συνδυασµοί 
του περιφερειακού συµβουλίου - 

Εκλογή περιφερειάρχη

1. Στις εκλογές των περιφερειαρχών και των περιφε-
ρειακών συµβούλων θεωρείται επιτυχών ο συνδυασµός
που πλειοψήφησε µε ποσοστό µεγαλύτερο του σαράντα
τρία τοις εκατό (43% + 1 ψήφος) του συνόλου των έγκυ-
ρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες συνδυασµοί του περι-
φερειακού συµβουλίου αυτοί που έλαβαν έστω και µία
(1) έδρα, σύµφωνα µε το άρθρο 59.

2. Περιφερειάρχης εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυ-
χόντος συνδυασµού.

Άρθρο 58
Επαναληπτική ψηφοφορία

1. Αν κανένας συνδυασµός δεν πληροί τις προϋποθέ-
σεις της παρ. 1 του άρθρου 57, η ψηφοφορία επαναλαµ-
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βάνεται την επόµενη Κυριακή (β΄ γύρος) µεταξύ των υ-
ποψήφιων περιφερειαρχών των δύο (2) συνδυασµών
που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Περιφερειάρχης
εκλέγεται ο υποψήφιος περιφερειάρχης, επικεφαλής
του συνδυασµού που συγκέντρωσε στην επαναληπτική
ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
έγκυρων ψηφοδελτίων. Αν στην επαναληπτική ψηφοφο-
ρία οι δύο (2) συνδυασµοί ισοψηφήσουν, το αρµόδιο
πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του ε-
πιτυχόντος συνδυασµού.

2. Αν υπάρξει ισοψηφία µεταξύ δύο (2) ή περισσότε-
ρων συνδυασµών στην πρώτη θέση κατά την αρχική ψη-
φοφορία (α΄ γύρος), στην επαναληπτική ψηφοφορία (β΄
γύρος) µετέχουν µόνο οι υποψήφιοι περιφερειάρχες ό-
λων των συνδυασµών που ισοψήφησαν στην πρώτη θέ-
ση. Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται και αν στην αρχική
ψηφοφορία µετείχαν δύο (2) µόνο συνδυασµοί που ισο-
ψήφησαν.

3. Αν υπάρξει ισοψηφία µεταξύ δύο (2) ή περισσότε-
ρων συνδυασµών στη δεύτερη θέση κατά την αρχική ψη-
φοφορία (α΄ γύρος), στην επαναληπτική ψηφοφορία (β΄
γύρος) µετέχουν ο υποψήφιος περιφερειάρχης του πρώ-
του σε αριθµό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασµού και οι
υποψήφιοι περιφερειάρχες των συνδυασµών που ισοψή-
φησαν στη δεύτερη θέση.

4. Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3, περιφερειάρχης
εκλέγεται ο υποψήφιος περιφερειάρχης του συνδυα-
σµού που έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία τη σχε-
τική πλειοψηφία. Αν στην ψηφοφορία αυτήν ισοψηφή-
σουν στην πρώτη θέση δύο (2) ή περισσότεροι υποψήφι-
οι περιφερειάρχες, το αρµόδιο πολυµελές πρωτοδικείο
διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του περιφερειάρχη.

5. Επιτυχών συνδυασµός θεωρείται ο συνδυασµός του
υποψηφίου περιφερειάρχη που εκλέχθηκε, σύµφωνα µε
τις παρ. 1 και 4 και επιλαχόντες συνδυασµοί οι λοιποί
συνδυασµοί.

6. Οι τακτικοί και αναπληρωµατικοί σύµβουλοι εκλέγο-
νται µε βάση την αρχική ψηφοφορία (α΄ γύρος) σύµφω-
να µε τους σταυρούς προτίµησης που έλαβε καθένας
στην ψηφοφορία αυτήν.

7. Η επαναληπτική ψηφοφορία (β΄ γύρος) διεξάγεται
στα ίδια εκλογικά τµήµατα, µε τις ίδιες εφορευτικές επι-
τροπές, τους ίδιους δικαστικούς αντιπροσώπους και
τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.

8. Στην περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του υποψή-
φιου περιφερειάρχη κατά την επαναληπτική ψηφοφορία
εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 28.

Άρθρο 59
Κατανοµή των εδρών του περιφερειακού συµβουλίου

1. Αν το ποσοστό που έλαβε ο επιτυχών συνδυασµός,
σύµφωνα µε το άρθρο 57, είναι έως και εξήντα τοις εκα-
τό (60%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, ο επι-
τυχών συνδυασµός εκλέγει τα τρία πέµπτα (3/5) του συ-
νόλου των εδρών του περιφερειακού συµβουλίου. Το
κλάσµα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην πλησιέ-
στερη ακέραια µονάδα. Αν κατά τον υπολογισµό των
τριών πέµπτων (3/5) και των δύο πέµπτων (2/5) του συ-
νόλου των εδρών προκύπτει κλάσµα µικρότερο του ηµί-

σεος της µονάδας, δεν υπολογίζεται, ενώ αν προκύπτει
κλάσµα µεγαλύτερο του ηµίσεος στρογγυλοποιείται
στην επόµενη µονάδα. 

2. Με βάση την παρ. 1, οι έδρες του περιφερειακού
συµβουλίου που αναλογούν στα τρία πέµπτα (3/5) και
στα δύο πέµπτα (2/5) έχουν, αντίστοιχα, ως εξής:
α) στα περιφερειακά συµβούλια που αποτελούνται α-

πό τριάντα πέντε (35) µέλη, είκοσι µία (21) και δεκατέσ-
σερις (14) έδρες, αντίστοιχα, 
β) στα περιφερειακά συµβούλια που αποτελούνται από

σαράντα πέντε (45) µέλη, είκοσι επτά (27) και δεκαοχτώ
(18) έδρες, αντίστοιχα,
γ) στα περιφερειακά συµβούλια που αποτελούνται από

εξήντα ένα (61) µέλη, τριάντα επτά (37) και είκοσι τέσ-
σερις (24) έδρες, αντίστοιχα,
δ) στο περιφερειακό συµβούλιο της Περιφέρειας Αττι-

κής που αποτελείται από ογδόντα πέντε (85) µέλη, πενή-
ντα ένα (51) και τριάντα τέσσερις (34) έδρες, αντίστοι-
χα.

3. Ο επιτυχών συνδυασµός εκλέγει τον αριθµό εδρών
που δικαιούται, σύµφωνα µε την παρ. 2. 

4. Ο υπολογισµός του συνολικού αριθµού εδρών κάθε
επιλαχόντα συνδυασµού που δικαιούται έδρα γίνεται ως
εξής:
α) Δικαίωµα εκλογής περιφερειακού συµβούλου έχει

συνδυασµός ο οποίος κατά την αρχική ψηφοφορία (α΄
γύρος) συγκέντρωσε ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις ε-
κατό (3%) του συνολικού αριθµού των εγκύρων ψηφο-
δελτίων. 
β) Το σύνολο των ψηφοδελτίων της αρχικής ψηφοφο-

ρίας των συνδυασµών που δικαιούνται έδρα αθροίζεται
και διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών που αποµένουν
αδιάθετες και τους αντιστοιχούν σύµφωνα µε την παρ. 2,
προσαυξηµένο κατά µία (1) έδρα. Το ακέραιο πηλίκο α-
ποτελεί το εκλογικό µέτρο. Ο αριθµός των εγκύρων ψη-
φοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασµού διαιρείται µε
το εκλογικό µέτρο και ο συνδυασµός καταλαµβάνει τό-
σες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
γ) Αν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί που

συµµετέχουν στην κατανοµή µε την  διαδικασία των περ.
α) και β) είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες α-
ποµένουν κατανέµονται ανά µία (1) µεταξύ όλων των
συνδυασµών που δικαιούνται έδρα, είτε έλαβαν έδρα κα-
τά την περ. β) είτε όχι, τηρουµένης της προϋπόθεσης
της περ. α) ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπά
τους. Αν οι συνδυασµοί αυτοί, ή µερικοί από αυτούς έ-
χουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων, διεξάγε-
ται κλήρωση από το αρµόδιο δικαστήριο.
δ) Αν µετά από την κατανοµή των εδρών µε βάση τα α-

χρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν αδιάθετες έδρες,
κατανέµονται ανά µία (1) στους συνδυασµούς που δικαι-
ούνται έδρα κατά αύξουσα σειρά, ανάλογα µε τον συνο-
λικό αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυα-
σµού.
ε) Αν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί µε

το εκλογικό µέτρο είναι περισσότερες από τις προς διά-
θεση έδρες, οι πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται, ξεκι-
νώντας από τον συνδυασµό που έχει το µικρότερο σχε-
τικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ί-
σου αριθµού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο (2) ή περισσότε-
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ρων συνδυασµών, διενεργείται µεταξύ τους κλήρωση α-
πό το αρµόδιο δικαστήριο.
στ) Αν ουδείς από τους λοιπούς, πλέον του επιτυχό-

ντος, συνδυασµούς που συµµετείχαν στην εκλογή υπερ-
βαίνει το ποσοστό του τρία τοις εκατό (3%) του συνολι-
κού αριθµού των εγκύρων ψηφοδελτίων, το σύνολο των
αδιάθετων εδρών προσκυρώνεται στον επιτυχόντα συν-
δυασµό.

5. Αν το ποσοστό που έλαβε ο επιτυχών συνδυασµός,
σύµφωνα µε το άρθρο 57, είναι µεγαλύτερο του εξήντα
τοις εκατό (60% + 1 ψήφος) του συνόλου των εγκύρων
ψηφοδελτίων, οι έδρες κατανέµονται αναλόγως µη ε-
φαρµοζοµένων των παρ. 1 έως και 3. Ο υπολογισµός του
συνολικού αριθµού εδρών κάθε συνδυασµού γίνεται ως
εξής:
α) Δικαίωµα εκλογής περιφερειακού συµβούλου έχει

συνδυασµός ο οποίος κατά την αρχική ψηφοφορία συ-
γκέντρωσε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον
του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων. 
β) Το σύνολο των ψηφοδελτίων των συνδυασµών που

δικαιούνται εκλογή περιφερειακού συµβούλου σύµφωνα
µε την περ. α) αθροίζεται και διαιρείται µε τον αριθµό
των εδρών του περιφερειακού συµβουλίου προσαυξηµέ-
νο κατά µία (1) έδρα. Το ακέραιο πηλίκο αποτελεί το ε-
κλογικό µέτρο και κάθε συνδυασµός λαµβάνει τόσες έ-
δρες όσες φορές περιλαµβάνεται ο αριθµός των εγκύ-
ρων ψηφοδελτίων στο εκλογικό µέτρο. 
γ) Αν οι έδρες που λαµβάνουν οι συνδυασµοί που συµ-

µετέχουν στην κατανοµή, σύµφωνα µε τις περ. α) και β),
είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες αποµένουν
κατανέµονται, τηρουµένης της προϋπόθεσης της περ. α)
ανά µία (1) µεταξύ των συνδυασµών που δικαιούνται έ-
δρα, είτε έλαβαν έδρα σύµφωνα µε την περ. β), είτε όχι,
ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπά τους.
δ) Αν οι συνδυασµοί αυτοί ή µερικοί από αυτούς έχουν

ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλή-
ρωση από το αρµόδιο δικαστήριο.
ε) Αν µετά από την κατανοµή των εδρών µε βάση τα α-

χρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν αδιάθετες έδρες,
όσες αποµένουν κατανέµονται ανά µία (1) στους συν-
δυασµούς που δικαιούνται έδρα κατά αύξουσα σειρά, α-
νάλογα µε τον συνολικό αριθµό των έγκυρων ψηφοδελ-
τίων που έχουν συγκεντρώσει.
στ) Αν οι έδρες που λαµβάνουν οι συνδυασµοί µε βάση

το εκλογικό µέτρο είναι περισσότερες από τις προς διά-
θεση έδρες, οι πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται, ξεκι-
νώντας από τον συνδυασµό που έχει το µικρότερο σχε-
τικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων.
ζ) Σε περίπτωση ίσου αριθµού έγκυρων ψηφοδελτίων

µεταξύ δύο (2) ή περισσότερων συνδυασµών, διενεργεί-
ται κλήρωση από το αρµόδιο δικαστήριο.

6. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας µόνο συνδυασµός υποψη-
φίων, ο περιφερειάρχης εκλέγεται από τον µοναδικό
συνδυασµό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίµη-
σης, και έως ότου συµπληρωθεί ο αριθµός των εδρών
του περιφερειακού συµβουλίου, εκλέγονται τακτικοί και
οι υπόλοιποι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι.

Άρθρο 60
Κατανοµή των εδρών του περιφερειακού 
συµβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια

Οι έδρες του περιφερειακού συµβουλίου ανά εκλογική

περιφέρεια κατανέµονται µεταξύ του επιτυχόντος και
των επιλαχόντων συνδυασµών, µε βάση το αποτέλεσµα
της αρχικής ψηφοφορίας και σύµφωνα µε το άρθρο 59,
αν ο συνδυασµός κατά την αρχική ψηφοφορία συγκέ-
ντρωσε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον του
συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, ως εξής: 
α) Στον επιτυχόντα συνδυασµό κατανέµεται µία (1) έ-

δρα σε κάθε εκλογική περιφέρεια. 
β) Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε

στην περιφέρεια ο µικρότερος σε εκλογική δύναµη συν-
δυασµός που δικαιούται έδρα διαιρείται µε τον αριθµό
των εδρών που δικαιούται και το ακέραιο πηλίκο της δι-
αίρεσης, προσαυξηµένο κατά µία (1) µονάδα, αποτελεί
το εκλογικό µέτρο. Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελ-
τίων του συνδυασµού αυτού σε κάθε εκλογική περιφέ-
ρεια διαιρείται µε το εκλογικό µέτρο και ο συνδυασµός
καταλαµβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο
της διαίρεσης. Αν ο συνδυασµός εξακολουθεί να δικαι-
ούται έδρες στο περιφερειακό συµβούλιο, ο αριθµός
τους συµπληρώνεται µε τη διάθεση ανά µίας (1) από κά-
θε εκλογική περιφέρεια, όπου διατηρεί το µεγαλύτερο,
κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. 
γ) Αν σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες

διαθέσιµες έδρες όσες δικαιούται ο συνδυασµός, τις κα-
ταλαµβάνει όλες και ο αριθµός τους αφαιρείται από τις
διαθέσιµες έδρες της εκλογικής περιφέρειας. Αν δεν υ-
πάρχει επαρκής αριθµός εδρών της εκλογικής περιφέ-
ρειας, στον συνδυασµό κατακυρώνονται µόνο οι διαθέσι-
µες έδρες. Εάν µετά από την ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας αυτής παραµένουν αδιάθετες για τον συνδυασµό έ-
δρες, κατανέµονται ανά µία (1) κατά σειρά στις εκλογι-
κές περιφέρειες στις οποίες ο συνδυασµός διατηρεί το
µεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο
ψηφοδελτίων. 
δ) Οι έδρες που κατανέµονται σύµφωνα µε τις περ. α)

και β) αφαιρούνται από τις διαθέσιµες της εκλογικής πε-
ριφέρειας. 
ε) Με την ίδια διαδικασία κατανέµονται οι έδρες σε κά-

θε εκλογική περιφέρεια για καθέναν από τους άλλους ε-
πιλαχόντες συνδυασµούς κατά αύξουσα σειρά εκλογής. 
στ) Οι έδρες που παραµένουν αδιάθετες σε κάθε εκλο-

γική περιφέρεια µετά από την ολοκλήρωση της  διαδικα-
σίας των περ. α), β), γ), δ) και ε) και για όλους τους επι-
λαχόντες συνδυασµούς καταλαµβάνονται από τον επι-
τυχόντα συνδυασµό.

Άρθρο 61
Τακτικοί και αναπληρωµατικοί περιφερειακοί 

σύµβουλοι - Ισοψηφία

1. Τακτικοί περιφερειακοί σύµβουλοι εκλέγονται από
τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασµούς που
εκλέγουν περιφερειακό σύµβουλο σύµφωνα µε το άρ-
θρο 59, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότε-
ρους σταυρούς προτίµησης εφόσον δεν έχουν παραιτη-
θεί ή αποβιώσει. Οι υποψήφιοι περιφερειάρχες των επι-
λαχόντων συνδυασµών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες
σε κάθε εκλογική περιφέρεια. 

2. Αν ο επιλαχών συνδυασµός καταλαµβάνει έδρες σε
περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ο υποψήφιος πε-
ριφερειάρχης επιλέγει, µε δήλωσή του προς τον πρόε-
δρο πρωτοδικών, την εκλογική περιφέρεια στην οποία ε-
πιθυµεί να είναι περιφερειακός σύµβουλος. Η δήλωση υ-
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ποβάλλεται έως και τέσσερις (4) ηµέρες µετά από την
αρχική ή την επαναληπτική ψηφοφορία. Αν δεν υποβλη-
θεί δήλωση εντός της προθεσµίας του δεύτερου εδαφί-
ου, ο υποψήφιος περιφερειάρχης λαµβάνει την έδρα της
εκλογικής περιφέρειας στην οποία ο συνδυασµός έλαβε
τις περισσότερες έδρες. Σε περίπτωση ίσου αριθµού ε-
δρών σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, λαµβάνει
την έδρα αυτής στην οποία ο συνδυασµός έλαβε τις πε-
ρισσότερες ψήφους. Αν σε περισσότερες εκλογικές πε-
ριφέρειες ο συνδυασµός έλαβε ίσο αριθµό ψήφων, προ-
τάσσεται η εκλογική περιφέρεια µε τον µεγαλύτερο πλη-
θυσµό.

3. Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος και των επιλα-
χόντων συνδυασµών είναι αναπληρωµατικοί των τακτι-
κών συµβούλων της εκλογικής τους περιφέρειας µε τη
σειρά των σταυρών προτίµησης. 

4. Εάν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφή-
σουν, το αρµόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση σύµ-
φωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 64.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Άρθρο 62
Μετάδοση, εξαγωγή και δηµοσίευση

των αποτελεσµάτων 

1. Για τη µετάδοση στο Υπουργείο Εσωτερικών των α-
ποτελεσµάτων της αρχικής και της επαναληπτικής ψη-
φοφορίας (α΄ και β΄ γύρου) των εκλογών των περιφερει-
ακών αρχών εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 94Α του
π.δ. 26/2012 (Α΄ 57), περί εκλογής βουλευτών. Κατά την
καταχώριση των δεδοµένων µπορεί να παρίσταται ένας
(1) αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασµό, ο οποίος δικαι-
ούται να ζητήσει την αποστολή µηνύµατος ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου µε τα αποτελέσµατα που έχουν καταχω-
ρηθεί.

2. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής ως πρόεδροι
των εφορευτικών επιτροπών αποστέλλουν µε ασφαλή
τρόπο τα εκλογικά στοιχεία στον πρόεδρο πρωτοδικών
και στον οικείο περιφερειάρχη. Μετά από τη συγκέντρω-
ση των στοιχείων όλων των εκλογικών τµηµάτων της πε-
ριφέρειας, ο πρόεδρος πρωτοδικών εξάγει το γενικό α-
ποτέλεσµα, το οποίο δηµοσιεύει αµέσως µε τοιχοκόλλη-
ση στο κατάστηµα της έδρας του δικαστηρίου και το
γνωστοποιεί οµοίως στον οικείο περιφερειάρχη και στον
συντονιστή της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης.

3. Η εξαγωγή του γενικού αποτελέσµατος δύναται να
διενεργείται µε χρήση των δεδοµένων που έχουν κατα-
χωρηθεί από τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής
στο ηλεκτρονικό σύστηµα ασφαλούς µετάδοσης αποτε-
λεσµάτων.

4. Η τοιχοκόλληση και η δηµοσίευση της εξαγωγής
του γενικού αποτελέσµατος της παρ. 2 περιλαµβάνουν
πίνακα των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας, ο οποίος
καταρτίζεται από τον πρόεδρο πρωτοδικών και περιέχει: 
α) τον αριθµό των εγγεγραµµένων εκλογέων,
β) τον 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 που έλαβε και
ζ) τον αριθµό των σταυρών, ανά συνδυασµό, που έλα-

βε κάθε υποψήφιος περιφερειακός σύµβουλος.
Στον πίνακα προτάσσονται οι συνδυασµοί µε τη σειρά

της εκλογικής τους δύναµης. Κάτω από τον πίνακα συ-
ντάσσεται πράξη, στην οποία αναγράφονται ολογράφως
τα στοιχεία των περ. α) έως και ζ) για κάθε περίπτωση
και υπογράφεται από τον πρόεδρο πρωτοδικών. Κατά
την κατάρτιση του πίνακα µπορεί να παρίσταται ένας (1)
αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασµό.

Άρθρο 63
Έκθεση πρακτικών

1. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή άλλο µέ-
λος της παραδίδει τα πρακτικά της, τα λοιπά εκλογικά
έγγραφα, τα δέµατα των ψηφοδελτίων ταξινοµηµένα κα-
τά συνδυασµούς και µε τη σειρά που είναι αριθµηµένα,
καθώς και τους φακέλους στον πρόεδρο του αρµόδιου
πρωτοδικείου.

2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών εκθέτει τα πρακτικά της ε-
κλογής και τον πίνακα των αποτελεσµάτων στο κατά-
στηµα του αρµοδίου πρωτοδικείου επί πέντε (5) ηµέρες
και συντάσσει για την έκθεση αυτήν πρακτικό, που τοι-
χοκολλάται επίσης έξω από το δικαστικό κατάστηµα.

3. Η έκθεση των πρακτικών γνωστοποιείται µε ανακοί-
νωση, που εκδίδει ο πρόεδρος πρωτοδικών, η οποία τοι-
χοκολλάται στο κατάστηµα της οικείας περιφέρειας, κα-
θώς και στο δικαστικό κατάστηµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ - 
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ - 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Άρθρο 64
Επικύρωση της εκλογής

1. Το αρµόδιο δικαστήριο µετά από την πάροδο των
πέντε (5) ηµερών του άρθρου 63 ανακηρύσσει, µε από-
φασή του, τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυα-
σµούς του περιφερειακού συµβουλίου, τον περιφερειάρ-
χη, καθώς και τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς πε-
ριφερειακούς συµβούλους κάθε συνδυασµού. Αν ο υπο-
ψήφιος περιφερειάρχης του επιτυχόντος συνδυασµού α-
πεβίωσε ή παραιτήθηκε πριν από την εκλογή και δεν έγι-
νε αντικατάστασή του, σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρ-
θρου 52 και το άρθρο 16, περιφερειάρχης ανακηρύσσε-
ται ο πλειοψηφήσας σύµβουλος του επιτυχόντος συν-
δυασµού στη µεγαλύτερη σε πληθυσµό εκλογική περι-
φέρεια. 

2. Με την απόφαση του αρµοδίου δικαστηρίου ανακη-
ρύσσονται οι τακτικοί και αναπληρωµατικοί σύµβουλοι
της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασµού, σύµ-
φωνα µε τον αριθµό των σταυρών προτίµησης που έχουν
λάβει. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. 

3. Στην ίδια απόφαση ανακηρύσσονται οι τακτικοί σύµ-
βουλοι µόνο κάθε συνδυασµού, σύµφωνα µε τον αριθµό
των σταυρών προτίµησης που έχουν λάβει.
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4. Ο πρόεδρος πρωτοδικών αναρτά αντίγραφο της α-
πόφασης στο κατάστηµα του δικαστηρίου επί τρεις (3) η-
µέρες και αποστέλλει αντίγραφό της στον οικείο περιφε-
ρειάρχη και στον συντονιστή της οικείας αποκεντρωµέ-
νης διοίκησης. Οι αποφάσεις επικύρωσης της εκλογής α-
ναρτώνται αµελλητί στην ιστοσελίδα του αρµοδίου δικα-
στηρίου και στην ιστοσελίδα της οικείας περιφέρειας.

Άρθρο 65
Ορκωµοσία αιρετών

1. Μετά από την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των
επιλαχόντων συνδυασµών και πριν από την ηµέρα εγκα-
τάστασης και ανάληψης των καθηκόντων τους, ο περι-
φερειάρχης και οι περιφερειακοί σύµβουλοι δίνουν τον
ακόλουθο όρκο που τελείται παρουσία νόµιµου θρησκευ-
τικού λειτουργού ο οποίος είναι εγγεγραµµένος στο Μη-
τρώο του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223): «Ορκίζο-
µαι να είµαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύ-
νταγµα και στους νόµους και να εκπληρώνω τίµια και ευ-
συνείδητα τα καθήκοντά µου». Ο όρκος των αλλοδαπών
πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως εξής: «Ορκίζο-
µαι να είµαι πιστός στην Ελλάδα, να υπακούω στο Σύ-
νταγµα και στους νόµους και να εκπληρώνω τίµια και ευ-
συνείδητα τα καθήκοντά µου».  Όποιος δεν επιθυµεί να
δώσει όρκο, παρέχει, αντί όρκου, την ακόλουθη διαβε-
βαίωση: «Δηλώνω, επικαλούµενος την τιµή και τη συνεί-
δησή µου, ότι θα είµαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω
στο Σύνταγµα και τους νόµους και ότι θα εκπληρώνω τί-
µια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου.»

2. Εάν δεν τηρηθεί ένας από τους τύπους της παρ. 1,
θεωρείται ότι ο περιφερειάρχης ή ο περιφερειακός σύµ-
βουλος δεν έχει ορκιστεί. 

3. Η ορκωµοσία γίνεται στο κατάστηµα της οικείας πε-
ριφέρειας ή σε άλλο δηµόσιο κτίριο, ή σε κατάλληλο δη-
µόσιο χώρο εντός των διοικητικών ορίων της έδρας της
οικείας περιφέρειας, σε δηµόσια συνεδρίαση, της οποίας
ο ακριβής χρόνος (ηµεροµηνία και ώρα) ορίζεται από τον
νεοεκλεγέντα περιφερειάρχη. Η ηµεροµηνία της ορκω-
µοσίας ορίζεται το νωρίτερο είκοσι (20) ηµέρες πριν από
την ανάληψη των καθηκόντων και έως την παραµονή της
ηµέρας εγκατάστασης και ανάληψης των καθηκόντων
των νέων περιφερειακών αρχών. Αν η ορκωµοσία εκλε-
γέντος συµβούλου δεν πραγµατοποιηθεί την ηµεροµη-
νία του δεύτερου εδαφίου για λόγους αντικειµενικής α-
δυναµίας, ο νεοεκλεγείς περιφερειάρχης καλεί τον επι-
τυχόντα περιφερειακό σύµβουλο προς ορκωµοσία εντός
πέντε (5) ηµερών, αφότου του γνωστοποιήθηκε η άρση
των λόγων.

4. Για την ορκωµοσία συντάσσεται πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τον περιφερειάρχη και όλους τους πε-
ριφερειακούς συµβούλους που ορκίστηκαν. Το πρακτικό
αυτό συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το
ένα (1) παραµένει στην οικεία περιφέρεια και το άλλο α-
ποστέλλεται στον συντονιστή της οικείας αποκεντρωµέ-
νης διοίκησης. 

5. Τα  πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 αναλαµ-
βάνουν τα καθήκοντά τους από την ηµέρα της εγκατά-
στασης.

6. Αν γίνει δεκτή η ένσταση που ασκήθηκε, σύµφωνα
µε το άρθρο 72 του παρόντος και τα άρθρα 244 έως 266

του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999,
Α΄ 97), περί των διαφορών που αναφύονται κατά την ε-
κλογική διαδικασία στους οργανισµούς τοπικής αυτοδι-
οίκησης, και ακυρωθεί από το αρµόδιο δικαστήριο η από-
φαση επικύρωσης της εκλογής του άρθρου 64, η διαδι-
κασία των παρ. 1 έως 5 επαναλαµβάνεται µε πρωτοβου-
λία του περιφερειάρχη που εκλέγεται µε βάση τη δικα-
στική αυτή απόφαση.

Άρθρο 66
Αποποίηση της εκλογής

1. Ο περιφερειάρχης ή περιφερειακός σύµβουλος που
δεν αποποιείται την εκλογή του  είκοσι (20) τουλάχιστον
ηµέρες πριν από την εγκατάστασή του µε γραπτή δήλω-
ση προς τον συντονιστή της οικείας αποκεντρωµένης δι-
οίκησης θεωρείται, ότι την έχει αποδεχθεί.

2. Ο περιφερειάρχης ή περιφερειακός σύµβουλος ο ο-
ποίος δεν αποποιείται την εκλογή του, πλην όµως δεν δί-
δει τον όρκο ή τη ρητή διαβεβαίωση του άρθρου 65, µέ-
σα στην προθεσµία της παρ. 1, εκπίπτει αυτοδικαίως από
το αξίωµά του. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική
πράξη από τον Επόπτη Ο.Τ.Α. εντός δεκαπέντε (15) ηµε-
ρών από τότε που αυτός έλαβε γνώση όσων αναφέρο-
νται στο πρώτο εδάφιο. 

Άρθρο 67
Παραίτηση αιρετών

1. Η παραίτηση του περιφερειάρχη υποβάλλεται εγ-
γράφως στον συντονιστή της οικείας αποκεντρωµένης
διοίκησης και καθίσταται αυτοδικαίως οριστική την επο-
µένη της κατάθεσης της δήλωσης στο πρωτόκολλο του
συντονιστή της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης.

2. Η παραίτηση των περιφερειακών συµβούλων υπο-
βάλλεται εγγράφως στον οικείο περιφερειάρχη και καθί-
σταται αυτοδικαίως οριστική την εποµένη της κατάθεσης
της δήλωσης στο πρωτόκολλο του οικείου περιφερειάρ-
χη.

3. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η παραίτηση των αιρετών
των περιφερειών από τις θέσεις που κατέχουν, λόγω της
ιδιότητάς τους, υποβάλλεται γραπτώς στα όργανα, τα ο-
ποία τους εξέλεξαν ή τους διόρισαν και καθίσταται αυτο-
δικαίως οριστική την εποµένη της κατάθεσής της στο
πρωτόκολλο της οικείας υπηρεσίας.

4. Η εκλογή ή ο ορισµός αντικαταστατών αυτών που
παραιτήθηκαν γίνεται για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα
της περιόδου κατά την οποία αυτοί ασκούσαν καθήκο-
ντα.

5. Ειδικές διατάξεις που ρυθµίζουν διαφορετικά τον
τρόπο υποβολής ή αποδοχής παραίτησης, καθώς και α-
ντικατάστασης αυτών που παραιτήθηκαν εξακολουθούν
να ισχύουν. 

Άρθρο 68
Αντικατάσταση και αναπλήρωση συµβούλων

1. Τις έδρες των περιφερειακών συµβούλων που για ο-
ποιονδήποτε λόγο µένουν κενές, καταλαµβάνουν οι α-
ναπληρωµατικοί σύµβουλοι του ίδιου συνδυασµού της ί-
διας εκλογικής περιφέρειας. 
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2. Ο περιφερειάρχης, µόλις ενηµερωθεί για την κένω-
ση µίας (1) ή περισσότερων εδρών, καλεί αµελλητί τους
αναπληρωµατικούς περιφερειακούς συµβούλους, µε τη
σειρά της εκλογής τους, και αυτοί οφείλουν να παρου-
σιαστούν για ορκωµοσία εντός προθεσµίας πέντε (5) η-
µερών αφότου τους επιδόθηκε η πρόσκληση. Η ορκωµο-
σία γίνεται ενώπιον του περιφερειάρχη, σύµφωνα µε το
άρθρο 65, το οποίο εφαρµόζεται αναλόγως. Αν αυτοί
που κλήθηκαν δεν εµφανισθούν εντός της προθεσµίας
του πρώτου εδαφίου, αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιό-
τητα του αναπληρωµατικού.

3. Αν εξαντληθεί ο αριθµός των αναπληρωµατικών πε-
ριφερειακών συµβούλων του συνδυασµού σε µία εκλογι-
κή περιφέρεια, καλούνται να καταλάβουν τις έδρες που
έµειναν κενές, για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρωµατι-
κοί περιφερειακοί σύµβουλοι από τον ίδιο συνδυασµό α-
πό άλλη εκλογική περιφέρεια, ανά ένας και κατά σειρά
που έχουν ανακηρυχθεί, ξεκινώντας από την εκλογική
περιφέρεια µε τον µεγαλύτερο πληθυσµό.

4. Αν εξαντληθεί ο αριθµός των αναπληρωµατικών
συµβούλων του συνδυασµού αυτού σε οποιαδήποτε ε-
κλογική περιφέρεια, καλούνται να καταλάβουν τις έδρες
που έµειναν κενές, για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρω-
µατικοί σύµβουλοι από άλλους συνδυασµούς συµπερι-
λαµβανοµένου του επιτυχόντος, κατά σειρά εκλογικής
δύναµης στην ίδια εκλογική περιφέρεια, µε τη σειρά που
έχουν ανακηρυχθεί οι αναπληρωµατικοί του κάθε συν-
δυασµού.

5. Αν εξαντληθεί ο αριθµός των αναπληρωµατικών πε-
ριφερειακών συµβούλων όλων των συνδυασµών στην οι-
κεία εκλογική περιφέρεια, καλούνται να καταλάβουν τις
έδρες που έµειναν κενές, για οποιονδήποτε λόγο, ανα-
πληρωµατικοί σύµβουλοι από άλλους συνδυασµούς συ-
µπεριλαµβανοµένου του επιτυχόντος, κατά σειρά εκλο-
γικής δύναµης από άλλη εκλογική περιφέρεια ξεκινώ-
ντας από αυτή που έχει τον µεγαλύτερο πληθυσµό, µε
τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί οι αναπληρωµατικοί
του κάθε συνδυασµού.

6. Αν τεθούν σε αργία περιφερειακοί σύµβουλοι και ο
αριθµός των περιφερειακών συµβούλων είναι µικρότε-
ρος από αυτόν που απαιτείται για την επίτευξη απαρτίας,
ο περιφερειάρχης καλεί αναπληρωµατικούς περιφερεια-
κούς συµβούλους της ίδιας εκλογικής περιφέρειας από
τον συνδυασµό στον οποίο ανήκουν αυτοί που έχουν τε-
θεί σε αργία, µε τη σειρά της εκλογής τους και για τον
µέχρι τη λήξη της αργίας χρόνο. Κατά τα λοιπά εφαρµό-
ζονται οι παρ. 2 έως 5. 

7. Αν µείνουν κενές έδρες περιφερειακών συµβούλων
και δεν υπάρχουν αναπληρωµατικοί κανενός συνδυα-
σµού, ο συντονιστής της οικείας αποκεντρωµένης διοί-
κησης προκηρύσσει, σε δύο (2) µήνες το αργότερο, την
εκλογή τόσων συµβούλων όσες είναι οι κενές έδρες και
ισάριθµων αναπληρωµατικών.

8. Στην αναπληρωµατική εκλογή της παρ. 7 εφαρµόζε-
ται αναλόγως το άρθρο 52. Οι κενές έδρες κατανέµονται
µεταξύ των συνδυασµών που συγκέντρωσαν ποσοστό
τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον του συνόλου των έ-
γκυρων ψηφοδελτίων, µε αναλογική εφαρµογή του άρ-
θρου 59. 

9. Αναπληρωµατική εκλογή της παρ. 7 διενεργείται
στο τελευταίο έτος της περιφερειακής περιόδου, µόνο
αν οι σύµβουλοι που έχουν αποµείνει δεν αρκούν για την
επίτευξη απαρτίας.

10. Τα περιφερειακά συµβούλια και η οικονοµική επι-
τροπή λειτουργούν νόµιµα και µε ελλιπή σύνθεση η ο-
ποία δεν µπορεί να περιλαµβάνει µέλη λιγότερα από όσα
απαιτείται για να έχουν απαρτία, αν µέλη περιφερειακού
συµβουλίου αποποιηθούν την εκλογή τους, παραιτη-
θούν, αποβιώσουν, εκπέσουν, ή τεθούν σε αργία, ή αν οι
έδρες µείνουν κενές για οποιονδήποτε άλλο λόγο και
µέχρι οι κενές έδρες να συµπληρωθούν µε αναπλήρωση,
ή µε εκλογές, ή µε τη λήξη του χρόνου της αργίας.

11. Η απαρτία και οι πλειοψηφίες υπολογίζονται µε βά-
ση τον αριθµό των περιφερειακών συµβούλων που έ-
χουν ορκισθεί και εγκατασταθεί, σύµφωνα µε τα άρθρα
43 και 65.

12. Όταν το περιφερειακό συµβούλιο δεν µπορεί να
λειτουργήσει νόµιµα, λόγω µη συµπλήρωσης της νόµι-
µης απαρτίας, αναστέλλονται κάθε είδους προθεσµίες,
των οποίων η τήρηση εξαρτάται από απόφαση του συµ-
βουλίου, µέχρι να καταστεί δυνατή η νόµιµη λειτουργία
του.

Άρθρο 69
Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συµβουλίων

1. Αν ένα περιφερειακό συµβούλιο διαλυθεί σύµφωνα
µε το άρθρο 237 του ν. 3852/2010 (Α΄ 57), ο συντονιστής
της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης προκηρύσσει ε-
κλογές εντός ενός (1) το αργότερο µήνα από τη διάλυ-
ση. Κατά την εκλογή αυτή εκλέγονται τακτικοί και ανα-
πληρωµατικοί περιφερειακοί σύµβουλοι για το υπόλοιπο
της θητείας.

2. Ο συντονιστής της οικείας αποκεντρωµένης διοίκη-
σης αναλαµβάνει τα σχετικά µε τη διεξαγωγή της εκλο-
γής και δύναται να αναθέτει στον αρχαιότερο δηµόσιο υ-
πάλληλο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης µε βαθµό Α΄ τα
καθήκοντα του περιφερειάρχη που σχετίζονται µε τη
διεκπεραίωση των επειγουσών υπηρεσιακών υποθέσε-
ων, καθώς και την ευθύνη της διενέργειας των εκλογών.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 70
Εκλογικοί φάκελοι - Λευκά ψηφοδέλτια -

Κάλπες ψηφοφορίας

1. Οι φάκελοι στους οποίους εσωκλείονται τα ψηφο-
δέλτια κατασκευάζονται για όλη την Επικράτεια µε φρο-
ντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών από χαρτί αδιαφανές
και έχουν στην εµπρός πλευρά έντυπο γνώρισµα. 

2. Το Υπουργείο  Εσωτερικών φροντίζει να αποστέλ-
λεται, εγκαίρως, στους περιφερειάρχες επαρκής αριθ-
µός φακέλων. Οι περιφερειάρχες φροντίζουν να διαβιβά-
ζονται, εγκαίρως, οι φάκελοι αυτοί στις δηµοτικές αρ-
χές, οι οποίες εφοδιάζουν τις εφορευτικές επιτροπές
κάθε εκλογικού τµήµατος της χωρικής αρµοδιότητάς
τους.

3. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι φάκελοι, η εφορευτική επι-
τροπή πιστοποιεί την έλλειψη και προµηθεύεται από τον
δήµο άλλους οµοιόµορφους φακέλους.

4. Εκτός από το έντυπο γνώρισµα, τίποτε άλλο δεν ανα-
γράφεται πάνω στον φάκελο. Αν σηµειωθούν πάνω στον
φάκελο στίγµατα, σηµεία ή λέξεις, µπορούν να θεωρη-
θούν διακριτικά γνωρίσµατα που παραβιάζουν µε τρόπο
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προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας.
5. Τα λευκά ψηφοδέλτια κατασκευάζονται για όλη την

Επικράτεια µε φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών από
λευκό χαρτί. Το Υπουργείο Εσωτερικών φροντίζει να απο-
στέλλεται, εγκαίρως, στους περιφερειάρχες επαρκής α-
ριθµός λευκών ψηφοδελτίων. Οι περιφερειάρχες φροντί-
ζουν να διαβιβάζονται, εγκαίρως, τα ψηφοδέλτια αυτά
στις δηµοτικές αρχές, που εφοδιάζουν τις εφορευτικές ε-
πιτροπές κάθε εκλογικού τµήµατος της χωρικής αρµοδιό-
τητάς τους.

6. Τα λευκά ψηφοδέλτια δεν λαµβάνονται υπόψη στον
αριθµό των εγκύρων ψηφοδελτίων για την εφαρµογή του
παρόντος νόµου. 

7. Κατά την ψηφοφορία χρησιµοποιούνται ιδιαίτερες
κάλπες που φέρουν κατάλληλο διακριτικό γνώρισµα. 

Άρθρο 71
Εφαρµογή της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών 

1. Για την άσκηση του δικαιώµατος του εκλέγειν εφαρ-
µόζεται αναλόγως το άρθρο 106 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57),
περί εκλογής βουλευτών. 

2. Το π.δ. 26/2012 περί εκλογής βουλευτών εφαρµόζε-
ται αναλόγως και κατά τη διενέργεια των δηµοτικών και
περιφερειακών εκλογών, για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται
ειδικά σε διατάξεις του παρόντος. 

3. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι
αυτών ψηφίζουν στις εκλογές των δηµοτικών αρχών, µό-
νο αν είναι εγγεγραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του
οικείου δήµου, όπου ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά. 

4. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι
αυτών ψηφίζουν στις εκλογές των περιφερειακών αρχών,
µόνο αν είναι εγγεγραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο δή-
µου της οικείας περιφέρειας, όπου ασκούν τα καθήκοντά
τους αυτά. Αν δεν είναι εγγεγραµµένοι στον εκλογικό κα-
τάλογο του δήµου που ανήκει το εκλογικό τµήµα στο ο-
ποίο ασκούν τα καθήκοντά τους και είναι εγγεγραµµένοι
στον εκλογικό κατάλογο άλλου δήµου της οικείας περιφέ-
ρειας, υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέ-
ρεται ο δήµος στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου
είναι εγγεγραµµένοι και ψηφίζουν.

5. Στις προθεσµίες που ορίζονται κατά τη διαδικασία ε-
κλογής των δηµοτικών και περιφερειακών αρχών δεν υπο-
λογίζεται η ηµέρα της ψηφοφορίας.

6. Η προθεσµία λήγει µόλις παρέλθει και η τελευταία η-
µέρα της, έστω και αν είναι ηµέρα αργίας.

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Άρθρο 72
Εκλογικές διαφορές 

Οι διαφορές που αναφύονται κατά την εκλογική διαδι-
κασία για την ανάδειξη δηµοτικών και περιφερειακών αρ-
χών εκδικάζονται, σύµφωνα µε τα άρθρα 244 έως 266 του
Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97). 

Άρθρο 73
Αρµόδιο δικαστήριο - Τροποποίηση του 

άρθρου 245 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας

Στο άρθρο 245 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
(ν. 2717/1999, Α΄ 97), περί του αρµοδίου δικαστηρίου για
την εκδίκαση των διαφορών που αναφύονται κατά την ε-
κλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αιρετών οργά-
νων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, προστίθε-
ται τίτλος, αντικαθίσταται η παρ. 1 και το άρθρο 245 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 245
Αρµόδιο δικαστήριο

1. Καθ’ ύλην αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των
διαφορών που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία
για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης είναι, σε πρώτο και τελευταίο
βαθµό, εάν, µεν, πρόκειται για οργανισµό τοπικής αυτο-
διοίκησης πρώτου βαθµού, το τριµελές πρωτοδικείο, ε-
άν, δε, πρόκειται για οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης
δεύτερου βαθµού το εφετείο. 

2. Κατά τόπο αρµόδιο δικαστήριο είναι εκείνο στην πε-
ριφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο οικείος οργανι-
σµός τοπικής αυτοδιοίκησης.»

Άρθρο 74
Ένσταση - Προσβαλλόµενη πράξη - Τροποποίηση του

άρθρου 246 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας

Το άρθρο 246 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
(ν. 2717/1999, Α΄ 97), περί των πράξεων που προσβάλ-
λονται µε ένσταση κατά την εκδίκαση των διαφορών που
αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία για την ανά-
δειξη των αιρετών οργάνων των οργανισµών τοπικής αυ-
τοδιοίκησης, τροποποιείται ο τίτλος, αντικαθίσταται η
παρ. 2 και το άρθρο 246 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 246
Ένσταση - Προσβαλλόµενη πράξη

1. Για την σε πρώτο και σε τελευταίο βαθµό επίλυση
των διαφορών του άρθρου 244 ασκείται ένσταση.

2. Για τις εκλογές των δηµοτικών αρχών, η ένσταση
στρέφεται κατά της απόφασης µε την οποία ανακηρύσ-
σονται ο επιτυχών συνδυασµός και οι επιλαχόντες συν-
δυασµοί του δηµοτικού συµβουλίου, καθώς και οι υποψή-
φιοι κάθε συνδυασµού, συµπεριλαµβανοµένων των υπο-
ψηφίων συµβούλων δηµοτικής κοινότητας και των προέ-
δρων δηµοτικής κοινότητας, που εκλέγονται ως τακτικοί
ή αναπληρωµατικοί, βάσει του πίνακα των αποτελεσµά-
των, ο οποίος ενσωµατώνεται σε αυτήν. Για τις εκλογές
των περιφερειακών αρχών, η ένσταση στρέφεται κατά
της απόφασης µε την οποία ανακηρύσσονται ο επιτυχών
συνδυασµός και οι επιλαχόντες συνδυασµοί του περιφε-
ρειακού συµβουλίου, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συν-
δυασµού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωµατι-
κοί, βάσει του πίνακα των αποτελεσµάτων ο οποίος εν-
σωµατώνεται σε αυτήν.»
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Άρθρο 75
Ενεργητική και παθητική νοµιµοποίηση για την άσκηση

της ένστασης - Τροποποίηση του άρθρου 247 
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας

Στο άρθρο 247 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
(ν. 2717/1999, Α΄ 97), περί της ενεργητικής και παθητι-
κής νοµιµοποίησης κατά την εκδίκαση των διαφορών
που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία για την α-
νάδειξη των αιρετών οργάνων των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης, αντικαθίσταται η παρ. 1, προστίθεται
παρ. 2 και το άρθρο 247 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 247
Ενεργητική και παθητική νοµιµοποίηση

1. Ένσταση µπορεί να ασκήσει: 
α) κάθε εκλογέας εγγεγραµµένος στους εκλογικούς

καταλόγους του οικείου δήµου για τις εκλογές των δη-
µοτικών αρχών και της οικείας περιφέρειας για τις εκλο-
γές των περιφερειακών αρχών, αντίστοιχα και 
β) όποιος υπήρξε υποψήφιος κατά τις εκλογές στον οι-

κείο δήµο, συµπεριλαµβανοµένων των υποψηφίων συµ-
βούλων δηµοτικών κοινοτήτων και των προέδρων των
δηµοτικών κοινοτήτων, καθώς και όποιος υπήρξε υποψή-
φιος κατά τις εκλογές στην οικεία περιφέρεια, αντίστοι-
χα.

2. Στη δίκη που ανοίγεται µε την άσκηση της ένστασης
αυτής νοµιµοποιούνται παθητικώς οι συνδυασµοί και τα
πρόσωπα των οποίων αµφισβητείται η ανακήρυξη ή η ε-
κλογή. Δεν νοµιµοποιείται παθητικώς ο δήµος ή η περι-
φέρεια, αντίστοιχα, ούτε το Δηµόσιο.»

Άρθρο 76
Προθεσµία για την άσκηση της ένστασης - 

Τροποποίηση του άρθρου 248 
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας 

Στο άρθρο 248 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
(ν. 2717/1999, Α΄ 97), περί της προθεσµίας για την άσκη-
ση της ένστασης, οι παρ. 1, 2 και 4 αντικαθίστανται, η
παρ. 3 καταργείται και το άρθρο 248 διαµορφώνεται ως
εξής:

«Άρθρο 248
Προθεσµία

1. Η ένσταση ασκείται µέσα σε προθεσµία επτά (7) η-
µερών από τη λήξη του χρόνου έκθεσης της πράξης µε
την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλα-
χόντες συνδυασµοί, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συν-
δυασµού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωµατι-
κοί.

2. Η προθεσµία της παρ. 1 δεν παρεκτείνεται σε καµία
περίπτωση.

3. [Καταργείται]
4. Κατ’  εξαίρεση, αν πρόκειται για έλλειψη προσόντων

ή κώλυµα εκλογιµότητας που υπήρχε, στο πρόσωπο του
υποψηφίου, πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικα-
σίας ή ασυµβίβαστο, η ένσταση µπορεί να ασκηθεί και
µετά την πάροδο της προθεσµίας της παρ. 1.»

Άρθρο 77
Λόγοι - Τροποποίηση του άρθρου 249 
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας

Η παρ. 1 του άρθρου 249 του Κώδικα Διοικητικής Δικο-
νοµίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), περί των λόγων ένστασης,
αντικαθίσταται και το άρθρο 249 διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 249
Λόγοι

1. Λόγους ένστασης µπορούν να θεµελιώσουν στις ε-
κλογές των δηµοτικών και των περιφερειακών αρχών, α-
ντίστοιχα: 
α) η έλλειψη νόµιµων προσόντων ή η συνδροµή κωλυ-

µάτων ή ασυµβιβάστων σε υποψηφίους που έχουν εκλε-
γεί ως τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη, 
β) η παράβαση του νόµου κατά τη διεξαγωγή της ε-

κλογής, ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσµα-
τος, ή κατά την ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασµών,
ή κατά την ανακήρυξη του επιτυχόντος συνδυασµού και
των επιλαχόντων συνδυασµών του δηµοτικού συµβουλί-
ου, ή του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας, ή του προέ-
δρου της δηµοτικής κοινότητας, ή του περιφερειακού
συµβουλίου, αντίστοιχα, 
γ) η ακυρότητα ή η εσφαλµένη αρίθµηση των ψηφο-

δελτίων.
2. Αν η ένσταση αναφέρεται σε επαναληπτική ψηφο-

φορία, οι προβαλλόµενοι λόγοι µπορούν να αφορούν και
την αρχική ψηφοφορία, αλλά µόνο εφόσον δεν έχει α-
σκηθεί, ως προς αυτήν, ιδιαίτερη ένσταση.»

Άρθρο 78
Άσκηση της ένστασης - Τροποποίηση του άρθρου 250 

του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας

Η παρ. 1 του άρθρου 250 του Κώδικα Διοικητικής Δι-
κονοµίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), περί της άσκησης της έν-
στασης, αντικαθίσταται και το άρθρο 250 διαµορφώνεται
ως εξής:

«Άρθρο 250
Άσκηση

1. Η ένσταση ασκείται µε δικόγραφο, το οποίο κατατί-
θεται, µαζί µε τρία (3) αντίγραφα, στο δικαστήριο που ε-
ξέδωσε την προσβαλλόµενη πράξη. 

2. Η προθεσµία για την άσκηση της ένστασης ή η ά-
σκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλ-
λόµενης πράξης.»

Άρθρο 79
Διαβίβαση της ένστασης - 

Τροποποίηση του άρθρου 252 
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας

Το άρθρο 252 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
(ν. 2717/1999, Α΄ 97), περί της διαβίβασης της ένστασης,
αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 252
Διαβίβαση

Το δικαστήριο που µνηµονεύεται στην παρ. 1 του άρ-
θρου 250 µετά την πάροδό της, κατά το άρθρο 248 προ-
θεσµίας για την άσκηση των ενστάσεων, υποχρεούται,
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να διαβιβάζει τις ενστάσεις,
χωριστά για κάθε οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης, µα-
ζί µε όλα τα σχετικά έγγραφα και λοιπά στοιχεία, στο
αρµόδιο διοικητικό δικαστήριο. Τα σχετικά έγγραφα και
λοιπά στοιχεία του πρώτου εδαφίου εξαιρούνται από την
κατά την παρ. 8 του άρθρου 126 υποχρέωση υποβολής
στο δικαστήριο µε ηλεκτρονικά µέσα.»

Άρθρο 80
Παρεµπίπτων έλεγχος - Τροποποίηση του άρθρου 258 

του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας 

Το άρθρο 258 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
(ν. 2717/1999, Α΄ 97) περί του παρεµπίπτοντος ελέγχου,
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 258
Παρεµπίπτων έλεγχος

Κατά την εκδίκαση της ένστασης, το δικαστήριο µπο-
ρεί να κρίνει παρεµπιπτόντως ζητήµατα που αφορούν τη
νοµιµότητα των προηγούµενων της προσβαλλόµενης
πράξης πράξεων, καθώς και των προπαρασκευαστικών
της εκλογής πράξεων (εγγραφή, µετεγγραφή ή διαγρα-
φή εκλογέα στους, ή από τους, εκλογικούς καταλόγους,
διόρθωση στοιχείων του που περιλαµβάνονται σε αυ-
τούς κ.τ.τ.), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, η νοµιµότητα
αυτή δεν έχει κριθεί µε δύναµη δεδικασµένου. Ο κατά το
πρώτο εδάφιο παρεµπίπτων έλεγχος της εγγραφής, µε-
τεγγραφής ή διαγραφής εκλογέα στους ή από τους ε-
κλογικούς καταλόγους του οικείου δήµου χωρεί κατά
των πράξεων αυτών µόνον αν αυτές έγιναν κατά τη σύ-
νταξη ή αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων κατά τη
διάρκεια του έτους που προηγείται της ηµεροµηνίας διε-
νέργειας των δηµοτικών και των περιφερειακών εκλο-
γών.»

Άρθρο 81
Εξουσία του δικαστηρίου - Απόφαση - Τροποποίηση 
του άρθρου 259 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και οι παρ. 2 και 4 του άρ-
θρου 259 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
(ν. 2717/1999, Α΄ 97), περί της εξουσίας του δικαστηρίου
και έκδοσης της απόφασης, αντικαθίστανται και το άρ-
θρο 259 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 259
Εξουσία του δικαστηρίου - Απόφαση

1. Αν το δικαστήριο διαπιστώσει παράβαση του νόµου
ή ουσιαστικές πληµµέλειες κατά τη διεξαγωγή της εκλο-
γής, ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσµατος,
ή κατά την ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασµών, ή

κατά την ανακήρυξη του επιτυχόντος συνδυασµού και
των επιλαχόντων συνδυασµών και µελών του δηµοτικού
συµβουλίου, ή του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας, ή
του προέδρου της δηµοτικής κοινότητας, ή των µελών
του περιφερειακού συµβουλίου, αντίστοιχα, ακυρώνει ή
τροποποιεί, κατά περίπτωση, την προσβαλλόµενη πρά-
ξη. Στην ακύρωση της πράξης προβαίνει το δικαστήριο
µόνο αν η νοµική ή ουσιαστική πληµµέλεια αυτή είναι δυ-
νατόν να ασκήσει επιρροή στο συνολικό εκλογικό απο-
τέλεσµα. Η ακύρωση µπορεί να αφορά ολόκληρη την ε-
κλογή ή µόνο την αρχική ή µόνο την επαναληπτική εκλο-
γή, στα εκλογικά τµήµατα τα οποία αφορά το αντικείµε-
νο της ένστασης.

2. Αν, ειδικότερα, το δικαστήριο, κατά την εκδίκαση
της ένστασης διαπιστώσει ότι οι αναφερόµενοι στην
προσβαλλόµενη πράξη δεν είχαν τα νόµιµα προσόντα ή
ότι συνέτρεχε σε αυτούς νόµιµο κώλυµα για την εκλογή
τους ή ασυµβίβαστο, ακυρώνει, ως προς τούτους, την
προσβαλλόµενη πράξη και ορίζει, ως εκλεγόµενους,
τους επόµενους κατά τη σειρά των ψήφων προτίµησης
υποψηφίους. Αν διαπιστώσει ακυρότητα ή εσφαλµένη α-
ρίθµηση των ψήφων, καθορίζει, βάσει των έγκυρων ψή-
φων και της ορθής αρίθµησής τους, εκείνους που εκλέ-
γονται.

3. Μετά την έκδοση όλων των οριστικών αποφάσεων
που αφορούν τον κάθε οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και εν όψει του εκλογικού αποτελέσµατος του συ-
γκεκριµένου οργανισµού, όπως διαµορφώνεται µε τις α-
ποφάσεις αυτές, το δικαστήριο ανακηρύσσει τον επιτυ-
χόντα και τους επιλαχόντες συνδυασµούς, καθώς και
τους υποψηφίους που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπλη-
ρωµατικοί, σύµφωνα µε τους σταυρούς προτίµησης.

4. Στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 248, αν κρι-
θεί βάσιµη η ένσταση, το δικαστήριο διαπιστώνει την έλ-
λειψη προσόντων ή το κώλυµα εκλογιµότητας ή το α-
συµβίβαστο 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 ολι-
κώς ή µερικώς δεκτή η ένσταση, ισχύουν έναντι όλων.»

Άρθρο 82
Αίτηση αναίρεσης

1. Κατά των αποφάσεων που εκδόθηκαν από τα τριµε-
λή διοικητικά πρωτοδικεία ή τα διοικητικά εφετεία σύµ-
φωνα µε τα άρθρα 244 έως 261 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), περί των διαφορών
που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία στους ορ-
γανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρεί αίτηση αναιρέ-
σεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας σύµφω-
να µε τα άρθρα 53 έως 66 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) περί
της αίτησης αναίρεσης εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµε-
ρών από την παρέλευση του πενθηµέρου που ορίζεται
στην παρ. 1 του άρθρου 260 του Κώδικα Διοικητικής Δι-
κονοµίας. 

2. Όταν ασκείται αίτηση αναίρεσης δεν χορηγείται α-
ναστολή εκτέλεσης της αναιρεσιβαλλόµενης απόφασης.
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3. Η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας εκδίδε-
ται εντός δύο (2) το αργότερο µηνών από την περιέλευ-
ση της αίτησης αναιρέσεως σε αυτό.

4. Αν η τελεσίδικη απόφαση, βάσει της οποίας µετα-
βλήθηκε µε οποιονδήποτε τρόπο η αρχική εγκατάσταση
των δηµοτικών και περιφερειακών αρχών, αναιρεθεί και
κριθεί κατ’ ουσίαν η διαφορά από το αρµόδιο διοικητικό
δικαστήριο, όσοι ανακηρύσσονται ως επιτυχόντες µετά
από την απόφαση θεωρούνται ότι εγκαταστάθηκαν ανα-
δροµικά, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 5 για τις
εκλογές των δηµοτικών αρχών και στο άρθρο 43 για τις
εκλογές των περιφερειακών αρχών. Η αναδροµική αυτή
εγκατάσταση δεν θίγει το κύρος των πράξεων που εκδό-
θηκαν ή δηµοσιεύθηκαν από τις αρχές των οποίων η ε-
κλογή ακυρώθηκε από το αρµόδιο διοικητικό δικαστήριο.

Άρθρο 83
Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης

1. Αν ακυρωθεί η εκλογή για παράβαση νόµου ή για ο-
ποιαδήποτε πληµµέλεια, επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία
µεταξύ των ίδιων υποψηφίων που είχαν ανακηρυχθεί νό-
µιµα. Στην περίπτωση αυτή, έφορος των αντιπροσώπων
της δικαστικής αρχής είναι ο πρόεδρος του οικείου πρω-
τοδικείου της έδρας του δήµου ή της περιφέρειας, αντί-
στοιχα. Αυτός διορίζει σε κάθε εκλογικό τµήµα της περι-
φέρειας του πρωτοδικείου τον αντιπρόσωπο της δικαστι-
κής αρχής δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την
ψηφοφορία. Το άρθρο 68 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57), περί
εκλογής βουλευτών, εφαρµόζεται αναλόγως. Αντιπρό-
σωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται εκείνοι που υπη-
ρετούν στην περιφέρεια του οικείου πρωτοδικείου, κατά
προτεραιότητα δε εκείνοι που αναφέρονται στην παρ. 10
του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012. Αν τα πρόσωπα αυτά
δεν επαρκούν, ο έφορος διορίζει αντιπροσώπους της δι-
καστικής αρχής και πρόσωπα εκτός της περιφέρειας του
οικείου πρωτοδικείου. Για τη διενέργεια των διορισµών,
ο έφορος µπορεί να ζητήσει από την Εισαγγελία του Α-
ρείου Πάγου να του διαβιβάσει, από τα συγκεντρωθέντα
για την ακυρωθείσα εκλογή στοιχεία που προβλέπονται
στις περ. β΄ έως στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 68 του π.δ.
26/2012, όσα κρίνει ο ίδιος αναγκαία. Μπορεί, επίσης, να
ζητήσει να του αποσταλούν από τις αρχές που αναφέρο-
νται στις ανωτέρω περιπτώσεις επικαιροποιηµένα τα
σχετικά στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία απο-
στέλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, κατάλλη-
λη για ηλεκτρονική επεξεργασία, εντός δέκα (10) ηµε-
ρών από τη λήψη του αιτήµατος.

2. Ο δήµαρχος εκδίδει αµελλητί πρόγραµµα, µε το ο-
ποίο καλεί τους δηµότες εκλογείς για την επανάληψη
της εκλογής για τον υπολειπόµενο χρόνο της δηµοτικής
ή περιφερειακής περιόδου, αντίστοιχα. Το πρόγραµµα
δηµοσιεύεται µε τοιχοκόλληση δεκαπέντε (15) τουλάχι-
στον ηµέρες πριν από την ηµέρα που έχει οριστεί για την
ψηφοφορία και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήµου ή
της περιφέρειας, αντίστοιχα. 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑ-

ΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 84
Δηµοτικές ενότητες

Οι δήµοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) στους
οποίους δεν έχει επέλθει καµία µεταβολή αποτελούνται
από µια δηµοτική ενότητα που φέρει το όνοµα του δή-
µου.

Άρθρο 85
Μετονοµασία κοινοτήτων σε δηµοτικές κοινότητες -

Τροποποίηση των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 2 
του ν. 3852/2010

Οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 (Α΄
87), περί της συγκρότησης των δήµων, τροποποιούνται
µε τη µετονοµασία των κοινοτήτων σε δηµοτικές κοινό-
τητες και το άρθρο 2 διαµορφώνεται ως εξής:  

«Άρθρο 2
Συγκρότηση δήµων

1. Η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήµου που συνιστά-
ται µε τον παρόντα νόµο αποτελείται από τις εδαφικές
περιφέρειες των συνενούµενων Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι εδαφικές αυτές περιφέρειες
αποτελούν τις δηµοτικές ενότητες του νέου δήµου και
φέρουν το όνοµα του δήµου ή της κοινότητας.

2. Τα τοπικά διαµερίσµατα που ορίζονται στο άρθρο 2
του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), µετονοµάζονται
σε δηµοτικές κοινότητες, ανεξαρτήτως του πληθυσµού
τους. Δηµοτικές κοινότητες αποτελούν και οι δήµοι ή οι
κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια
συνένωση, σύµφωνα µε  το άρθρο 4 του π.δ. 410/1995
(Α΄ 231), περί ένωσης δήµων και κοινοτήτων, ή συνενώ-
νονται µε τον παρόντα νόµο και δεν αποτελούνται από
τοπικά διαµερίσµατα.

3. Επίσης, συγκροτούν δηµοτική κοινότητα πρώην κοι-
νότητες ή τοπικά διαµερίσµατα που εκτείνονται σε όλη
την περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν δήµο,
σύµφωνα µε το άρθρο 1. 

4. Τα δηµοτικά διαµερίσµατα στα οποία διαιρούνται οι
οικισµοί - έδρες δήµων µε πληθυσµό άνω των εκατό χι-
λιάδων (100.000) κατοίκων µετονοµάζονται σε δηµοτι-
κές κοινότητες.» 

Άρθρο 86
Επικαιροποίηση ορολογίας

1. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρονται οι έν-
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νοιες «κοινότητες» και «κοινότητα» κατά το άρθρο 2 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87), περί της συγκρότησης των δήµων,
όπως τροποποιείται µε το άρθρο 85 του παρόντος νοού-
νται πλέον «δηµοτικές κοινότητες» και «δηµοτική κοινό-
τητα», αντίστοιχα. 

2. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρονται οι όροι
«εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας» και «πρόεδρος κοι-
νότητας» νοείται ο «πρόεδρος της δηµοτικής κοινότη-
τας» και όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο ό-
ρος «συµβούλιο κοινότητας» νοείται το «συµβούλιο δη-
µοτικής κοινότητας». 

Άρθρο 87
Πληθυσµός οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης

1. Με απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστι-
κής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) κυρώνονται και δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως τα αποτελέσµατα της
πρόσφατης απογραφής αναφορικά µε τον µόνιµο πληθυ-
σµό για τις δηµοτικές κοινότητες της παρ. 4 του άρθρου
2 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), περί της συγκρότησης των
δήµων. Με την ίδια απόφαση κατανέµεται αναλόγως
στις δηµοτικές κοινότητες της παρ. 4 του άρθρου 2 του
ν. 3852/2010 πληθυσµός που περιλαµβάνεται στην από-
φαση του πρώτου εδαφίου, ο οποίος δεν είναι δυνατόν
να κατανεµηθεί στις δηµοτικές κοινότητες, λόγω ελλι-
πών στοιχείων τόπου εγκατάστασης.

2. Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δεύτερου βαθµού της Χώρας περιλαµβάνονται σε από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών στην οποία αναγράφο-
νται ο συνολικός πληθυσµός κάθε οργανισµού τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και, αναλυ-
τικά, ο πληθυσµός των δηµοτικών κοινοτήτων και των
περιφερειακών ενοτήτων. 

3. Όπου γίνεται αναφορά στον όρο «πληθυσµός», συ-
µπεριλαµβανοµένων των κανονιστικών πράξεων που εκ-
δίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος , νοείται ο
µόνιµος πληθυσµός, όπως εµφανίζεται στους επίσηµους
πίνακες των αποτελεσµάτων της τελευταίας απογραφής
πληθυσµού, που έχουν κυρωθεί και δηµοσιευθεί στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τα αποτελέσµατα της απο-
γραφής πληθυσµού, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, κατά τη διάρκεια της δηµοτικής και
περιφερειακής περιόδου, επέρχονται από την έναρξη
της αµέσως επόµενης δηµοτικής και περιφερειακής πε-
ριόδου. 

Άρθρο 88 
Επαγγελµατική δραστηριότητα του περιφερειάρχη - 

Προσθήκη άρθρου 159Α στον ν. 3852/2010

Στον ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθεται άρθρο 159Α ως
εξής: 

«Άρθρο 159Α
Επαγγελµατική δραστηριότητα του περιφερειάρχη

1. Κατά τη διάρκεια της θητείας του περιφερειάρχη, α-
ναστέλλεται η άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριό-
τητάς του.

2. Ο χρόνος αναστολής άσκησης της επαγγελµατικής
δραστηριότητας θεωρείται πραγµατικός χρόνος για τα
ασφαλιστικά δικαιώµατα. Κατά τη διάρκεια της αναστο-
λής, το σύνολο των εισφορών στον οικείο ασφαλιστικό

φορέα καταβάλλεται από την περιφέρεια και βαρύνει
τον προϋπολογισµό αυτής. Με την απόφαση της παρ. 9
του άρθρου 182 καθορίζεται η διαδικασία καταβολής των
εισφορών.» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 89
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών αναπροσαρµόζονται τα ποσά του πρώτου
εδαφίου της περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 15 και της
περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 52.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζονται
οι έδρες των δηµοτικών συµβούλων κάθε εκλογικής πε-
ριφέρειας µε βάση τον πληθυσµό και σύµφωνα µε τη δια-
δικασία του άρθρου 13. Με όµοια απόφαση ορίζονται οι
έδρες των περιφερειακών συµβούλων κάθε εκλογικής
περιφέρειας µε βάση τον πληθυσµό της και σύµφωνα µε
τη διαδικασία του άρθρου 51.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζονται
οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων και κάθε άλλο θέµα σχε-
τικό µε τη µορφή και το περιεχόµενο των ψηφοδελτίων,
σύµφωνα µε τα άρθρα 20 και 54. Με όµοια απόφαση κα-
θορίζονται οι διαστάσεις των λευκών ψηφοδελτίων για
τις εκλογές των δηµοτικών και των περιφερειακών αρ-
χών, σύµφωνα µε το άρθρο 70.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζο-
νται οι διαστάσεις των εκλογικών φακέλων, το έντυπο
γνώρισµά τους και η απόχρωσή τους για τις εκλογές των
δηµοτικών και των περιφερειακών αρχών, σύµφωνα µε
το άρθρο 70.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζο-
νται το διακριτικό γνώρισµα, το µέγεθος, το σχήµα και
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τις κάλπες που θα χρησιµο-
ποιηθούν για τις εκλογές των δηµοτικών και των περιφε-
ρειακών αρχών, καθώς, επίσης, και κάθε άλλο ζήτηµα για
τη διενέργεια των εκλογών των δηµοτικών και περιφε-
ρειακών αρχών. 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο τε-
χνικό και κάθε άλλο απαραίτητο ζήτηµα σχετικά µε τη
λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιο-
τήτων του άρθρου 33 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 27) της παρ. 4
των άρθρων 15 και 52, την προστασία δεδοµένων προ-
σωπικού χαρακτήρα, την πρόσβαση των υποψηφίων και
την υποβολή των δηλώσεων υποψηφιοτήτων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 90
Μεταβατικές διατάξεις

1. Το άρθρο 55 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), περί αντικα-
τάστασης και αναπλήρωσης µελών δηµοτικών συµβου-
λίων και συµβουλίων δηµοτικών κοινοτήτων, καθώς και
προέδρων δηµοτικών κοινοτήτων, εξακολουθεί να ισχύει
έως την 31η.12.2023.

2. Αν στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 δεν ανακηρύ-
χθηκαν, για οποιονδήποτε λόγο, συνδυασµοί υποψηφίων
συµβούλων δηµοτικών κοινοτήτων, µε πληθυσµό µεγα-
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λύτερο ή ίσο των τριακοσίων ενός (301) κατοίκων, ή πρό-
εδροι δηµοτικών κοινοτήτων, µε πληθυσµό µικρότερο ή ί-
σο των τριακοσίων (300) κατοίκων, και δεν έχουν προκη-
ρυχθεί από τον οικείο περιφερειάρχη νέες εκλογές, σύµ-
φωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 4674/2020
(Α΄ 53), έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ή αν κε-
νώθηκε έδρα προέδρου κοινότητας µε πληθυσµό µικρό-
τερο ή ίσο των τριακοσίων (300) κατοίκων και δεν είναι
δυνατή η αναπλήρωση λόγω έλλειψης άλλου υποψηφί-
ου, εφαρµόζεται το άρθρο 40 του παρόντος και ιδίως, οι
παρ. 5 και 6 αυτού.

3. Το άρθρο 157 του ν. 3852/2010, περί αντικατάστα-
σης και αναπλήρωσης µελών περιφερειακών συµβου-
λίων, εξακολουθεί να ισχύει έως την 31η.12.2023.

4. Όπου στα άρθρα του παρόντος αναφέρεται ο Επό-
πτης Ο.Τ.Α., µέχρι την έναρξη λειτουργίας των Αυτοτε-
λών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. του άρθρου 215 του
ν. 3852/2010, νοείται ο συντονιστής της οικείας αποκε-
ντρωµένης διοίκησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 91
Καταργούµενες διατάξεις

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 90, από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 7 έως και
15, 17, 18, 18Α, 18Β, 18Γ, 20 έως 35, 37, 37Α, 38, 40, 42
έως και 57, 113, 114, 116 έως και 120, 122 έως και 142
και 144 έως και 158 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), περί των ε-
κλογών των δηµοτικών και περιφερειακών αρχών, καθώς
και τα άρθρα 19 έως και 74 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114),
περί των εκλογών των δηµοτικών αρχών. 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 90, από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 5 έως και
14, 16 έως και 31, 33 έως και 35, 37, 39 έως και 46, 48 έ-
ως και 51, 53 έως και 60, 62 έως και 67 του ν. 4555/2018
(Α΄ 133) περί εκλογών δηµοτικών και περιφερειακών αρ-
χών.  

3. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται παραποµπή ή
αναφορά στις καταργούµενες διατάξεις των παρ. 1 και
2, νοούνται οι διατάξεις του παρόντος που ρυθµίζουν τα
συναφή ζητήµατα.

4. Η παρ. 3 του άρθρου 248 του Κώδικα Διοικητικής Δι-
κονοµίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97) καταργείται.

5. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη
προς τις ρυθµίσεις του παρόντος. 

ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Άρθρο 92
Στέρηση δικαιώµατος εκλέγειν - 

Αντικατάσταση του άρθρου 5 του π.δ. 26/2012

Το άρθρο 5 του π.δ. 26/2012 (Α΄57) αντικαθίσταται ως
εξής:

«1. Στερούνται του δικαιώµατος του εκλέγειν:
α) Όσοι βρίσκονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Α-

στικού Κώδικα, σε πλήρη στερητική δικαστική συµπαρά-

σταση και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή.
β) Όσοι καταδικάζονται αµετάκλητα: 
βα) σε κάθειρξη για τα αδικήµατα των κεφαλαίων 1-6

του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα ή
ββ) σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήµατα του Στρατιω-

τικού Ποινικού Κώδικα που επισείουν την ποινή της ισό-
βιας κάθειρξης ή 
βγ) σε ισόβια κάθειρξη για κάθε άλλο αδίκηµα.
Η αποστέρηση του δικαιώµατος του εκλέγειν, σύµφω-

να µε την παρούσα περίπτωση ισχύει για τη χρονική
διάρκεια της επιβληθείσας ποινής. Το χρονικό διάστηµα
αποστέρησης του δικαιώµατος του εκλέγειν υπολογίζε-
ται από την εποµένη της ηµέρας, κατά την οποία η κατα-
δικαστική απόφαση καθίσταται αµετάκλητη. Η έκτιση ή
µη της ποινής ή η παραγραφή αυτής δεν ασκεί επιρροή
στον υπολογισµό του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος. 

2. Οι αρµόδιες εισαγγελικές αρχές ενηµερώνουν α-
µελλητί τη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών για τις αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις
της περ. β΄ της παρ. 1, προκειµένου να διαγραφούν από
τον εκλογικό κατάλογο όσοι στερούνται του δικαιώµα-
τος του εκλέγειν και για τον χρόνο της αποστέρησης αυ-
τής.»

Άρθρο 93
Δικαίωµα κατάρτισης συνδυασµών - 

Τροποποίηση του άρθρου 32 του π.δ. 26/2012

Στην παρ. 1 του άρθρου 32 του π.δ. 26/2012 (Α΄57)
προστίθενται δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο και η
παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Στις βουλευτικές εκλογές λαµβάνουν µέρος είτε
συνδυασµοί υποψηφίων ενός µόνο κόµµατος είτε συν-
δυασµοί συνασπισµού περισσότερων του ενός συνεργα-
ζόµενων κοµµάτων είτε συνασπισµοί ανεξάρτητων υπο-
ψηφίων είτε µεµονωµένοι υποψήφιοι.
Δικαίωµα κατάρτισης συνδυασµού ενός ή περισσοτέ-

ρων πολιτικών κοµµάτων έχουν όσα πολιτικά κόµµατα:
α) ιδρύθηκαν νόµιµα, και 
β) ο πρόεδρος, ο γενικός γραµµατέας, τα µέλη της δι-

οικούσας επιτροπής και ο νόµιµος εκπρόσωπος δεν έ-
χουν καταδικασθεί: 
βα) σε κάθειρξη για τα αδικήµατα των κεφαλαίων 1-6

του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα ή
ββ) σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήµατα του Στρατιω-

τικού Ποινικού Κώδικα που επισείουν την ποινή της ισό-
βιας κάθειρξης ή 
βγ) σε ισόβια κάθειρξη για κάθε άλλο αδίκηµα.
Η αποστέρηση του δικαιώµατος κατάρτισης συνδυα-

σµών, σύµφωνα µε την παρούσα περίπτωση, ισχύει για
τη χρονική διάρκεια της επιβληθείσας ποινής. Το χρονικό
διάστηµα αποστέρησης του δικαιώµατος κατάρτισης
συνδυασµών υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας
της οριστικής καταδικαστικής απόφασης. Η έκτιση ή µη
της ποινής ή η παραγραφή αυτής δεν ασκεί επιρροή
στον υπολογισµό του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος.»

Άρθρο 94
Ασυµβίβαστο καταδικασθέντος να κατέχει 

επιτελική θέση σε πολιτικό κόµµα

Στο άρθρο 29 του ν. 3023/2002 (Α΄146) προστίθεται
παρ. 8 ως εξής: 

«8. Δεν επιτρέπεται να έχει θέση προέδρου, γενικού
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γραµµατέα, µέλους διοικούσας επιτροπής ή νοµίµου εκ-
προσώπου σε πολιτικό κόµµα ή συνασπισµό κοµµάτων
πρόσωπο που έχει καταδικασθεί:
α) σε κάθειρξη για τα αδικήµατα των κεφαλαίων 1-6 του

Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα ή
β) σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήµατα του Στρατιωτι-

κού Ποινικού Κώδικα που επισείουν την ποινή της ισόβιας
κάθειρξης ή 
γ) σε ισόβια κάθειρξη για κάθε άλλο αδίκηµα.
Η παρούσα παράγραφος ισχύει για τη χρονική διάρκεια

της επιβληθείσας ποινής. Το χρονικό διάστηµα αποστέρη-
σης του δικαιώµατος κατοχής των θέσεων του πρώτου ε-
δαφίου υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας της ο-
ριστικής καταδικαστικής απόφασης. Η έκτιση ή µη της ποι-
νής ή η παραγραφή αυτής δεν ασκεί επιρροή στον υπολο-
γισµό του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος.» 

Άρθρο 95
Απαγόρευση ιδιωτικής χρηµατοδότησης κοµµάτων

µε πρόσωπα καταδικασθέντα σε επιτελική θέση -
Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 7 του ν. 3023/2002

Στο άρθρο 7 του ν. 3023/2002 (Α΄146) προστίθεται παρ.
9 ως εξής: 

«9. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ιδιωτική χρηµατοδότη-
ση του παρόντος άρθρου, πλην των τακτικών εισφορών
µελών, σε πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων
των οποίων ο πρόεδρος, ο γενικός γραµµατέας, µέλος δι-
οικούσας επιτροπής ή ο νόµιµος εκπρόσωπος έχει καταδι-
κασθεί:
α) σε κάθειρξη για τα αδικήµατα των κεφαλαίων 1-6 του

Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα ή
β) σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήµατα του Στρατιωτι-

κού Ποινικού Κώδικα που επισείουν την ποινή της ισόβιας
κάθειρξης ή 
γ) σε ισόβια κάθειρξη για κάθε άλλο αδίκηµα.
Η παρούσα παράγραφος ισχύει για τη χρονική διάρκεια

της επιβληθείσας ποινής. Το χρονικό διάστηµα απαγόρευ-
σης της ιδιωτικής χρηµατοδότησης υπολογίζεται από την
εποµένη της ηµέρας της οριστικής καταδικαστικής από-
φασης. Η έκτιση ή µη της ποινής ή η παραγραφή αυτής
δεν ασκεί επιρροή στον υπολογισµό του ανωτέρω χρονι-
κού διαστήµατος.»

Άρθρο 96
Αποκλεισµός κοµµάτων µε πρόσωπα καταδικασθέντα σε
επιτελική θέση από ραδιοτηλεοπτική προβολή κατά την
προεκλογική περίοδο και από χώρους υπαίθριας προβο-

λής πολιτικών µηνυµάτων  -
Προσθήκη άρθρου 10Α στον ν. 3023/2002

Στον ν. 3023/2002 (Α΄146) προστίθεται άρθρο 10Α ως ε-
ξής: 

«Άρθρο 10Α
Αποκλεισµός κοµµάτων µε πρόσωπα καταδικασθέντα σε
επιτελική θέση από ραδιοτηλεοπτική προβολή κατά την

προεκλογική περίοδο και από χώρους υπαίθριας
προβολής πολιτικών µηνυµάτων

Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής των άρθρων 9 και
10 πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµοί κοµµάτων των οποίων
ο πρόεδρος, ο γενικός γραµµατέας, µέλος διοικούσας ε-
πιτροπής ή ο νόµιµος εκπρόσωπος έχει καταδικασθεί:

α) σε κάθειρξη για τα αδικήµατα των κεφαλαίων 1-6
του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα ή
β) σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήµατα του Στρατιωτι-

κού Ποινικού Κώδικα που επισείουν την ποινή της ισό-
βιας κάθειρξης ή 
γ) σε ισόβια κάθειρξη για κάθε άλλο αδίκηµα. 
Το παρόν άρθρο ισχύει για τη χρονική διάρκεια της ε-

πιβληθείσας ποινής. Το χρονικό διάστηµα εφαρµογής
του υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας της ορι-
στικής καταδικαστικής απόφασης. Η έκτιση ή µη της ποι-
νής ή η παραγραφή αυτής δεν ασκεί επιρροή στον υπο-
λογισµό του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
COVID - 19

Άρθρο 97
Διεκπεραίωση εκκρεµών αιτήσεων για χορήγηση 

επιδόµατος στεγαστικής συνδροµής 

Οι εκκρεµείς αιτήσεις για τη χορήγηση του επιδόµατος
στεγαστικής συνδροµής ανασφάλιστων υπερηλίκων της
παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4756/2020 (Α΄235), καθώς
και οι αιτήσεις για τη χορήγηση του επιδόµατος αυτού
που υποβλήθηκαν µετά τη δηµοσίευση του ν. 4756/2020
δύναται να διεκπεραιώνονται από τις αρµόδιες υπηρε-
σίες του Οργανισµού Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.).

Άρθρο 98
Υπηρεσίες καθαριότητας στον e-ΕΦΚΑ

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του ο-
ποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας,
µέχρι την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαγωνιστικών
διαδικασιών και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν
µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες από την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος, µπορούν, κατά παρέκκλιση των
κείµενων εθνικών διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων,
να συνάπτονται, µε τη διαδικασία τoυ άρθρου 32 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147), συµβάσεις παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας για τα κτίρια που στεγάζουν τις  υπηρε-
σίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Α-
σφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Άρθρο 99
Συµβάσεις καθαριότητας σχολικών µονάδων

Συµβάσεις προσωπικού που προσλήφθηκε, σύµφωνα
µε την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4722/2020 (Α΄177)
στο πλαίσιο των µέτρων για την αποτροπή της διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να ανανεωθούν από
τη δηµοσίευση του παρόντος και µέχρι τη λήξη του τρέ-
χοντος διδακτικού έτους µε απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής των οικείων Ο.Τ.Α.. Οι συµβάσεις του πρώτου
εδαφίου δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισµούς
που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώ-
δικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ν. 3584/2007, Α΄ 143), στην περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6) και στην παρ. 1 του άρ-
θρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).
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Άρθρο 100
Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω 

του κορωνοϊού COVID-19

Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55), η οποία κυ-
ρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς
τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόµενων φορέων
αυτού µε σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθµης και απρό-
σκοπτης λειτουργίας τους, την αποτροπή ή ελαχιστοποί-
ηση πραγµατοποίησης συνεδριάσεων οργάνων του δη-
µόσιου τοµέα, την εξ αποστάσεως εκτέλεση εργασίας
δηµόσιων υπαλλήλων και λειτουργών και την αποµακρυ-
σµένη παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις,
παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή Σεπτεµβρίου
2021.

Άρθρο 101
Ρυθµίσεις για τη χρονική περίοδο
δραστηριοποίησης ναυαγοσωστών

Ειδικά για το τρέχον έτος 2021, η χρονική περίοδος
που προβλέπεται στην περ. γ) της παρ. 11 του άρθρου 15
του ν. 2743/1999 (Α΄ 211) εκκινεί την 22α Ιουνίου 2021.
Συµβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί δυνάµει του άρθρου
7 του π.δ. 71/2020 (Α΄166) είναι νόµιµες και έχουν πλή-
ρη ισχύ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.»
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΦΥΡΑ»

Άρθρο 102
Σκοποί και διάρκεια της ανώνυµης εταιρείας

µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» - 

Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 3986/2011

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3986/2011 (Α΄152), περί του σκοπού της ανώνυµης ε-
ταιρείας µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩ-
ΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.», αντικαθίστα-
ται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής: 

«1. Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία
«ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Ταµείο). Το Ταµείο έχει σκοπό:
α) Την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτι-

κής περιουσίας του Δηµοσίου, καθώς και περιουσιακών
στοιχείων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
(ν.π.δ.δ.) ή δηµοσίων επιχειρήσεων των οποίων το µετο-
χικό κεφάλαιο ανήκει, άµεσα ή έµµεσα, στο Δηµόσιο ή
σε ν.π.δ.δ., όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 5,
σύµφωνα µε τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και
µε εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας, προκειµένου να επι-
τευχθούν οι στόχοι των εσόδων. Τα περιουσιακά στοι-
χεία µεταβιβάζονται στο Ταµείο, σύµφωνα µε τις επόµε-
νες διατάξεις. 

β) Την ωρίµανση Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας
που έχουν ενταχθεί στο «Αναπτυξιακό Πρόγραµµα Συµ-
βάσεων Στρατηγικής Σηµασίας» (Πρόγραµµα) του

ν. 4799/2021 (Α΄ 78), σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορί-
ζεται στο άρθρο 5Β. 
Κατά την επιδίωξη του σκοπού του Ταµείου, λαµβάνε-

ται µέριµνα για τη συµβολή του στην επίτευξη των στό-
χων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας και των 17
Παγκόσµιων Στόχων για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη του Οργα-
νισµού Ηνωµένων Εθνών (SDGs).»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 1 του
ν. 3869/2011 αντικαθίσταται και η παρ. 6 διαµορφώνεται
ως εξής: 

«6. Η διάρκεια του Ταµείου είναι έξι (6) έτη από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Με απόφαση της Γε-
νικής Συνέλευσης του µοναδικού µετόχου του Ταµείου η
διάρκειά του µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ο σκοπός
του δεν έχει επιτευχθεί.»

Άρθρο 103
Διοίκηση της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

«ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» - Τροποποίηση του άρθρου 3

του ν. 3986/2011

1.  Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011 (Α΄152),
περί του διοικητικού συµβουλίου της ανώνυµης εταιρεί-
ας µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.», αντικαθίσταται ως
εξής:

«1. Ο αριθµός των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου
(Δ.Σ.), καθώς και ο αριθµός των εκτελεστικών και µη ε-
κτελεστικών µελών του Ταµείου καθορίζεται µε το Κατα-
στατικό της Εταιρείας, ύστερα από απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης του Ταµείου. Το Διοικητικό Συµβούλιο ορί-
ζεται για θητεία τριών (3) ετών, που µπορεί να ανανεώ-
νεται για ίσο χρονικό διάστηµα. Προσωρινά και µέχρι τον
διορισµό νέου µέλους στο Διοικητικό Συµβούλιο, εφαρ-
µόζεται η παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018
(Α΄104), περί ελλιπών διοικητικών συµβουλίων.»

2. Μετά από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011
προστίθεται παρ. 1α ως εξής: 

«1α. Το ανώτατο όργανο του Ταµείου είναι η Γενική
Συνέλευση (Γ.Σ.). 
Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρµόδια να α-

ποφασίζει για θέµατα τα οποία, σύµφωνα µε τη νοµοθε-
σία περί ανωνύµων εταιρειών, υπάγονται στην αποκλει-
στική αρµοδιότητά της και δύναται να αποφασίζει για κά-
θε εταιρική υπόθεση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθε-
σία περί ανωνύµων εταιρειών.»

3. Η παρ. 2, περί διορισµού µελών του διοικητικού συµ-
βουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΑ-
ΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗ-
ΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» µε κλήρωση και περί του τρόπου ανανέω-
σης της θητείας των µελών αυτών, καθώς και η παρ. 5,
περί της εκπροσώπησης της ανώνυµης εταιρείας και πε-
ρί της προσωρινής άσκησης των καθηκόντων του προέ-
δρου του διοικητικού συµβουλίου από τον διευθύνοντα
σύµβουλο, του άρθρου 3 του ν. 3986/2011 καταργούνται.

Άρθρο 104
Ωρίµανση συµβάσεων στρατηγικής σηµασίας - 

Προσθήκη άρθρου 5Β στον ν. 3986/2011

Μετά από το άρθρο 5Α του ν. 3986/2011 (Α΄152), προ-
στίθεται άρθρο 5Β ως εξής: 
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«Άρθρο 5Β
Ωρίµανση συµβάσεων στρατηγικής σηµασίας

1. Το Ταµείο είναι αρµόδιο για την ωρίµανση Συµβάσε-
ων του Αναπτυξιακού Προγράµµατος Συµβάσεων Στρα-
τηγικής Σηµασίας του άρθρου 126 του ν. 4799/2021
(Α΄ 78), σύµφωνα µε τo άρθρο 130 του ίδιου νόµου.     
Για την επιτέλεση του σκοπού της περ. β) της παρ. 1

του άρθρου 1 και την άσκηση των αρµοδιοτήτων του πα-
ρόντος άρθρου, δηµιουργείται στο Ταµείο, ως διακριτός
λειτουργικός κλάδος δραστηριότητας αυτού, Μονάδα Ω-
ρίµανσης Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας, η οποία
λειτουργεί και ως διακριτή λογιστική µονάδα.        

2. Το Ταµείο διενεργεί την ωρίµανση των Συµβάσεων
του Προγράµµατος της παρ. 1, σύµφωνα µε τις προβλέ-
ψεις του παρόντος άρθρου, των άρθρων 125 έως 131
του ν. 4799/2021 και των όρων της σύµβασης της περ. α)
της παρ. 3. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών, το
Ταµείο ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασµό και στο όνο-
µα του δικαιούχου του Προγράµµατος ή/και ύστερα από
έγκριση του ανωτέρω δικαιούχου και υπέχει έναντι τρί-
των αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις κατά την
άσκηση των αρµοδιοτήτων του, µόνο για δόλο ή βαρεία
αµέλεια. 

3. α) Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της παρ. 1 υ-
πογράφεται σύµβαση, µε την οποία τίθενται οι ελάχιστοι
υποχρεωτικοί όροι που προβλέπονται στην παρ. 4. Η
σύµβαση υπογράφεται µεταξύ του Ταµείου και του δικαι-
ούχου του Προγράµµατος. Με τη σύµβαση αυτήν, εξειδι-
κεύεται περαιτέρω το περιεχόµενο της αρµοδιότητας ω-
ρίµανσης που ανατίθεται στο Ταµείο, καθορίζεται η αµοι-
βή του Ταµείου για τις υπηρεσίες ωρίµανσης, προβλέπο-
νται οι ειδικότερες υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των
συµβαλλοµένων µερών, καθώς και οι σχετικές προθε-
σµίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Με
την ίδια σύµβαση, µπορεί να ρυθµίζεται και κάθε άλλη α-
ναγκαία λεπτοµέρεια για την άσκηση της αρµοδιότητας
του Ταµείου.   
β) Σε περίπτωση που η Σύµβαση του Προγράµµατος εί-

ναι αρµοδιότητας των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (Ο.Τ.Α.), σύµφωνα µε το άρθρο 126 του
ν. 4799/2021, η σύµβαση της περ. α) υπογράφεται από
τον οικείο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή τον οι-
κείο Δήµαρχο. 

4. Για την εκτέλεση της σύµβασης που προβλέπεται
στην περ. α) της παρ. 3: 
α) Το αρµόδιο για την υπογραφή της σύµβασης όργα-

νο υποχρεούται να:
αα) παρέχει στο Ταµείο όλες τις αναγκαίες για την ά-

σκηση της αρµοδιότητάς του πληροφορίες, µελέτες και
έγγραφα, που του ζητούνται και να ανταποκρίνεται ε-
ντός του χρονοδιαγράµµατος και των εν γένει προθε-
σµιών που συµφωνούνται µε το Ταµείο, ως προς τα ζητή-
µατα που είναι κρίσιµα για την πρόοδο του έργου και 
αβ) εγκρίνει, µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από

την παραλαβή πλήρους και εµπεριστατωµένης εισήγη-
σης του Ταµείου, άλλως να απορρίπτει ρητά και αιτιολο-
γηµένα εντός της ίδιας προθεσµίας τη σχετική εισήγηση
για:

i) τον προϋπολογισµό του αντικειµένου που ανατίθεται
στο Ταµείο και τις τυχόν τροποποιήσεις του και

ii) τη µελέτη σκοπιµότητας του έργου. 
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω µη-

νιαίας προθεσµίας, οι σχετικές µε τα ανωτέρω ζητήµατα
εισηγήσεις του Ταµείου θεωρείται, ότι έχουν αυτοδικαί-
ως εγκριθεί. Σε περίπτωση ρητής απόρριψης των εισηγή-
σεων του Ταµείου από το αρµόδιο για την υπογραφή της
σύµβασης όργανο, εφαρµόζονται τα άρθρα 128 και 129
του ν. 4799/2021 (Α΄ 78), για την αξιολόγηση και αναθε-
ώρηση του έργου. 
β) Το Ταµείο υποχρεούται σε:
αα) άρτια, πλήρη και σύµφωνη προς τους κανόνες της

σύγχρονης επιστήµης και τέχνης άσκηση της αρµοδιότη-
τάς του στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύµβασης, εντός του
χρονοδιαγράµµατος και των εν γένει προθεσµιών που
προβλέπεται σε αυτήν, 
ββ) πλήρη και εµπεριστατωµένη υποβολή εισηγήσεων

στο αρµόδιο για την υπογραφή της σύµβασης όργανο,
για τα ζητήµατα της υποπερ. αβ) της περ. α), και
γγ) έγκαιρη και τακτική έγγραφη ενηµέρωση του αρ-

µόδιου για την υπογραφή της σύµβασης οργάνου και του
εποπτεύοντος Υπουργού, σχετικά µε την πρόοδο της ω-
ρίµανσης του έργου.
γ) Το συνολικό κόστος των υπηρεσιών ωρίµανσης των

συµβάσεων έργων που ανατίθενται στο Ταµείο µε τη
σύµβαση της περ. α) της παρ. 3, καλύπτονται πλήρως α-
πό τον δικαιούχο του Προγράµµατος, σύµφωνα µε τον ε-
γκεκριµένο προϋπολογισµό του αντικειµένου που ανατί-
θεται στο Ταµείο και τις τυχόν τροποποιήσεις του. Με
την επιφύλαξη των περιπτώσεων που ορίζονται στις περ.
δ) και ε), προκαταβάλλεται στο Ταµείο από τον δικαιού-
χο του Προγράµµατος το ογδόντα τοις εκατό (80%) του
προϋπολογισµού, που αφορά τις δαπάνες για την ωρί-
µανση και το πενήντα τοις εκατό (50%) των λειτουργι-
κών εξόδων, που αναµένεται να έχει το Ταµείο για την
ωρίµανση κατά τα προβλεπόµενα στη σύµβαση της παρ.
3. Με την ολοκλήρωση των συµφωνηµένων υπηρεσιών
ωρίµανσης εξοφλείται στο Ταµείο το υπόλοιπο οφειλό-
µενο ποσό.     
δ) Για έργα/συµβάσεις που χρηµατοδοτούνται από πό-

ρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Ανάκαµψης «Next
Generation EU» και του εντασσόµενου σε αυτόν Ταµείου
Ανάκαµψης και Σταθερότητας υπογράφεται σύµβαση µε-
ταξύ του Ταµείου και του Ταµείου Ανάκαµψης, εκπροσω-
πούµενου από τον Υπουργό Οικονοµικών, που προβλέ-
πει ότι προκαταβάλλεται στο Ταµείο ποσό µέχρι δέκα ε-
κατοµµύρια (10.000.000) ευρώ έναντι της παροχής υπη-
ρεσιών ωρίµανσης για συµβάσεις/έργα του Ταµείου Ανά-
καµψης, που θα ανατεθούν στο Ταµείο από τους δικαιού-
χους των Προγραµµάτων. Το ποσό αυτό παρακρατείται
έναντι των δικαιούχων των Προγραµµάτων από το Τα-
µείο Ανάκαµψης και συµψηφίζεται µε οφειλές τους προς
το Ταµείο, µέχρι του ποσού που ορίζεται ανά σύµβαση,
που ανατίθεται στο Ταµείο της παρ. 3. 
ε) Εκτός των ανωτέρω, το Ταµείο δύναται να λαµβάνει

χρηµατοδότηση για την παροχή των υπηρεσιών ωρίµαν-
σης από το Ειδικό Πρόγραµµα της Τεχνικής Βοήθειας
(capacity building) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Α-
ναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2021-2027, προκειµένου να ωριµάζει
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έργα, που δύνανται να χρηµατοδοτηθούν από πόρους του
προγράµµατος Ε.Σ.Π.Α.. 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης της περ. α) της παρ.

3, το Ταµείο ευθύνεται αποκλειστικά και µόνον έναντι του
δικαιούχου του Προγράµµατος για θέµατα της αρµοδιότη-
τάς του και υπέχει έναντι τρίτων αστική ευθύνη για πρά-
ξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων
του, µόνο για δόλο ή βαρεία αµέλεια. Κάθε ευθύνη του
Ταµείου από τη σύµβαση, που συναρτάται µε τα ζητήµατα
της περ. β) αποσβέννυται µε την αντίστοιχη ρητή ή σιωπη-
ρή έγκριση του αρµόδιου για την υπογραφή της σύµβασης
οργάνου. 

5.   Ο συνολικός προϋπολογισµός των συµβάσεων της
περ. α) της παρ. 3 µπορεί, ύστερα από συµφωνία των συµ-
βαλλοµένων µερών, να προσαυξάνεται έως µισή µονάδα
τοις εκατό (0,5%) επί του Προϋπολογισµού της Σύµβασης
Στρατηγικής Σηµασίας, όπως ορίζεται στον    ν.
4799/2021, για την κάλυψη των αναγκαίων λειτουργικών
δαπανών του Ταµείου που συνάπτονται µε την παροχή
των υπηρεσιών ωρίµανσης σε εκτέλεση των συµβάσεων
αυτών.                                     

6. Κατά την ωρίµανση ενός έργου εφαρµόζονται αναλό-
γως τα άρθρα 10 έως 17 του παρόντος νόµου.»

Άρθρο 105
Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της ανώνυµης 
εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» -
Τροποποιήσεις του άρθρου 8 του ν. 3986/2011

1. Στο άρθρο 8 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) προστίθεται
παρ. 1α ως εξής: 

«1α. Για την οργάνωση και λειτουργία του Ταµείου, το
Διοικητικό Συµβούλιο και η Διοίκηση του Ταµείου οφεί-
λουν να εφαρµόζουν το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης
της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Ελληνική Εται-
ρεία Συµµετοχών και Περιουσίας» (Ε.Ε.Σ.Υ.Π.) και τις ρυθ-
µίσεις του Εσωτερικού Κανονισµού της Ε.Ε.Σ.Υ.Π. που α-
φορούν τις άµεσες θυγατρικές της, σύµφωνα µε την παρ.
4 του άρθρου 189 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).» 

2. Στο άρθρο 8 του ν. 3986/2011 προστίθεται παρ. 6 ως
εξής: 

«6. Ο κανονισµός της παρ. 4 εφαρµόζεται και στις διαδι-
κασίες ανάθεσης συµβάσεων µελετών και υπηρεσιών για
τους σκοπούς ωρίµανσης των έργων της παρ. 1 του άρ-
θρου 5Β.»     

Άρθρο 106
Έγκριση αίτησης για τη χορήγηση συνεισφοράς του

Δηµοσίου - Τροποποίηση του άρθρου 76 
του ν. 4714/2020 

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 76
του ν. 4714/2020 (Α΄148), τροποποιείται και η παρ. 4 δια-
µορφώνεται ως εξής:  

«4. Η διαδικασία του παρόντος ολοκληρώνεται ως τις
31.7.2021 το αργότερο. Στην περ. γ) της παρ. 3, η συµφω-
νία αναδιάρθρωσης εναπόκειται στην ελεύθερη βούληση
των µερών και στη σύµπτωση δηλώσεων βουλήσεως των
δύο.»

2. Η ισχύς της παρ. 1 άρχεται από την 1η Απριλίου 2021.

Άρθρο 107
Περιπτώσεις διακοπής καταβολής συνεισφοράς 

Δηµοσίου - Τροποποίηση του άρθρου 80 
του ν. 4714/2020 

Η περ. β) του άρθρου 80 του ν. 4714/2020 (Α΄148) τρο-
ποποιείται και το άρθρο 80 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 80
Διακοπή καταβολής συνεισφοράς Δηµοσίου

Η συνεισφορά του Δηµοσίου διακόπτεται στις ακόλου-
θες περιπτώσεις:
α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, ότι η αίτηση έχει ε-

γκριθεί χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιµό-
τητας.
β) Σε περίπτωση θανάτου του αιτούντος, εκτός εάν υ-

φίσταται σύζυγος ή συµβίος, ο οποίος έχει συνυπογρά-
ψει την αίτηση του άρθρου 75 και του οποίου τα στοιχεία
έχουν αντληθεί, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ.
7 του άρθρου 75, οπότε, στην περίπτωση αυτήν, συνεχί-
ζεται η συνεισφορά του Δηµοσίου στο πρόσωπο του συ-
ζύγου ή συµβίου. Στην περίπτωση συνέχισης της συνει-
σφοράς στο πρόσωπο του συζύγου ή συµβίου, αυτός υ-
ποκαθίσταται στις υποχρεώσεις του οφειλέτη που προ-
κύπτουν από τα άρθρα 71-83.
γ) Σε περίπτωση κατά την οποία, κατόπιν τριών (3) δια-

δοχικών εντολών πίστωσης, δεν έχει καταστεί δυνατόν
να πιστωθεί η συνεισφορά του Δηµοσίου σε έναν τουλά-
χιστον τραπεζικό λογαριασµό.
δ) Σε περίπτωση που, κατόπιν του επανελέγχου, διαπι-

στωθεί, ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις χο-
ρήγησης της συνεισφοράς του Δηµοσίου.
ε) Σε περίπτωση, που ο οφειλέτης καθυστερήσει την

καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο, σύµφωνα µε
την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 79. Αν ο δικαιούχος
δεν καταβάλει εγκαίρως το ποσό που βαρύνει τον ίδιο, ο
θιγόµενος πιστωτής ενηµερώνει την ηλεκτρονική πλατ-
φόρµα, το αργότερο µέσα σε τριάντα (30) εργάσιµες η-
µέρες, από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο οφειλέτης
καθυστέρησε την καταβολή του µέρους της οφειλής που
βαρύνει τον ίδιο. Αν ο πιστωτής παραλείψει την ενηµέ-
ρωση του προηγούµενου εδαφίου, υποχρεούται να επι-
στρέψει στο Δηµόσιο τα ποσά που αυτό κατέβαλε από
τον χρόνο, κατά τον οποίο ο πιστωτής όφειλε να είχε ε-
νηµερώσει το Δηµόσιο.
στ) Σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων του

οφειλέτη, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 79.
ζ) Σε περίπτωση που αποδειχθεί µε δηµόσια έγγραφα,

ότι η αίτηση υπαγωγής είναι ψευδής και η ανακρίβεια ε-
πιδρά στην επιλεξιµότητα του αιτούντος.»

Άρθρο 108
Έγκριση αίτησης για συνεισφορά Δηµοσίου - 
Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4790/2021

1. Η περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 69  του
ν. 4790/2021 (Α΄48), περί της έγκρισης αίτησης για συ-
νεισφορά του Δηµοσίου, αντικαθίσταται και η παρ. 3 δια-
µορφώνεται ως εξής:  

«3. Εφόσον διαπιστωθεί, ότι η αίτηση πληροί όλα τα
κατά περίπτωση οριζόµενα κριτήρια επιλεξιµότητας,
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σύµφωνα µε το άρθρο 64, αποστέλλεται εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών στον οφειλέτη και τον χρηµατοδοτι-
κό φορέα ενηµέρωση, ότι ο αιτών είναι καταρχήν επιλέ-
ξιµος για συνεισφορά Δηµοσίου. Στη συνέχεια, οι χρη-
µατοδοτικοί φορείς διαβιβάζουν κατά περίπτωση την α-
κόλουθη ενηµέρωση:
α) Εφόσον η επιλέξιµη οφειλή είναι εξυπηρετούµενη,

ο χρηµατοδοτικός φορέας αποστέλλει στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών
από τη διαπίστωση της καταρχήν επιλεξιµότητας του αι-
τούντος το ποσό της µηνιαίας δόσης, ούτως ώστε να
δροµολογηθεί η έναρξη καταβολής της συνεισφοράς
του Δηµοσίου, εκτός εάν συντρέχει η περίπτωση της
παρ. 9, οπότε ο χρηµατοδοτικός φορέας αποστέλλει το
ποσό της µηνιαίας δόσης εντός δεκαπέντε (15) ηµερών
από τη λήξη της χορηγηθείσας αναστολής.
β) Εφόσον η επιλέξιµη οφειλή είναι µη εξυπηρετούµε-

νη για χρονικό διάστηµα µικρότερο των ενενήντα (90) η-
µερών, ο αιτών προβαίνει το αργότερο εντός δεκαπέντε
(15) ηµερών από τη διαπίστωση της καταρχήν επιλεξιµό-
τητάς του στην καταβολή των δόσεων που ευρίσκονται
σε καθυστέρηση, άλλως αυτές κεφαλαιοποιούνται από
τον χρηµατοδοτικό φορέα και βαρύνουν το υπόλοιπο της
οφειλής. Μετά την πάροδο της προθεσµίας της παρού-
σας, ο χρηµατοδοτικός φορέας αποστέλλει εντός δεκα-
πέντε (15) ηµερών το ποσό της µηνιαίας δόσης αυτής,
για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δηµο-
σίου.
γ) Εφόσον η επιλέξιµη οφειλή είναι µη εξυπηρετούµε-

νη για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από ενενήντα (90)
ηµέρες ή η σχετική σύµβαση έχει καταγγελθεί µετά από
την 31η Δεκεµβρίου 2018, για να εκκινήσει η διαδικασία
καταβολής της συνεισφοράς του Δηµοσίου, λαµβάνει
χώρα αναδιάρθρωση της επιλέξιµης οφειλής, έπειτα από
συµφωνία του οφειλέτη µε τον χρηµατοδοτικό φορέα.
Για τον λόγο αυτόν, ο χρηµατοδοτικός φορέας καλεί τον
οφειλέτη αµελλητί, προκειµένου να συµφωνήσουν µία α-
µοιβαία αποδεκτή και βιώσιµη για τον οφειλέτη αναδιάρ-
θρωση, η οποία πρέπει να είναι µακροπρόθεσµη και σύµ-
φωνη µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής
Αρχής Τραπεζών, όπου αυτές είναι εφαρµοστέες. Στην
περίπτωση αυτήν, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διά-
στηµα διαρκεί η συνεισφορά του Δηµοσίου, όπως και για
το χρονικό διάστηµα παρακολούθησης, όπως προβλέπε-
ται στο άρθρο 72, ο χρηµατοδοτικός φορέας πρέπει να
εξασφαλίσει για την αναδιάρθρωση τη µείωση του περι-
θωρίου επιτοκίου κατά ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις
εκατό (10%) επί του συµβατικώς προβλεπόµενου ως ί-
σχυε πριν από την αναδιάρθρωση. Επιπλέον, ο χρηµατο-
δοτικός φορέας δικαιούται να προβλέπει τα απαραίτητα
µέτρα που εξασφαλίζουν τη βιωσιµότητα της προτεινό-
µενης ρύθµισης, όπως ενδεικτικά: (α) µείωση επιτοκίου
ρύθµισης ή/και (β) διαγραφή ποσοστού των τόκων υπε-
ρηµερίας και εξωλογιστικών τόκων, ή/και (γ) διαγραφή
ποσοστού κεφαλαίου, ή/και (δ) επιµήκυνση της περιόδου
αποπληρωµής, ή/και (ε) κάθε άλλο αναγκαίο µέτρο. Η
ρύθµιση αναδιάρθρωσης δεν πρέπει σε καµία περίπτωση
να έχει δυσµενέστερους όρους για τον οφειλέτη, λόγω
της συνεισφοράς του Δηµοσίου. Προκειµένου να λάβει
χώρα η αναδιάρθρωση, ο οφειλέτης οφείλει να προσκο-
µίσει τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που θα του ζητή-
σει ο χρηµατοδοτικός φορέας εντός δεκαπέντε (15) ηµε-
ρών. Εφόσον ο χρηµατοδοτικός φορέας προτείνει συµ-
φωνία αναδιάρθρωσης σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο οφει-

λέτης οφείλει να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει ε-
ντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την πρόταση. Η διαδι-
κασία αναδιάρθρωσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το
αργότερο εντός τριών (3) µηνών και σε κάθε περίπτωση
εντός της προθεσµίας της παρ. 4. Εφόσον τα µέρη συµ-
φωνήσουν στην αναδιάρθρωση, ο χρηµατοδοτικός φο-
ρέας αποστέλλει σχετική ενηµέρωση στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα και δηλώνει, ότι η αναδιάρθρωση κρίνεται
βιώσιµη και σύµφωνη µε τα οικονοµικά δεδοµένα του ο-
φειλέτη κατά τον χρόνο υπογραφής της σύµβασης ανα-
διάρθρωσης. Η υπογραφή του οφειλέτη στη σύµβαση α-
ναδιάρθρωσης συνεπάγεται την από µέρους του αποδο-
χή της βιωσιµότητάς της. Μετά την ενηµέρωση της συµ-
φωνίας για τη βιωσιµότητα της αναδιάρθρωσης, ο χρη-
µατοδοτικός φορέας αποστέλλει στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα το ποσό της µηνιαίας δόσης, για να ξεκινή-
σει η καταβολή της συνεισφοράς του Δηµοσίου. Σε περί-
πτωση που δεν επιτευχθεί συµφωνία αναδιάρθρωσης ή
σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η δήλωση περί βιωσι-
µότητας µαζί µε τη δήλωση περί επίτευξης συµφωνίας α-
ναδιάρθρωσης, η διαδικασία διακόπτεται και η αίτηση θε-
ωρείται απορριφθείσα.» 

2. Η παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4790/2021, ως προς
τον χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας και τη δυνατό-
τητα µεταβολής των οφειλόµενων δόσεων κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου καταβολής της συνεισφοράς, αντικα-
θίσταται ως εξής:

«4. Η διαδικασία της περ. γ) της παρ. 3 ολοκληρώνεται
ως την 30ή Σεπτεµβρίου 2021 το αργότερο, ενώ η συµ-
φωνία αναδιάρθρωσης εναπόκειται στην ελεύθερη βού-
ληση των µερών και στη σύµπτωση δηλώσεων βουλήσε-
ως αµφότερων. Για όλα τα δάνεια της περ. γ) της παρ. 3,
οι µηνιαίες δόσεις που καταβάλλει ο οφειλέτης τόσο κα-
τά τη διάρκεια της περιόδου καταβολής της συνεισφο-
ράς, όσο και κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της τή-
ρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη, σύµφωνα µε την
περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 72, δεν επιτρέπεται να µε-
ταβάλλονται σε σχέση µε τις δόσεις που προβλέπονται
στην υφιστάµενη σύµβαση ή τη συµφωνία αναδιάρθρω-
σης και έχουν ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο αξιολόγησης
της βιωσιµότητας του οφειλέτη. Από τον ανωτέρω πε-
ριορισµό εξαιρούνται: α) οι οφειλές που έχουν όρια και
µη σταθερές δόσεις, για τις οποίες η εν λόγω υποχρέω-
ση θεωρείται ότι καταλαµβάνει το εγκεκριµένο όριο κατά
την περίοδο καταβολής της συνεισφοράς και β) οι περι-
πτώσεις, όπου είναι καθορισµένο συµβατικά το δοσολό-
γιο, σύµφωνα µε τις χρηµατοροές της επιχείρησης χω-
ρίς να έχει ληφθεί υπόψη η επιδότηση. Επίσης, για τα
δάνεια των περ. α) και β) της παρ. 3 και υπό την επιφύ-
λαξη τυχόν αντίθετης συµβατικής πρόβλεψης της ήδη υ-
φιστάµενης σύµβασης δεν επιτρέπεται, για όσο χρόνο
διαρκεί η επιδότηση, καθώς επίσης και για την περίοδο
παρακολούθησης, η κατά τρόπο δυσµενέστερο για τον
οφειλέτη µεταβολή των ουσιωδών όρων της σύµβασης
που αφορούν στο κεφάλαιο, στην τιµολόγηση και στη
διάρκεια αυτού.» 

Άρθρο 109
Υποχρεώσεις οφειλέτη - Τροποποίηση του άρθρου 72

του ν. 4790/2021

Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 72 του
ν. 4790/2021 (Α΄48), περί των υποχρεώσεων του οφειλέ-
τη κατά τη διάρκεια της καταβολής της συνεισφοράς του
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Δηµοσίου, προστίθενται δύο εδάφια και η παρ. 1 διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«1. Κατά τη διάρκεια της καταβολής της συνεισφοράς
του Δηµοσίου, ο οφειλέτης έχει τις ακόλουθες υποχρε-
ώσεις:
α) Καταβάλλει εµπρόθεσµα το ποσό της οφειλής που

βαρύνει τον ίδιο. Εµπρόθεσµη θεωρείται η καταβολή,
που πραγµατοποιείται το αργότερο κατά την καταληκτι-
κή ηµεροµηνία, που έχει ορίσει ο χρηµατοδοτικός φορέ-
ας. Δεν µπορεί να θεωρηθεί µη εµπρόθεσµη καταβολή, η
µη καταβολή συνολικού ποσού ύψους µίας µηνιαίας δό-
σης. Σε κάθε περίπτωση, µετά την ολοκλήρωση της κα-
ταβολής της συνεισφοράς του Δηµοσίου, ελέγχεται η ύ-
παρξη τυχόν µη καταβεβληµένων ποσών που βαρύνουν
τον οφειλέτη, και εάν υφίστανται, αυτός καλείται από
τους χρηµατοδοτικούς φορείς να τα καταβάλλει εντός
τριάντα (30) ηµερών. Σε περίπτωση µη καταβολής αυτών
εντός του χρονικού διαστήµατος του προηγούµενου ε-
δαφίου, επέρχεται αναδροµική έκπτωση αυτού και επι-
στρέφεται η συνεισφορά σύµφωνα µε τα άρθρα 73, περί
διακοπής της καταβολής της συνεισφοράς του Δηµοσί-
ου, και 74, περί αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβλη-
θέντων ποσών της συνεισφοράς.
β) Παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία από τα οποία απο-

δεικνύεται η επιλεξιµότητά του και παρέχει όλες τις α-
παραίτητες πληροφορίες, που ζητούνται από το Δηµόσιο
κατά τον εκ των υστέρων έλεγχο των στοιχείων της αί-
τησής του.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΠΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ, ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ 
ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 110
Χωροθέτηση µαρίνας Αγίου Κοσµά - 

Τροποποίηση της παρ. 7 του  άρθρου 2 
του ν. 4062/2012

Η παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70) τροπο-
ποιείται ως εξής:

«7.α. Με το προεδρικό διάταγµα της παρ. 6 µπορεί να
τροποποιείται το από 22.2.2002 προεδρικό διάταγµα «Έ-
γκριση Ειδικού Σχεδίου Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης Ο-
λυµπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας στον Άγιο Κοσµά Αττι-
κής» (Δ΄ 138), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 24 του
ν. 3342/2005 (Α΄ 131), και να καθορίζονται χερσαία και
θαλάσσια ζώνη, χρήσεις γης και όροι δόµησης της πε-
ριοχής. Στην περίπτωση αυτήν, το προεδρικό διάταγµα
της παρ. 6 προτείνεται και από τον Υπουργό Τουρισµού,
µετά από γνώµη της Επιτροπής Τουριστικών Λιµένων
του άρθρου 30 του ν. 2160/1993 (Α΄118). Για τα επόµενα
στάδια χωροθέτησης και λειτουργίας της Μαρίνας Αγίου
Κοσµά εφαρµόζονται ο ν. 2160/1993 (Α΄ 118), οι δε διοι-
κητικές πράξεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των
εργασιών εκδίδονται από το Γραφείο Ελληνικού. 
Ειδικώς, όσον αφορά στην περιοχή του Αθλητικού Κέ-

ντρου Νεότητας Αγίου Κοσµά, µε το προεδρικό διάταγµα
της παρ. 6 µπορεί να τροποποιείται και το από 1/3.5.2004
προεδρικό διάταγµα «Καθορισµός ζωνών προστασίας,
χρήσεων γης και όρων και περιορισµών δόµησης στην

παραλιακή ζώνη της Αττικής από τον Φαληρικό Όρµο µέ-
χρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας» (Δ΄ 254), προκειµένου να
εναρµονιστεί µε το Σχέδιο Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά. 
Με όµοιο προεδρικό διάταγµα µπορούν επίσης να τρο-

ποποιούνται ή αναθεωρούνται γενικά πολεοδοµικά σχέ-
δια, πολεοδοµικές µελέτες, ρυµοτοµικά σχέδια και σχέ-
δια πόλεως, καθώς και τοπικά ρυµοτοµικά σχέδια του
άρθρου 26 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), προκειµένου να ε-
ναρµονιστούν µε τα όρια και το περιεχόµενο των ειδικό-
τερων ζωνών των παρ. 2 και 3, ιδίως, όσον αφορά στις
χρήσεις γης, τους όρους και περιορισµούς δόµησης και
τους όρους προστασίας του περιβάλλοντος ή και κάθε
άλλο θέµα αναγκαίο για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά.
β. Το άρθρο 5 του ν. 3010/2002 (Α΄ 91) δεν έχει εφαρ-

µογή επί των υδατορεµάτων που οριοθετούνται, σύµφω-
να µε το πιο πάνω διάταγµα.»

Άρθρο 111
Κυκλοφοριακή σύνδεση - Προσθήκη  παρ. 1α 

και 1β στο άρθρο 5 του ν. 4062/2012

Στο άρθρο 5 του ν. 4062/2012 (Α΄70) προστίθενται νέ-
ες παρ. 1α και 1β ως εξής:

«1.α. Για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών εντός
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά και
µέχρι την αποπεράτωση του οδικού δικτύου που έχει ε-
γκριθεί µε τις διοικητικές πράξεις των άρθρων 2 και 3, η
κυκλοφοριακή σύνδεση των εγκαταστάσεων διενεργεί-
ται από και προς το υφιστάµενο εγκεκριµένο οδικό δί-
κτυο στα όρια του Μητροπολιτικού Πόλου µέσω προσω-
ρινών συνδέσεων εντός του Πόλου. O τρόπος σύνδεσης
των εγκαταστάσεων µε το εγκεκριµένο οδικό δίκτυο α-
ποτυπώνεται σε µελέτη, η οποία εγκρίνεται από το Τµή-
µα Μητροπολιτικού Σχεδιασµού Αθήνας - Αττικής της Δι-
εύθυνσης Σχεδιασµού Μητροπολιτικών Περιοχών της
Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασµού του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά από αίτηση του
ενδιαφεροµένου. Η τελική σύνδεση των εγκαταστάσεων
µε το εγκεκριµένο οδικό δίκτυο του Πόλου, οµοίως, απο-
τυπώνεται σε µελέτη, η οποία συντάσσεται µετά από την
έκδοση της σχετικής βεβαίωσης περαίωσης του ανεξάρ-
τητου µηχανικού του άρθρου 6Α και εγκρίνεται από τη
Διεύθυνση του προηγούµενου εδαφίου. Οι ως άνω µελέ-
τες µπορούν να είναι ενιαίες για περισσότερες από µία
εγκαταστάσεις και αναθεωρούνται στο σύνολό τους ή
τµηµατικά. Το β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) δεν εφαρµόζεται.

1.β. Μέχρι την αποπεράτωση των δικτύων υποδοµών
που έχουν εγκριθεί µε τις διοικητικές πράξεις των άρ-
θρων 2 και 3, όπως ιδίως, των δικτύων κοινής ωφέλειας,
η σύνδεση των κτισµάτων, κατασκευών και εν γένει ε-
γκαταστάσεων διενεργείται σε προσωρινά δίκτυα, υφι-
στάµενα ή µη, εντός ή εκτός του Πόλου. O σχεδιασµός
των προσωρινών δικτύων και η σύνδεση των ως άνω ε-
γκαταστάσεων µε τα δίκτυα αυτά αποτυπώνονται σε µε-
λέτη, η οποία εγκρίνεται από τον αρµόδιο φορέα του α-
ντίστοιχου δικτύου µετά από αίτηση του ενδιαφεροµέ-
νου. H ως άνω µελέτη µπορεί να είναι ενιαία για περισ-
σότερες εγκαταστάσεις και αναθεωρείται στο σύνολό
της ή τµηµατικά.» 
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Άρθρο 112
Αρτιότητα προ της διαµόρφωσης 

κοινοχρήστων χώρων - 
Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 5Α του ν. 4062/2012

Στο άρθρο 5Α του ν. 4062/2012 (Α΄70) προστίθεται νέα
παρ. 7 ως εξής:

«7. Η ύπαρξη προσώπου ως προϋπόθεση αρτιότητας
των οικοπέδων ή γηπέδων που δηµιουργούνται εντός
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά, ε-
φόσον αυτά έχουν πρόσωπο σε χώρο που χαρακτηρίζε-
ται ως κοινόχρηστος µε τις κοινές υπουργικές αποφά-
σεις του άρθρου 3, θεωρείται ότι συντρέχει από τον χρό-
νο περιέλευσης της κυριότητας του χώρου αυτού στο
Ελληνικό Δηµόσιο.»

Άρθρο 113
Γραφείο Ελληνικού

1. Το Γραφείο Ελληνικού της υποπερ. αα΄ της περ. ε΄
της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 142/2017 (Α΄181) µε το
προσωπικό αυτού µεταφέρεται στη Γενική Γραµµατεία
Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υπάγεται α-
πευθείας στον οικείο Γενικό Γραµµατέα. Κατά τα λοιπά
εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 του
ν. 4062/2012 (Α΄ 70).

2. Καταργείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρ-
θρου 6 του ν. 4062/2012, ως προς τη σύσταση Γραφείου
Ελληνικού στη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας
του Υπουργείου Οικονοµικών.

3. H παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4062/2012 αντικαθί-
σταται από τις παρ. 2Α, 2Β και 2Γ και διαµορφώνεται ως
εξής:

«2A. Το Γραφείο Ελληνικού έχει τις εξής αρµοδιότη-
τες: 
α. Ενηµερώνει τους ενδιαφεροµένους για τη νοµοθε-

σία και τις ενέργειες που απαιτούνται για την αδειοδότη-
ση των έργων, δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων και κτι-
ρίων που προγραµµατίζονται να πραγµατοποιηθούν ε-
ντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κο-
σµά.
β. Παραλαµβάνει τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων για

την έκδοση των πράξεων που προβλέπονται στα άρθρα 2
και 3, ελέγχει την πληρότητα των σχετικών φακέλων,
φροντίζει για τη συµπλήρωση των αναγκαίων δικαιολο-
γητικών από τους ενδιαφερόµενους και τους διαβιβάζει
στις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς για
έλεγχο, παρατηρήσεις και παροχή των αναγκαίων γνω-
µοδοτήσεων, εισηγήσεων και εγκρίσεων.
γ. Λειτουργεί ως γραµµατεία του Κεντρικού Συµβουλί-

ου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δηµόσιας Περιου-
σίας του άρθρου 16 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) για όλα τα
θέµατα, που αφορούν στην έγκριση και εφαρµογή του
Σχεδίου Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 2 και
3 του παρόντος, καθώς και για την έκδοση πράξεων για
τις οποίες απαιτείται η προηγούµενη εισήγηση ή γνώµη
του ως άνω Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος.

δ. Διατυπώνει προτάσεις και υποδεικνύει λύσεις για
την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των διοικητικών δυ-
σχερειών και προβληµάτων, τα οποία προκύπτουν κατά
την αδειοδοτική ή άλλη συναφή διαδικασία που αφορά
στα έργα, τις δραστηριότητες, καθώς και τα κτίρια και τις

εγκαταστάσεις στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πό-
λου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά.

ε. Επεξεργάζεται σχέδια γενικών οδηγιών, εγκυκλίων
και αποφάσεων για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης
στις πιο πάνω περιπτώσεις.
στ. Παρακολουθεί την εφαρµογή του Σχεδίου Ανάπτυ-

ξης, που προβλέπεται στο άρθρο 2 και των πράξεων και
των αποφάσεων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3.

2B. Πέραν των αρµοδιοτήτων της παρ. 2A, το Γραφείο
Ελληνικού έχει και τις παρακάτω αρµοδιότητες για το
σύνολο του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσµά, πλην των εκτάσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως
κοινωφελείς και κοινωνικής ανταποδοτικότητας µε τις
διοικητικές πράξεις του άρθρου 3: 
α. Εκδίδει όλες τις διοικητικές πράξεις που ορίζονται

στο άρθρο 28 του ν. 4495/2017 (Α΄167) για κάθε είδους
εργασίες εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού -
Αγίου Κοσµά. Στο πλαίσιο έκδοσης των πράξεων αυτών
ελέγχεται και η τήρηση των όρων και περιορισµών που
ορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα του άρθρου 2 και µε
τις κοινές υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 3, όπου α-
παιτείται.
β. Έχει όλες τις αρµοδιότητες εφαρµογής και ελέγχου

των διοικητικών πράξεων της περ. α), µέχρι και τη θεώ-
ρηση αυτών προς τον σκοπό σύνδεσης των έργων µε τα
δίκτυα κοινής ωφέλειας, µετά από την αποπεράτωση
των εργασιών, καθώς και της διαδικασίας γνωστοποίη-
σης εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών.
γ. Τηρεί αρχείο των φακέλων των διοικητικών πράξε-

ων των περ. α) και β), συµπεριλαµβανοµένων των συνο-
δευτικών µελετών και δικαιολογητικών.
δ. Είναι αρµόδιο για τον έλεγχο αυθαιρέτων κτισµά-

των και χρήσεων και, σε περίπτωση διαπίστωσης παρα-
βάσεων, είναι αρµόδιο για την επιβολή των νόµιµων κυ-
ρώσεων. Δύναται, επίσης, να προβαίνει σε διακοπή ερ-
γασιών ή ανάκληση αδειών, εάν απαιτείται. 
ε. Εκδίδει βεβαιώσεις όρων δόµησης και χρήσεων γης,

καθώς και βεβαιώσεις χώρων κύριας χρήσης για τη λει-
τουργία επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. 
στ. Χορηγεί εγκρίσεις για τις δραστηριότητες που υπά-

γονται σε καθεστώς έγκρισης κατά την έννοια του
ν. 4442/2016 (Α΄230), καθώς και βεβαιώσεις εγκατάστα-
σης κατά τη διαδικασία γνωστοποίησης του ίδιου νόµου. 
ζ. Εκδίδει εγκρίσεις ή γνωµοδοτήσεις ως προς την κα-

ταλληλότητα και σκοπιµότητα γηπέδων και οικοπέδων
για την ίδρυση τουριστικών καταλυµάτων ή ειδικών του-
ριστικών υποδοµών. Εγκρίνει, επίσης, τις αρχιτεκτονικές
µελέτες των τουριστικών καταλυµάτων και των ειδικών
τουριστικών υποδοµών, όπου απαιτείται, κατά την κείµε-
νη νοµοθεσία, και τηρεί το σχετικό αρχείο. Επιπλέον, χο-
ρηγεί το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας, όπου απαιτείται, κατά
την κείµενη νοµοθεσία.
η. Χορηγεί όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις

για τις κατασκευές εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου
Πρασίνου και Αναψυχής και των ανοικτών χώρων των
ζωνών ανάπτυξης, όπως καθορίζονται µε τις διοικητικές
πράξεις του άρθρου 3, συµπεριλαµβανοµένων των αδει-
ών κοπής δένδρων.
θ. Χορηγεί τις άδειες λειτουργίας των αθλητικών ε-

γκαταστάσεων.
ι. Χορηγεί τις οικοδοµικές άδειες των κτισµάτων, εγκα-

ταστάσεων και λοιπών κατασκευών εντός τουριστικών
λιµένων κάθε κατηγορίας.
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ια. Έχει την ευθύνη υπαγωγής των έργων ή δραστη-
ριοτήτων σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις,
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4014/2011
(Α΄ 209).
ιβ. Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας

των υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του άρ-
θρου 39 του ν. 4497/2017 (Α΄171).
ιγ. Προβαίνει στην έκδοση εγκρίσεων εγκατάστασης

σταθµών στην ξηρά (κεραίες κινητής τηλεφωνίας) και
στην επιβολή κυρώσεων, όπου απαιτείται.
ιδ. Εφόσον, η αρµόδια υπηρεσία δεν έχει αποφανθεί

µέσα σε χρονικό διάστηµα σαράντα πέντε (45) ηµερών
και µετά την άπρακτη πάροδο αυτού:
αα. Εγκρίνει µελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας και

χορηγεί πιστοποιητικά ενεργητικής πυροπροστασίας.
αβ. Χορηγεί βεβαιώσεις και πιστοποιητικά δασικού ή

µη χαρακτήρα εκτάσεων εντός του Πόλου, καθώς και ά-
δεια επέµβασης σε δασική έκταση.
αγ. Εκδίδει κάθε άλλη διοικητική πράξη, που απαιτείται

για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και την ίδρυση, ε-
γκατάσταση και λειτουργία κάθε είδους επιχείρησης ε-
ντός του Πόλου.
Προς τον σκοπό άσκησης της σχετικής αρµοδιότητάς

του, το Γραφείο Ελληνικού παραλαµβάνει τη σχετική αί-
τηση των ενδιαφεροµένων που συνοδεύεται από πλήρη
φάκελο, τα οποία διαβιβάζει στις αρµόδιες υπηρεσίες
προς έναρξη της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου της
παρούσας περίπτωσης. 
ιε. Παραλαµβάνει αιτήσεις των ενδιαφεροµένων για τη

χορήγηση παρεκκλίσεων, εφόσον αυτές προβλέπονται
από την κείµενη νοµοθεσία.
ιστ. Τηρεί αρχείο όλων των πράξεων που εκδίδει και ό-

λων των εγκρίσεων που χορηγεί µε τους συνοδευτικούς
φακέλους αυτών.

2Γ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας µπορεί να τροποποιούνται οι αρµοδιότητες του
Γραφείου Ελληνικού.»

4. Η παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4062/2012 τροποποιεί-
ται ως προς τους αποδέκτες της αίτησης και διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«4. Ο Προϊστάµενος του Γραφείου υποβάλλει, µέχρι
την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους, στον Υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και στον Γενικό Γραµµατέα
Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος, απο-
λογιστική έκθεση για το έργο που υλοποιήθηκε κατά το
προηγούµενο έτος. Στην πιο πάνω έκθεση περιλαµβάνο-
νται πλήρη στοιχεία για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν
στο γραφείο και αυτές που διεκπεραιώθηκαν, τον χρόνο
διεκπεραίωσης, τις αιτήσεις που καθυστέρησαν ή απορ-
ρίφθηκαν και τους λόγους της καθυστέρησης ή απόρρι-
ψης, καθώς και προτάσεις για την αντιµετώπιση των διοι-
κητικών δυσχερειών και προβληµάτων τα οποία προέκυ-
ψαν κατά τη σχετική αδειοδοτική διαδικασία.»

Άρθρο 114
Τροποποιήσεις Σύµβασης Διανοµής

Τροποποιήσεις της από 9.3.2021 «Σύµβασης Διανοµής
- Σύστασης Δικαιώµατος Επιφάνειας Ακινήτου Μητροπο-
λιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά», όπως κυρώθη-
κε µε τον ν. 4787/2021 (Α΄44), οι οποίες αφορούν σε µε-
ταβολές των ορίων των διανεµόµενων ακινήτων και οι ο-
ποίες καθίστανται αναγκαίες, λόγω της τροποποίησης
του από 28.2.2018 προεδρικού διατάγµατος (ΑΑΠ 35)

περί «Έγκρισης του Σχεδίου Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης
(ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κο-
σµά Περιφέρειας Αττικής» ή των κοινών υπουργικών α-
ποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου 3 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70), υλοποιούνται µε σύµ-
βαση µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου, νόµιµα εκπροσω-
πούµενου από τον Υπουργό Οικονοµικών, και της εται-
ρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ Α-
ΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή θυγατρικών της εταιρειών ή τρί-
των στους οποίους έχουν παραχωρηθεί η εκτέλεση και
εκµετάλλευση έργων στα συγκεκριµένα ακίνητα. Η σύµ-
βαση αυτή περιβάλλεται τον τύπο του συµβολαιογραφι-
κού εγγράφου και µεταγράφεται, άλλως καταχωρίζεται,
στα βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου Υποθηκοφυλακεί-
ου ή στα κτηµατολογικά βιβλία του αρµόδιου Κτηµατο-
λογικού Γραφείου, κατά περίπτωση. Στην εν λόγω σύµ-
βαση προσαρτώνται µόνο τα έγγραφα από τα οποία προ-
κύπτει η µεταβολή των ορίων των ακινήτων στα οποία α-
φορά η τροποποίηση, χωρίς να απαιτείται η προσάρτηση
οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, πιστοποιητικού ή βεβαί-
ωσης, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική
διάταξη νόµου.

Άρθρο 115
Τροποποιήσεις λοιπών στοιχείων της γενικής

οργάνωσης του Πάρκου - Τροποποίηση της παρ. 1 
του άρθρου 3 του ν. 4062/2012

Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70)
τροποποιούνται οι περ. α), β) και δ), προστίθεται περ. στ)
και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«Για την εφαρµογή του Σχεδίου του άρθρου 2 ακολου-
θούνται, ανά κατηγορία περιοχής, οι ακόλουθες διαδικα-
σίες:

1. Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής:
α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται ύστερα α-
πό αίτηση της εταιρείας «Ελληνικό Α.Ε.» ή θυγατρικής
της εταιρείας ή τρίτων στους οποίους έχει παραχωρηθεί
η εκτέλεση και εκµετάλλευση των έργων και εισήγηση
του Κεντρικού Συµβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση
της Δηµόσιας Περιουσίας που προβλέπεται στο άρθρο
16 του ν. 3986/2011, εγκρίνεται η γενική οργάνωση του
Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής της
περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 και εξειδικεύονται οι
χρήσεις γης και οι όροι δόµησης, που θεσπίζονται για το
Πάρκο µε τα προεδρικά διατάγµατα του άρθρου 2.
β. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται επίσης οι περιο-

χές του πάρκου που θα διατεθούν για τη δηµιουργία τε-
χνητών δασών, αλσών, κήπων, λιµνών, φυτωρίων, βοτα-
νικών κήπων, θερµοκηπίων και λοιπών χώρων πρασίνου,
οι χώροι περιπάτου, παιχνιδιού, άθλησης, εκπαίδευσης,
περιπέτειας, εκθέσεων, συναυλιών και λοιπών δραστη-
ριοτήτων, ο τρόπος διαµόρφωσης αυτών και το περί-
γραµµα των κτιριακών ενοτήτων, το εσωτερικό οδικό δί-
κτυο και το δίκτυο πεζοδρόµων και ποδηλατοδρόµων, η
θέση των χώρων στάθµευσης, καθώς και η γενική οργά-
νωση κάθε άλλου χώρου, κτιρίου, εγκατάστασης, χρή-
σης ή λειτουργίας που θα απαιτηθεί για την ολοκληρω-
µένη ανάπτυξη και λειτουργία του Πάρκου.
γ. Με την πιο πάνω απόφαση εγκρίνονται, επίσης, και

οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων και δραστηριοτήτων
που απαιτούνται για την οργάνωση και λειτουργία του
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Πάρκου, ύστερα από υποβολή ενιαίας Μελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων και τήρηση της διαδικασίας που ο-
ρίζεται στις παρ. 2β και 3 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011.
Οι προθεσµίες που προβλέπονται στην παρ. 2β του ανω-
τέρω άρθρου και οι οποίες είναι άνω των είκοσι (20) ερ-
γάσιµων ηµερών, µειώνονται κατά δέκα (10) εργάσιµες
ηµέρες.
δ. Η πιο πάνω απόφαση εκδίδεται εντός τεσσάρων (4)

µηνών από τότε που οι φορείς της περ. α υποβάλουν αί-
τηση, συνοδευόµενη από τις περιβαλλοντικές, τεχνικές,
φυτοτεχνικές και λοιπές µελέτες και στοιχεία τεκµηρίω-
σης, στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας
Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η έκδοση της
ανωτέρω αποφάσεως αποτελεί προϋπόθεση για την έκ-
δοση των αποφάσεων που προβλέπονται στις παρ. 2 και
3.
ε. Με όµοια απόφαση εγκρίνεται και ο Κανονισµός

Λειτουργίας του Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής και κα-
θορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των φορέ-
ων της περίπτωσης α΄ όσον αφορά τη διοίκηση, διαχείρι-
ση, συντήρηση και εκµετάλλευση του Πάρκου.
στ. Οι χρήσεις γης και οι όροι δόµησης του Πάρκου

τροποποιούνται εντός των ορίων και περιορισµών του
προεδρικού διατάγµατος του άρθρου 2, µε κοινές υπουρ-
γικές αποφάσεις που εκδίδονται µε τη διαδικασία της
περ. α΄. Ουσιώδεις τροποποιήσεις των λοιπών στοιχείων
της γενικής οργάνωσης του Πάρκου, όπως αυτά απαριθ-
µούνται στην περ. β΄, εγκρίνονται µε απόφαση του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδε-
ται κατόπιν γνωµοδότησης του Κεντρικού Συµβουλίου
Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων
(ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.). Επουσιώδεις τροποποιήσεις των στοι-
χείων της περ. β΄ αποτυπώνονται στο Σχέδιο Γενικής
Οργάνωσης της περ. α΄και κατατίθενται στο Γραφείο
Ελληνικού. Η αµφισβήτηση ως προς τον επουσιώδη ή µη
χαρακτήρα των τροποποιήσεων επιλύεται µε δεσµευτική
γνωµοδότηση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., οπότε ακολουθείται
αναλόγως η διαδικασία του δεύτερου ή του τρίτου εδα-
φίου.»

Άρθρο 116
Κατεδαφιστέα και διατηρούµενα κτίρια

1. Το κτίσµα που αποτυπώνεται µε α.α. 954 στο Πα-
ράρτηµα Α΄του άρθρου 67 του ν. 4663/2020 (Α΄30) ως
διατηρούµενο, και τα πέντε (5) κτίσµατα που αποτυπώ-
νονται µε α.α. 420, 426, 427, 429 και 840 στο ως άνω Πα-
ράρτηµα Α΄κατεδαφίζονται, κατά παρέκκλιση κάθε άλ-
λης διάταξης. Για την κατεδάφισή τους εκδίδεται απόφα-
ση από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων µετά α-
πό εισήγηση της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», η οποία συνοδεύε-
ται από τα δικαιολογητικά του δεύτερου εδαφίου της
παρ. 1 του ίδιου άρθρου, αναφορικά µε τα συγκεκριµένα
κτίσµατα. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου επέ-
χει θέση άδειας κατεδάφισης και για την έναρξη των ερ-
γασιών κατεδάφισης εφαρµόζονται οι παρ. 3γ, 3δ και 3ε
του ίδιου άρθρου.

2. Τα τρία (3) κτίσµατα που αποτυπώνονται µε α.α.
155, 801 και 949 στην κατηγορία «Λοιποί Κτιριακοί Ό-
γκοι» του Παραρτήµατος Α΄του άρθρου 67 του
ν. 4663/2020 ως προοριζόµενα προς κατεδάφιση, διατη-
ρούνται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η δε ά-
δεια κατεδάφισης που εµπεριέχεται στη µε αριθµ.

44568/2020 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων (Δ΄ 240) καταργείται ως προς τα κτίσµατα
αυτά.

3. Ο χαρακτηρισµός των εγκαταστάσεων του Μητρο-
πολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά στο Παράρτη-
µα Α΄ του άρθρου 67 του ν. 4663/2020 και στο συνοδευ-
τικό τοπογραφικό διάγραµµα ως διατηρούµενων ή προο-
ριζόµενων προς κατεδάφιση, δύναται να τροποποιείται
µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ως εξής:
α. Για εγκαταστάσεις που αποτυπώνονταν ως διατη-

ρούµενες στο Παράρτηµα Α΄ του ως άνω άρθρου αυτού
και χαρακτηρίζονται ως κατεδαφιστέες, η απόφαση του
πρώτου εδαφίου επέχει θέση άδειας κατεδάφισης, υπό
τις προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του
εν λόγω άρθρου. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι παρ.
3γ, 3δ και 3ε του άρθρου αυτού.
β. Για εγκαταστάσεις που αποτυπώνονταν στο Παράρ-

τηµα Α΄ του άρθρου 67 του ν. 4663/2020 ως προοριζόµε-
νες προς κατεδάφιση, ο χαρακτηρισµός τους ως διατη-
ρούµενων εγκρίνεται µε την απόφαση του πρώτου εδα-
φίου, µε την οποία καταργείται και η αντίστοιχη άδεια
κατεδάφισης της διατηρούµενης εγκατάστασης, η οποία
εµπεριέχεται στις µε αριθµ. 44565 και 44568/06.05.2020
αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(Δ΄  240).

Άρθρο 117
Κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε προσωπικό της 

ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας

1. Η διάρκεια ισχύος των συµβάσεων έργου, οι οποίες
έχουν συναφθεί µε την ανώνυµη εταιρεία «Διαχειριστής
ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης» (ΔΑΠΕΕΠ), δυνάµει
του άρθρου 75 του ν. 4602/2019 (Α΄ 45) και της παρ. 3
του άρθρου 112 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), δύναται να πα-
ραταθεί κατά δύο (2) έτη από την κατά περίπτωση λήξη
αυτών. Η παράταση της διάρκειας ισχύος των εν λόγω
συµβάσεων δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίω-
σης ή άλλη αξίωση ή προνόµιο µετά τη λήξη αυτών. 

2. Οι θέσεις που έχουν συσταθεί στη Ρυθµιστική Αρχή
Ενέργειας (ΡΑΕ) µε την παρ. 10 του άρθρου 34 του
ν. 3734/2009 (Α΄ 8) διατηρούνται έως και την
31η.12.2022. Κατά τα λοιπά, ισχύει το τρίτο άρθρο του
ν. 4402/2016 (Α΄121). Οι θέσεις που έχουν συσταθεί στη
ΡΑΕ, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 54 του
ν. 4546/2018 (Α΄101) διατηρούνται έως και την
31η.12.2022.

ΜΕΡΟΣ Η΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 118
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζε-
ται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του. 

2. Τα άρθρα 3, 4, 5, 10 και 11 εφαρµόζονται και ισχύ-
ουν για τις εκλογές για την ανάδειξη των δηµοτικών αρ-
χών της παρ. 5 του άρθρου 5 και εφεξής. 

3. Τα άρθρα 42, 43, 48 και 49 εφαρµόζονται και ισχύ-
ουν για τις εκλογές για την ανάδειξη των περιφερειακών
αρχών της παρ. 6 του άρθρου 43 και εφεξής.
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Αθήνα,                                                                2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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