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Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ  
& ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 παξ. 2 α’ ηνπ λ. 3905/2010 (ΦΔΚ 219 Α’). 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 280 πεξ. Ι  ηνπ λ. 3852/2010 – Πξφγξακκα 

«Καιιηθξάηεο»  (ΦΔΚ 87 Α’).  

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ & Κνηλνηηθψλ 

Υπαιιήισλ πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 3584/2007 (ΦΔΚ 143 Α’).  

4. Τελ αξηζκ. 21845/23-6-1998 (ΦΔΚ 667 Β’) Υπνπξγηθή Απφθαζε « Τξφπνο, 

δηαδηθαζία θαη πξνυπνζέζεηο εθινγήο ησλ δχν αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ζηα 

ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο».  

5. Τηο  δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη 

ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 

(ΦΔΚ 98Α). 

6. Τελ Α.Π. 383/18-1-2010 (ΦΔΚ 29 Β΄) Κνηλή Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη 

ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Ελληνική   

 

 

 

 



«Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ησλ Υθππνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο 

θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Θενδψξαο Τδάθξε θαη Γεσξγίνπ Νηφιηνπ». 

7. Τν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη 

δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 

 
 

Α π ο θ α ζ ί δ ο σ κ ε: 
 

Τξνπνπνηνχκε ηελ αξηζκ. 21845/1998 (ΦΔΚ 667 Β’) ππνπξγηθή απφθαζε σο 

εμήο : 

 

Άξζξν 1 

Τξφπνο εθινγήο. 

 1. Τα κέιε ησλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1β ηνπ λ. 

3584/2007, ηα νπνία εθπξνζσπνχλ ηνπο ππαιιήινπο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο εθιέγνληαη κε άκεζε, θαζνιηθή θαη κπζηηθή ςεθνθνξία πνπ 

δηεμάγεηαη εκέξα Τξίηε ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

Η εκεξνκελία εθινγήο νξίδεηαη κε πξνθήξπμε πνπ εθδίδεη ε Απνθεληξσκέλε 

Γηνίθεζε ή γηα ηνπο δήκνπο Αζελαίσλ, Πεηξαηά θαη Θεζζαινλίθεο ν νηθείνο 

δήκαξρνο, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 15 Σεπηεκβξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Η 

εκέξα εθινγήο δελ κπνξεί λα νξηζζεί λσξίηεξα απφ ηξεηο κήλεο απφ ηελ 

έθδνζε ηεο πξνθήξπμεο. 

2. Η εθινγή δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο ππεξεζίαο φπνπ ιεηηνπξγεί ην 

ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, πιελ ησλ δήκσλ ή θνηλνηήησλ κε δχλακε άλσ ησλ 

δέθα (10) εξγαδνκέλσλ, φπνπ ε εθινγή ζα γίλεη ζηνπο νηθείνπο ΟΤΑ, ελψπηνλ 

επηηξνπήο δηεμαγσγήο εθινγψλ πνπ ζα νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 

πξντζηακέλνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, χζηεξα απφ θιήξσζε κεηαμχ 

ησλ ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ ζηνλ νηθεία ΟΤΑ θαη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. 

Μεηά ηε ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο νη θάθεινη, αθνχ πξνεγνχκελα ζθξαγηζηνχλ 

θαη ππνγξαθνχλ απφ φια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο εθινγψλ κε αγγειηνθφξν ζα 



κεηαθέξνληαη ζηελ έδξα ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζα παξαδίδνληαη 

ζηελ θεληξηθή εθνξεπηηθή επηηξνπή. 

3. Οη ππάιιεινη ςεθίδνπλ απηνπξνζψπσο. 

 

Άξζξν 2 

Γηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη. 

1. Γηθαίσκα λα εθιεγνχλ έρνπλ νη ππάιιεινη φισλ ησλ θιάδσλ πξνζσπηθνχ 

πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Οη ππάιιεινη 

νη νπνίνη θαηά ην ρξφλν δηελέξγεηαο ηεο εθινγήο είλαη απνζπαζκέλνη ζε άιιε 

ππεξεζία, αζθνχλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα ζηελ ππεξεζία ζηελ νπνία 

ππάγνληαη νξγαληθά. 

2. Γηθαίσκα λα εθιέγνληαη έρνπλ νη ππάιιεινη ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ απηνχ 

εθηφο απηψλ πνπ ηεινχλ ζε θαηάζηαζε απηνδίθαηεο αξγίαο. Οη ππάιιεινη πνπ 

βξίζθνληαη ζε απφζπαζε έρνπλ δηθαίσκα λα εθιέγνληαη ζην ππεξεζηαθφ 

ζπκβνχιην ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νξγαληθά. 

3. Τν δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ έρνπλ κφλνλ φζνη είλαη γξακκέλνη ζηνλ πίλαθα 

ησλ εθινγέσλ ηνπ νηθείνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. 

4. Η άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο είλαη ππνρξεσηηθή. 

 

Άξζξν 3 

Πίλαθεο εθινγέσλ - Αηηήζεηο - Δλζηάζεηο. 

1. Μέρξη ηηο 30 Ινπλίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ζπληάζζνληαη απφ ηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε πίλαθεο εθινγέσλ γηα ηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε γηα  ζέκαηα πξνζσπηθνχ ΟΤΑ. Οη 

πίλαθεο απηνί πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο ππαιιήινπο ησλ ΟΤΑ πνπ ππάγνληαη 

ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νηθείνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ζπγθεληξψλνπλ 

ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2. 

Σηνπο δήκνπο Αζελαίσλ, Πεηξαηά θαη Θεζζαινλίθεο νη πίλαθεο ζπληάζζνληαη 

απφ ηε δηεχζπλζε πξνζσπηθνχ ή δηνηθεηηθνχ ηνπ δήκνπ ζηνλ νπνίν εδξεχεη ην 

ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην. 



2. Οη πίλαθεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηνηρνθνιινχληαη ζηα 

θαηαζηήκαηα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ζηα θαηαζηήκαηα φισλ ησλ 

ΟΤΑ ηνπ λνκνχ ησλ νπνίσλ ην πξνζσπηθφ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο κέζσ ησλ 

ΟΤΑ κέρξη ηηο 20 Ινπιίνπ. 

3. Κάζε εθινγέαο κπνξεί λα δεηήζεη κε αίηεζή ηνπ ηελ εγγξαθή ζηνλ νηθείν 

πίλαθα, θαζψο θαη ηε δηφξζσζε θάζε ζηνηρείνπ ηεο εγγξαθήο ηνπ, πνπ 

εζθαικέλα ηπρφλ έρεη θαηαρσξεζεί ζηνλ πίλαθα ή έρεη κεηαβιεζεί κεηά ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα. Μαδί κε ηηο αηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο πξέπεη λα 

πξνζθνκίδνληαη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηα έγγξαθα ησλ δεκνζίσλ αξρψλ, πνπ 

δηθαηνινγνχλ ηηο δεηνχκελεο δηνξζψζεηο, εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζην 

πξνζσπηθφ κεηξψν ηνπ ππαιιήινπ. Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη απεπζείαο ή 

απνζηέιινληαη ηειεγξαθηθά ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

απηνχ κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία επηά εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ησλ 

πηλάθσλ. 

4. Μέζα ζηηο πξνζεζκίεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν 

θαζέλαο πνπ έρεη ην δηθαίσκα λα εθιεγεί κπνξεί λα ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ έλζηαζε γηα ηε δηαγξαθή θάπνηνπ απφ 

ηνπο πίλαθεο εθινγέσλ γηα ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηδηφηεηά ηνπ ζαλ 

εθινγέα. 

Η έλζηαζε πεξηέρεη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε απηνχ πνπ ηελ 

ππνβάιιεη, ην νλνκαηεπψλπκν εθείλνπ ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν πίλαθα εθινγέσλ θαη ηνπο εηδηθνχο θαη ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο 

πνπ επηθαιείηαη γηα ηε δηαγξαθή. 

5. Η αξκφδηα ππεξεζία ηεο παξ. 1 ηνπ φξζξνπ απηνχ εμεηάδεη ηηο αηηήζεηο θαη 

ηηο ελζηάζεηο κέρξη ηηο 5 Απγνχζηνπ θαη επηθέξεη ηηο ζρεηηθέο κεηαβνιέο ζηνπο 

πίλαθεο εθινγέσλ. Οη πίλαθεο νξηζηηθνπνηνχληαη ζηηο 6 Απγνχζηνπ. 

 

Άξζξν 4 

Υπνβνιή ππνςεθηνηήησλ. 



1. Κάζε εθινγέαο έρεη δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη σο ππνςήθηνο ζηηο εθινγέο είηε 

σο κεκνλσκέλνο είηε θαηά ζπλδπαζκνχο ππνςεθίσλ. Σπλδπαζκφο ζεσξείηαη ε 

θνηλή ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο ηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ ππνςεθίσλ ζην ίδην 

ςεθνδέιηην. 

2. Η ππνςεθηφηεηα ησλ κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ ππνβάιιεηαη εγγξάθσο 

απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν κε αίηεζή ηνπ πνπ παξαδίδεηαη ζηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ή απνζηέιιεηαη ηειεγξαθηθά ζ` απηέο απφ 

1 κέρξη 15 Ινπιίνπ ηνπ έηνπο ηεο εθινγήο. 

Σηελ αίηεζε αλαγξάθεηαη ην φλνκα, επψλπκν, παηξψλπκν, ε ππαιιειηθή 

ηδηφηεηα θαη ε δηεχζπλζε ππεξεζίαο ηνπ ππνςεθίνπ. 

3. Κάζε ζπλδπαζκφο θαηαξηίδεηαη κε γξαπηή δήισζε ησλ ππνςεθίσλ ηνπ πνπ 

ηελ απαξηίδνπλ. Η δήισζε απηή πεξηιακβάλεη: α) ηελ νλνκαζία ηνπ 

ζπλδπαζκνχ, β) ην νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, ππαιιειηθή ηδηφηεηα θαη ηε 

δηεχζπλζε ππεξεζίαο ησλ ππνςεθίσλ ηνπ ζπλδπαζκνχ κε αιθαβεηηθή ζεηξά, 

γ) ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππνςεθίνπ πνπ νξίδεηαη σο εθπξφζσπνο ηνπ 

ζπλδπαζκνχ. Η ηδηφηεηα ηνπ εθπξνζψπνπ απνδεηθλχεηαη απφ δήισζε ησλ 

ππνςεθίσλ ηνπ ζπλδπαζκνχ. 

4. Η δήισζε γηα ηελ θαηάξηηζε ζπλδπαζκνχ ππνςεθίσλ ππνβάιιεηαη ζηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ή απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά ζ΄ 

απηέο απφ 1 κέρξη 15 Ινπιίνπ ηνπ έηνπο ηεο εθινγήο. Γήισζε εθπξφζεζκε 

θαζψο θαη δήισζε πνπ πεξηιακβάλεη ιηγφηεξνπο ππνςήθηνπο απφ ην ειάρηζην 

φξην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ γίλνληαη δεθηέο. 

5. Γελ είλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή ππνςεθίσλ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλα 

ζπλδπαζκφ. 

 

Άξζξν 5 

Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ. 

1. Μέρξη 16 Ινπιίνπ ηνπ έηνπο ηεο εθινγήο ζπληάζζνληαη απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 αιθαβεηηθνί πίλαθεο ππνςεθίσλ αηξεηψλ 

εθπξνζψπσλ ζηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη φζνη 



ππέβαιαλ ππνςεθηφηεηα είηε σο κεκνλσκέλνη είηε θαηά ζπλδπαζκνχο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο απφθαζεο, αθνχ 

ειεγρζνχλ ε έγθαηξε θαη έγθπξε θαηάξηηζε θάζε ζπλδπαζκνχ θαζψο θαη νη 

πξνυπνζέζεηο εθινγηκφηεηαο θαζελφο απφ ηνπο ππνςεθίνπο θάζε 

ζπλδπαζκνχ. Γίπια ζην νλνκαηεπψλπκν ησλ ππνςεθίσλ ησλ ζπλδπαζκψλ 

γίλεηαη κλεία ηεο νλνκαζίαο ηνπ ζπλδπαζκνχ ζηνλ νπνίν κεηέρνπλ. 

2. Οη πίλαθεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηνηρνθνιινχληαη κέρξη 27 

Ινπιίνπ κε ηελ θξνληίδα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 

ζην θαηάζηεκα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζηελ έδξα ηνπ ππεξεζηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη γηα ηνπο δήκνπο Αζελαίσλ, Πεηξαηά θαη Θεζζαινλίθεο θαη ζην 

θαηάζηεκα ηνπ Γεκαξρείνπ. Αληίγξαθν ησλ πηλάθσλ απνζηέιιεηαη απζεκεξφλ 

απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

ζε φινπο ηνπο ΟΤΑ νη νπνίνη ηνπο ηνηρνθνιινχλ απζεκεξφλ ζην θαηάζηεκα 

ηεο ππεξεζίαο ηνπο. 

3. Μέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη εκεξψλ απφ ηελ ηνηρνθφιιεζε ησλ 

πηλάθσλ ππνςεθίσλ ζην θαηάζηεκα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή ηνπ 

νηθείνπ δήκνπ θαζέλαο πνπ είλαη γξακκέλνο ζηνλ πίλαθα εθινγέσλ κπνξεί λα 

ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 έλζηαζε γηα 

δηαγξαθή θάπνηνπ απφ ηνλ πίλαθα ππνςεθίσλ, εθφζνλ ππφθεηηαη ζε ζηέξεζε 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεζζαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2. Η 

έλζηαζε παξαδίδεηαη ή απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά. 

4. Η εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ γίλεηαη απφ ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή κέζα ζε 

ηξεηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηφηε πνπ ηηο παξέιαβε. 

Δλζηάζεηο πνπ δελ έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή ηα αξγφηεξν 

κέρξη ηηο 10 Σεπηεκβξίνπ δελ εμεηάδνληαη. 

5. Ο νξηζηηθφο πίλαθαο ησλ ππνςεθίσλ θαηαξηίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία, εθφζνλ δελ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο ή απφ ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή 

κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ κέρξη ηηο 11 Σεπηεκβξίνπ. 



Η εθνξεπηηθή επηηξνπή απνζηέιιεη ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία, ε νπνία ηνλ αλαθνηλψλεη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 

ε. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ιπζεί ε ππαιιειηθή ζρέζε ππνςεθίνπ 

ζπλδπαζκνχ επηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπ κέρξη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ 

πίλαθα ππνςεθίσλ κε δήισζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ζπλδπαζκνχ. 

 

Άξζξν 6 

Αληηπξφζσπνο θαη πιεξεμνχζηνο ππνςεθίσλ. 

1. Κάζε κεκνλσκέλνο ππνςήθηνο ή ζπλδπαζκφο ππνςεθίσλ έρεη ην δηθαίσκα 

λα δηνξίδεη απφ έλαλ αληηπξφζσπν θαη έλαλ αλαπιεξσηή ηνπ ζην θαηάζηεκα 

ςεθνθνξίαο. Ο δηνξηζκφο γίλεηαη κε γξαπηή δήισζε ηνπ κεκνλσκέλνπ 

ππνςεθίνπ ή ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ζπλδπαζκνχ ζηνλ αληηπξφζσπν πνπ 

παξαδίδεηαη ζηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή. 

Γηα ην δηνξηζκφ γίλεηαη κλεία ζην βηβιίν ησλ πξαθηηθψλ ηεο εθινγήο. 

2. Οη αληηπξφζσπνη θαη νη αλαπιεξσηέο ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ κεκνλσκέλσλ 

ππνςεθίσλ ή ζπλδπαζκψλ πξέπεη λα είλαη κφληκνη ππάιιεινη ησλ ΟΤΑ θαη λα 

κελ απνηεινχλ κέιε ησλ εθνξεπηηθψλ επηηξνπψλ. 

3. Οη ππνςήθηνη ή νη αληηπξφζσπνί ηνπο ή φηαλ απηνί ιείπνπλ νη αλαπιεξσηέο 

ηνπο, έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξεπξίζθνληαη ζηελ αίζνπζα ςεθνθνξίαο λα 

ππνβάιινπλ θάζε παξαηήξεζε ή έλζηαζε ζρεηηθά κε ηελ ηάμε ηεο 

ςεθνθνξίαο γηα ην ζπκθέξνλ ησλ ππνςεθίσλ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε 

δηαινγή ησλ ςήθσλ θαη λα αζθνχλ θάζε άιιν δηθαίσκα πνπ επηηξέπεηαη απφ 

ηελ απφθαζε απηή. Η απνπζία ππνςεθίσλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ή ησλ 

αλαπιεξσηψλ ηνπο δελ εκπνδίδεη ηηο εθινγηθέο εξγαζίεο. 

 

Άξζξν 7 

Φξφλνο θαη ηφπνο ςεθνθνξίαο. 

1. Η ςεθνθνξία δηαξθεί κηα εκέξα, απφ ηελ 8ε πξσηλή κέρξη θαη ηελ 5ε 

κεηακεζεκβξηλή ψξα. 



2. Ο ρψξνο δηεμαγσγήο ηεο ςεθνθνξίαο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο απφθαζεο 

απηήο, πνπ εθδίδεηαη ηξηάληα εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκέξα 

ςεθνθνξίαο. 

3. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 κε εγθχθιηφ ηνπο πνπ 

απνζηέιιεηαη ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο (ΟΤΑ) δεθαπέληε ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ςεθνθνξίαο, γλσζηνπνηνχλ ηελ εκεξνκελία ηεο 

ςεθνθνξίαο, ηνλ ηφπν θαη ην θαηάζηεκα ηεο ςεθνθνξίαο θαη ηα νλφκαηα ησλ 

ππνςεθίσλ κεκνλσκέλσλ θαη θαηά ζπλδπαζκνχο φπσο απηά αλαθέξνληαη 

ζηνλ νξηζηηθφ πίλαθα ησλ ππνςεθίσλ. 

4. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο απφθαζεο απηήο 

κεξηκλνχλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαηαζηήκαηνο ςεθνθνξίαο, ηνλ 

εθνδηαζκφ ηνπ κε ηα αλαγθαία εθινγηθά είδε, φπσο θάιπεο, έπηπια, εηδηθφ 

δηαρψξηζκα θ.ιπ. θαη γεληθφηεξα γηα ηελ νξζή θαη απξφζθνπηε δηεμαγσγή ηεο 

ςεθνθνξίαο. Τν θαηάζηεκα ςεθνθνξίαο δηεπζεηείηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε κπζηηθφηεηα ηεο ςεθνθνξίαο. 

Οη δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θαιπψλ θαη ηελ πξνκήζεηα ηνπ ινηπνχ 

εθινγηθνχ πιηθνχ βαξχλνπλ ηελ νηθεία  Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ή δήκν. 

 

Άξζξν 8 

Δθνξεπηηθέο επηηξνπέο. 

1. Η ςεθνθνξία γίλεηαη ελψπηνλ εθνξεπηηθψλ επηηξνπψλ. 

2. Σε θάζε θαηάζηεκα ςεθνθνξίαο νξίδεηαη ηξηκειήο εθνξεπηηθή επηηξνπή 

πνπ απνηειείηαη απφ ηξεηο ππαιιήινπο κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. Καηά 

ηελ πξψηε ζπλεδξίαζή ηεο ε εθνξεπηηθή επηηξνπή εθιέγεη ηνλ πξφεδξφ ηεο. 

3. Τα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ησλ εθνξεπηηθψλ επηηξνπψλ 

θιεξψλνληαη κέρξη ηελ 1ε Σεπηεκβξίνπ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ είλαη 

γξακκέλνη ζηνλ νξηζηηθφ πίλαθα εθινγέσλ. Η θιήξσζε είλαη δεκφζηα, θαη 

γίλεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ελψπηνλ 

δχν ηνπιάρηζηνλ πξντζηακέλσλ δηεπζχλζεσλ ή ηκεκάησλ θαη αλ απηνί δελ 



ππάξρνπλ, ελψπηνλ δχν ππαιιήισλ, θαζψο θαη κε ηελ παξνπζία ελφο 

εθπξνζψπνπ απφ θάζε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, κέιε ηεο νπνίαο ππάγνληαη 

ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Η ψξα ηεο δεκφζηαο θιήξσζεο γλσζηνπνηείηαη πέληε εκέξεο λσξίηεξα κε 

ηνηρνθφιιεζε αλαθνίλσζεο ζην θαηάζηεκα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 3. Γηα ηηο ελέξγεηεο ηεο θιήξσζεο ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ. 

4. Καηά ηελ θιήξσζε εμάγεηαη ηξηπιάζηνο αξηζκφο αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ, 

ηα νπνία αλαγξάθνληαη ζε πίλαθα θαηά ηε ζεηξά θιήξσζήο ηνπο. Με ηε 

θξνληίδα ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 

εηδνπνηνχληαη απζεκεξφλ γηα ην δηνξηζκφ ηνπο ηα ηαθηηθά θαη ηξία πξψηα 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε θαηά ηε ζεηξά θιήξσζήο ηνπο. 

5. Η άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ κειψλ ησλ εθνξεπηηθψλ επηηξνπψλ είλαη 

ππνρξεσηηθή. Απαιιαγή απφ ηα θαζήθνληά ηνπο είλαη δπλαηή κφλν ιφγσ 

ζνβαξνχ θσιχκαηνο. 

Δάλ ηα κέιε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο δελ πξνζέιζνπλ γηα λα εθπιεξψζνπλ 

ηα θαζήθνληά ηνπο γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν, αλαπιεξψλνληαη απφ ηα 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε. Αλ ε αλαπιήξσζε είλαη αδχλαηε, ην ειιείπνληα κέιε 

αλαπιεξψλνληαη βάζεη ηνπ πίλαθα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαηά ηε 

ζεηξά ηεο θιήξσζήο ηνπο. Αδηθαηνιφγεηε παξάιεηςε άζθεζεο ησλ 

θαζεθφλησλ κέινπο ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο ζπλεπάγεηαη ππνρξεσηηθά 

άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνηηθψλ & Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ.  

6. Η εθνξεπηηθή επηηξνπή δηεπζχλεη ηελ εθινγή θαη ηεξεί βηβιίν πξαθηηθψλ θαη 

πξσηφθνιιν ςεθνθνξίαο. Ο Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο αλαζέηεη ζε έλα απφ ηα 

κέιε ηεο θαζήθνληα γξακκαηέα γηα ζχληαμε ησλ πξαθηηθψλ. 

7. Η εθνξεπηηθή επηηξνπή απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία. 

8. Η εθνξεπηηθή επηηξνπή ρξεζηκνπνηεί ηε ζθξαγίδα ηεο ππεξεζίαο, ζηελ 

νπνία αλήθεη ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην. Ο γξακκαηέαο ηεο επηηξνπήο κεηά ην 

ηέινο ηεο ςεθνθνξίαο παξαδίδεη ηε ζθξαγίδα ζηελ ππεξεζία. 

 



Άξζξν 9 

Χεθνδέιηηα - Φάθεινη. 

1. Τα ςεθνδέιηηα ησλ κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ θαη ησλ ζπλδπαζκψλ 

θαηαζθεπάδνληαη απφ ιεπθφ ραξηί θαη είλαη έληππα. 

Δθηππψλνληαη ζε αξηζκφ ηνπιάρηζηνλ δηπιάζην ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πίλαθα εθινγέσλ θαη πξνσζνχληαη ζηελ εθνξεπηηθή 

επηηξνπή κέρξη ηηο 25 Σεπηεκβξίνπ δαπάλε θαη θξνληίδα ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3. 

2. Τα ςεθνδέιηηα ησλ κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηίηιν 

ηνπ νηθείνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, θαζψο θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ 

ππνςεθίνπ. Τα ςεθνδέιηηα ησλ ζπλδπαζκψλ πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ 

νηθείνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, ηελ νλνκαζία ηνπ ζπλδπαζκνχ θαη ην 

νλνκαηεπψλπκν ησλ ππνςεθίσλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά. 

3. Οη θάθεινη κέζα ζηνπο νπνίνπο θιείλνληαη ηα ςεθνδέιηηα, θαηαζθεπάδνληαη 

νκνηφκνξθα κε ηε θξνληίδα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 

απφ δηαθαλέο ραξηί ιεπθήο απφρξσζεο θαη θέξνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ νηθείνπ 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. 

4. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 θξνληίδνπλ λα απνζηαιεί 

έγθαηξα επαξθήο αξηζκφο θαθέισλ ζηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή. Δάλ ιείςνπλ 

ηέηνηνη θάθεινη, ε εθνξεπηηθή επηηξνπή, κεηά απφ πηζηνπνίεζε ηεο έιιεηςεο, 

πξνκεζεχεηαη κφλε, ηνπο νκνηφκνξθνπο θαθέινπο. 

5. Η αξκφδηα ππεξεζία ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 θξνληίδεη ψζηε ζε θάζε 

πεξίπησζε λα έρνπλ θζάζεη ζε φινπο ηνπο ΟΤΑ ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 25 

Σεπηεκβξίνπ νη νξηζηηθνί θαηάινγνη εθινγέσλ. 

 

Άξζξν 10 

Αθπξφηεηα ςεθνδειηίσλ. 

1. Λέμεηο, ππνγξακκίζεηο, δηαγξαθέο ή ζηίγκαηα ή άιια ζεκεία ή ζρήκαηα πνπ 

ζεκεηψλνληαη ζε νπνηαλδήπνηε πιεπξά ηνπ ςεθνδειηίνπ, επάγνληαη 



αθπξφηεηα, εθφζνλ απνηεινχλ δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα πνπ παξαβηάδνπλ ην 

απφξξεην ηεο ςεθνθνξίαο. 

2. Σηίγκαηα, ζεκεία ή ζρήκαηα πνπ ζεκεηψλνληαη ζην θάθειν, εθφζνλ 

θξηζνχλ ιέμεηο σο δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα πνπ νινθάλεξα παξαβηάδνπλ ην 

απφξξεην ηεο ςεθνθνξίαο, επάγνληαη ζηελ αθπξφηεηα ηνπ ςεθνδειηίνπ πνπ 

είλαη κέζα ζην θάθειν. 

3. Τν ςεθνδέιηην είλαη επίζεο άθπξν θαη ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη 

πεξηνξηζηηθά, δειαδή αλ: 

α) Φξεζηκνπνηεζεί γηα ηε εθινγή κειψλ ζε ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην άιιν απφ 

εθείλν πνπ αλαγξάθεηαη πάλσ ζ’ απηφ. 

β) Βξεζεί ζε θάθειν πνπ δελ είλαη ζχκθσλνο κε ηνπο φξνπο ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 9 ηεο απφθαζεο απηήο κε ηελ επηθχιαμε ηεο δηαηάμεσο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. 

γ) Γελ είλαη έληππν έζησ θαη ελ κέξεη. 

δ) Δθηππψζεθε ζε ραξηί πνπ δηαθέξεη νινθάλεξα ζην ρξψκα απφ απηφ πνπ 

ρνξεγήζεθε απφ ηελ ππεξεζία. 

ε) Βξεζεί ζε θάθειν πνπ δελ θέξεη ηελ κνλνγξαθή ηνπ πξνέδξνπ ηεο 

εθνξεπηηθήο επηηξνπήο. 

ζη) Βξεζνχλ ζην θάθειν πεξηζζφηεξα απφ έλα ςεθνδέιηηα δηαθνξεηηθψλ 

ζπλδπαζκψλ ή κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ. 

δ) `Έρεη πεξηζζφηεξνπο απφ δχν ζηαπξνχο. 

ε) Βξεζνχλ ζην θάθειν πεξηζζφηεξα απφ έλα ςεθνδέιηηα ηνπ ίδηνπ 

ζπλδπαζκνχ πνπ έρνπλ ζηαπξνχο ππέξ δηαθνξεηηθψλ ππνςεθίσλ. Αλ φκσο 

έρνπλ ζηαπξνχο ζηνπο ίδηνπο ππνςεθίνπο είλαη έγθπξα θαη ππνινγίδνληαη σο 

κία ςήθνο. 

ζ) Γελ έρνπλ θαζφινπ ζηαπξνχο κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 11. 

 

Άξζξν 11 

Γηαδηθαζία εθινγψλ 



1. Τελ νξηζκέλε εκέξα ςεθνθνξίαο θαη κία ψξα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

ςεθνθνξίαο, ηα κέιε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο είλαη ππνρξεσκέλα λα 

βξίζθνληαη ζην θαηάζηεκα ςεθνθνξίαο γηα λα παξαιάβνπλ ην θαηάζηεκα, 

ηελ θάιπε, ηα έπηπια θαη ηα ππφινηπα εθινγηθά είδε. 

2. Αθνινχζσο αλνίγεηαη ε θάιπε θαη εμεηάδεηαη απφ ηελ επηηξνπή θαη ηνπο 

παξεπξηζθφκελνπο ππνςεθίνπο ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο, ή αλαπιεξσηέο 

ηνπο, εάλ είλαη άδεηα θαη θαηφπηλ θιείλεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηελ επηηξνπή. 

3. Γηα ηηο ελέξγεηεο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ ζπληάζζεηαη 

πξαθηηθφ πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηελ επηηξνπή θαη ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο 

ππνςεθίνπο ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο ή ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. 

4. Η εθνξεπηηθή επηηξνπή ηνπνζεηεί ηα ςεθνδέιηηα ζε ρσξηζηέο δεζκίδεο κε 

αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ νλνκαζηψλ ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ επσλχκσλ ησλ 

κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ. Πξνεγνχληαη ηα ςεθνδέιηηα ησλ ζπλδπαζκψλ θαη 

αθνινπζνχλ ηα ςεθνδέιηηα ησλ κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ. 

5. Τελ θαζνξηζκέλε ψξα ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ςεθνθνξίαο θαη θαιεί ηνπο εθινγείο λα ςεθίζνπλ. 

6. Οη εθινγείο πξνζέξρνληαη ζην θαηάζηεκα ςεθνθνξίαο θαη παξνπζηάδνληαη 

ζηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή, ε νπνία ειέγρεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο θαη 

επαιεζεχεη ηελ εγγξαθή ηνπο ζηνλ πίλαθα εθινγέσλ. Αλ δελ έρνπλ 

αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα, πξνζθνκίδνπλ θάζε απνδεηθηηθφ ηεο ηαπηφηεηαο 

έγγξαθν πνπ έρεη εθδνζεί απφ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη θέξεη 

θσηνγξαθία ηνπ ππαιιήινπ. Σε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκίδεηαη ηέηνην 

έγγξαθν ν εθινγέαο γίλεηαη δεθηφο γηα ηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ ηνπ 

δηθαηψκαηνο κφλν αλ είλαη γλσζηφο ζηα δχν ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο 

εθνξεπηηθήο επηηξνπήο. 

7. Η εθνξεπηηθή επηηξνπή δίλεη ζε θάζε εθινγέα έλα θάθειν ζθξαγηζκέλν κε 

ηε ζθξαγίδα ηεο θαη κνλνγξαθεκέλν απφ ηνλ πξφεδξφ ηεο θαζψο θαη έλα 

ςεθνδέιηην απφ θάζε ζπλδπαζκφ ή κεκνλσκέλν ππνςήθην. 

8. Ο εθινγέαο απνζχξεηαη κφλνο θαη ππνρξεσηηθά πίζσ απφ ην εηδηθφ 

δηαρψξηζκα (παξαβάλ). Αθνχ ζεκεηψζεη κε ζηαπξφ πξνηίκεζεο κέρξη δχν απφ 



ηνπο αλαγξαθφκελνπο ζην ςεθνδέιηην ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο αξεζθείαο ηνπ 

ππνςήθηνπο ην ηνπνζεηεί ζην θάθειν πνπ ηνπ έρεη παξαδνζεί. Γηα ηνπο 

κεκνλσκέλνπο ππνςήθηνπο δελ απαηηείηαη ζηαπξφο πξνηίκεζεο. 

Μεηά επηζηξέθεη ζηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή, επηδεηθλχεη ηνλ θάθειν ζηνλ 

πξφεδξφ ηεο θαη ηνπο παξηζηακέλνπο, ψζηε λα είλαη εκθαλέο φηη θξαηά έλα 

κφλν θάθειν κε ηε ζθξαγίδα ηεο επηηξνπήο θαη ηε κνλνγξαθή ηνπ πξνέδξνπ 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ ξίρλεη ζηελ θάιπε. 

9. Οη ζηαπξνί πξνηίκεζεο ηίζεληαη δεμηά ή αξηζηεξά ησλ νλνκαηεπσλχκσλ ησλ 

ππνςεθίσλ ηνπ ζπλδπαζκνχ κε ζηπινγξάθν κπιε ή καχξν. 

10. Τν νλνκαηεπψλπκν ησλ εθινγέσλ πνπ ςεθίδνπλ, θαζψο θαη ν αξηζκφο 

ηνπο ζηνλ πίλαθα εθινγέσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηεο απφθαζεο απηήο αλαγξάθνληαη, 

θαηά ηε ζεηξά πξνζέιεπζήο ηνπο, ζην πξσηφθνιιν ςεθνθνξίαο πνπ ηεξεί ε 

εθνξεπηηθή επηηξνπή ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο απφθαζεο 

απηήο. Όηαλ ηειεηψζεη ε ςεθνθνξία, θιείλεηαη ην πξσηφθνιιν ςεθνθνξίαο 

θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο θαη ηνπο παξεπξηζθφκελνπο 

ππνςήθηνπο ή αληηπξνζψπνπο ή αλαπιεξσηέο ηνπο.  

11 . Η θξνληίδα γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο ζηνλ ηφπν ηεο ςεθνθνξίαο αλήθεη 

ζηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή κε επηηεξεηή ηνλ πξφεδξφ ηεο. Απαγνξεχεηαη ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο ε παξακνλή ζηελ αίζνπζα ςεθνθνξίαο 

άιινπ πξνζψπνπ εθηφο απφ ηα κέιε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο θαη ηνπο 

ππνςεθίνπο ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο ή ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. 

12.`Οηαλ πεξάζεη ε θαζνξηζκέλε ψξα γηα ηε ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο, 

θεξχζζεηαη ε απνπεξάησζή ηεο θαη θιείλνληαη νη πφξηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο 

ςεθνθνξίαο. Πάλησο ε εθνξεπηηθή επηηξνπή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ 

ςεθνθνξία, εθφζνλ έρνπλ πξνζέιζεη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, εθινγείο πνπ δελ 

κπφξεζαλ λα ςεθίζνπλ. Η ψξα ηεο πεξάησζεο ηεο ςεθνθνξίαο, θαζψο θαη ν 

ιφγνο ηεο ηπρφλ παξάηαζήο ηεο αλαγξάθεηαη ζην βηβιίν πξαθηηθψλ. 

 

Άξζξν 12 

Δλζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο 



1. Κάζε ππνςήθηνο ή αληηπξφζσπφο ηνπ ή αλαπιεξσηήο ηνπ έρεη ην δηθαίσκα 

λα ππνβάιεη ζηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή ελζηάζεηο γηα παξαβάζεηο δηαηάμεσλ 

ηεο απφθαζεο απηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο κέζα ή έμσ απφ ην 

εθινγηθφ θαηάζηεκα. Οη ελζηάζεηο είλαη γξαπηέο θαη θαηαρσξνχληαη 

ππνρξεσηηθά ζην βηβιίν ησλ πξαθηηθψλ. 

2. Γηα ηηο ελζηάζεηο, απνθαζίδεη ε εθνξεπηηθή επηηξνπή αηηηνινγεκέλα είηε 

ακέζσο είηε φηαλ ηειεηψζεη ε ςεθνθνξία. Οη απνθάζεηο ηεο θαηαρσξνχληαη 

ζην βηβιίν πξαθηηθψλ. 

 

Άξζξν 13 

Γηαινγή ςεθνδειηίσλ 

1. Η δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ γίλεηαη κεηά ηελ θήξπμε ηνπ ηέινπο ηεο 

ςεθνθνξίαο θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ επνκέλσλ παξαγξάθσλ. 

2. Η εθνξεπηηθή επηηξνπή αλνίγεη ηελ θάιπε θαη πηζηνπνηεί ζην βηβιίν 

πξαθηηθψλ φηη νη ζθξαγίδεο ηεο θάιπεο βξέζεθαλ άζηθηεο ηε ζηηγκή ηνπ 

αλνίγκαηνο απηήο. 

3. Σηε ζπλέρεηα αξηζκνχληαη νη θάθεινη ρσξίο λ` αλνηρηνχλ. Τν απνηέιεζκα 

ηεο αξίζκεζεο γξάθεηαη νινγξάθσο ζην βηβιίν ησλ πξαθηηθψλ. 

4. Αλ απφ ηελ αξίζκεζε πξνθχςεη δηαθνξά κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ θαθέισλ 

θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ςεθνθφξσλ πνπ ςήθηζαλ, επαλαιακβάλεηαη ε αξίζκεζε. 

Δάλ θαη πάιη πξνθχςεη δηαθνξά, αθαηξνχληαη νη θάθεινη εθείλνη πνπ δελ έρνπλ 

ηε κνλνγξαθή ηνπ πξνέδξνπ ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο θαη αθνινχζσο 

εθείλνη πνπ δελ έρνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο. Αλ νη θάθεινη 

πνπ δελ έρνπλ κνλνγξαθή ή ζθξαγίδα δελ θαιχπηνπλ ηε δηαθνξά, ηφηε φινη 

νη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη ξίρλνληαη θαη πάιη ζηελ θάιπε θαη αθαηξνχληαη ζηελ 

ηχρε ηφζνη φζνη απαηηνχληαη γηα λα θαιπθζεί ε δηαθνξά. Οη θάθεινη πνπ 

αθαηξνχληαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, θαηαζηξέθνληαη απφ ηνλ πξφεδξν ηεο 

εθνξεπηηθήο επηηξνπήο. Η εθνξεπηηθή επηηξνπή νθείιεη ζε θάζε πεξίπησζε λα 

δηαηππψζεη ζηα πξαθηηθά ηε γλψκε ηεο γηα ηελ αηηία ηεο χπαξμεο 

πιενλαδφλησλ θαθέισλ. 



5. Μεηά ηελ αξίζκεζε ησλ θαθέισλ ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο απνζθξαγίδεη 

θάζε θάθειν μερσξηζηά θαη αθνχ εμαθξηβψζεη ην έγθπξν ηνπ ςεθνδειηίνπ 

πνπ πεξηέρεη θαη ην νπνίν επηδεηθλχεη ζε φπνηνλ απφ ηνπο παξηζηακέλνπο (κέιε 

ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, ππνςεθίνπο ή αληηπξνζψπνπο ηνπο) ην δεηήζεη, 

δηαβάζεη κεγαινθψλσο ηελ νλνκαζία ηνπ ζπλδπαζκνχ, θαζψο θαη ηα 

νλνκαηεπψλπκα ησλ ππνςεθίσλ πνπ θέξνπλ ζηαπξφ πξνηίκεζεο ή ην 

νλνκαηεπψλπκν ηνπ κεκνλσκέλνπ ππνςεθίνπ πνπ ηπρφλ έιαβε ςήθν 

πξνηίκεζεο. Κάζε έγθπξν ςεθνδέιηην αξηζκείηαη θαη κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ 

πξφεδξν ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο. Αθνχ πξνζδηνξηζηνχλ ηα έγθπξα 

ςεθνδέιηηα γίλεηαη ε θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ πνπ δφζεθαλ ππέξ θάζε 

ζπλδπαζκνχ ή κεκνλσκέλνπ ππνςεθίνπ θαη ησλ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο ππέξ 

θάζε ππνςεθίνπ ζπλδπαζκνχ. 

6. Δλζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο δηαινγήο ησλ ςήθσλ αζθνχληαη 

ελψπηνλ ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο θαη εθδηθάδνληαη απφ απηή πξηλ απφ ην 

πέξαο ηεο δηαινγήο. 

7. Μεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο δηαινγήο ε εθνξεπηηθή επηηξνπή θαηαρσξεί ζην 

βηβιίν πξαθηηθψλ ηεο εθινγήο ηελ ψξα ηνπ πέξαηνο ηεο δηαινγήο, ηνλ νιηθφ 

αξηζκφ ησλ γξακκέλσλ ζηνλ πίλαθα εθινγέσλ, ηνλ νιηθφ αξηζκφ ησλ 

εθινγέσλ πνπ ςήθηζαλ, ηνλ νιηθφ αξηζκφ ησλ άθπξσλ ςεθνδειηίσλ, ηνλ 

αξηζκφ ησλ ςεθνδειηίσλ πνπ πξνζβιήζεθαλ ζαλ άθπξα αιιά θεξχρζεθαλ 

έγθπξα, ηνλ αξηζκφ ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβε θάζε κεκνλσκέλνο 

ππνςήθηνο, θαζψο θαη θάζε ζπλδπαζκφο ζην ζχλνιφ ηνπ θαη θαηά ππνςήθην, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο θαη θάζε άιιν 

ρξήζηκν ζηνηρείν. Τν βηβιίν πξαθηηθψλ ηεο εθινγήο ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε 

ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο θαη ηνπο παξφληεο κεκνλσκέλνπο ππνςεθίνπο, ή 

εθπξνζψπνπο ησλ ζπλδπαζκψλ ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο ή ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο. 

 

Άξζξν 14 

Αλάδεημε - Αλαθήξπμε εθπξνζψπσλ 



1. Μεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο δηαινγήο ησλ ςεθνδειηίσλ, ε εθνξεπηηθή 

επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ αλάδεημε ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ππαιιήισλ ζηα 

ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ησλ επνκέλσλ 

παξαγξάθσλ. 

2. Ψο εθινγηθφ κέηξν γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ αξηζκνχ ησλ εθπξνζψπσλ κεηαμχ 

ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ ιακβάλεηαη ην αθέξαην 

κέξνο ηνπ πειlθνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εγθχξσλ 

ςεθνδειηίσλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ εθπξνζψπσλ πνπ εθιέγνληαη (δχν). 

3. Σπλδπαζκφο πνπ ζπγθεληξψλεη αξηζκφ ςεθνδειηίσλ ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ 

εθινγηθνχ κέηξνπ, εθιέγεη έλαλ εθπξφζσπν. Μεκνλσκέλνο ππνςήθηνο πνπ 

έιαβε αξηζκφ ςήθσλ ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ εθινγηθνχ κέηξνπ εθιέγεηαη 

εθπξφζσπνο. 

4. Αλ ν αξηζκφο ησλ εθπξνζψπσλ δελ θαιχπηεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία 

ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ν δεχηεξνο εθπξφζσπνο αλαδεηθλχεηαη απφ 

ην ζπλδπαζκφ ή ην κεκνλσκέλν ππνςήθην πνπ έιαβε ηηο πεξηζζφηεξνπο 

ςήθνπο, αθνχ ζπγθξηζεί ην ππφινηπν ησλ ςήθσλ ηνπ ζπλδπαζκνχ, πνπ 

εμέιεμε ήδε έλαλ εθπξφζσπν, κε ηνλ αξρηθφ αξηζκφ ςήθσλ ησλ ππφινηπσλ 

ζπλδπαζκψλ ή κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ. 

5. Αλ θαλέλαο ζπλδπαζκφο ή κεκνλσκέλνο ππνςήθηνο δελ ζπκπιεξψλνπλ ην 

εθινγηθφ κέηξν ν αξηζκφο ησλ εθπξνζψπσλ θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ 

ζπλδπαζκψλ ή ησλ κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ πνπ έιαβαλ ηηο πεξηζζφηεξνπο 

ςήθνπο. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο κεηαμχ ηνπο, ε θαηαλνκή ησλ εθπξνζψπσλ 

γίλεηαη κε θιήξσζε, πνπ δηελεξγεί ε εθνξεπηηθή επηηξνπή. 

6. Ψο ηαθηηθά κέιε ησλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ αλαδεηθλχνληαη, θαηά ηε 

δηαδηθαζία ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ, ν κεκνλσκέλνο ή νη κεκνλσκέλνη 

ππνςήθηνη πνπ εμειέγεζαλ σο εθπξφζσπνη ή απφ θάζε ζπλδπαζκφ ν 

ππνςήθηνο ή νη ππνςήθηνη πνπ ζπγθέληξσζαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο 

πξνηίκεζεο. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε απφ ηελ 

εθνξεπηηθή επηηξνπή. 



Οη ππφινηπνη ππνςήθηνη ηνπ ζπλδπαζκνχ ζεσξνχληαη αλαπιεξσκαηηθνί ησλ 

εθιεγέλησλ θαηά ηε ζεηξά ησλ ςήθσλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη. 

7. Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε αλαπιήξσζε κεκνλσκέλνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο 

έρεη εθιεγεί εθπξφζσπνο, ε εθνξεπηηθή επηηξνπή θαηαξηίδεη πίλαθα, ζηνλ 

νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη ππνςήθηνη, αλεμαξηήησο ζπλδπαζκνχ, νη νπνίνη δελ 

έρνπλ εθιεγεί ηαθηηθά κέιε ή δε θέξνληαη σο αλαπιεξσηέο ηαθηηθψλ κειψλ. 

Αλαπιεξσηήο ηνπ κεκνλσκέλνπ ππνςεθίνπ είλαη ν ππνςήθηνο ν νπνίνο, βάζεη 

ηνπ αλσηέξσ πίλαθα, ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ζηαπξψλ ή ςήθσλ 

πξνηίκεζεο. 

8. Η αλαθήξπμε ησλ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ αηξεηψλ κειψλ ησλ 

ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή. 

9. Αλ αηξεηά κέινο ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ παχζεη κεηά ηελ αλαθήξπμή 

ηνπ λα έρεη ηελ ππαιιειηθή ηδηφηεηα, ηαθηηθφ κέινο θαζίζηαηαη ην 

αλαπιεξσκαηηθφ θαη σο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο νξίδεηαη ν επφκελνο θαηά ηε 

ζεηξά ςήθσλ ππνςήθηνο ζπλδπαζκνχ απφ ηνλ νπνίν είρε αλαδεηρζεί. 

Γηα ηελ αλαπιήξσζε αηξεηνχ κέινπο, ην νπνίν ήηαλ κεκνλσκέλνο ππνςήθηνο 

ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 7 ηνπ παξφληνο φξζξνπ. 

 

Άξζξν 15 

Γλσζηνπνίεζε απνηειεζκάησλ - 

Παξάδνζε ζηνηρείσλ 

1 . Η εθνξεπηηθή επηηξνπή ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ ελεξγεηψλ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ άξζξνπ γλσζηνπνηεί κε έγγξαθν ηνπ πξνέδξνπ ηεο ην 

απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 

θαη παξαδίδεη ζε εθπξφζσπν ηεο ππεξεζίαο απηήο γηα θχιαμε ην πξσηφθνιιν 

ςεθνθνξίαο, ην βηβιίν πξαθηηθψλ θαη φζα άιια εθινγηθά έγγξαθα ππάξρνπλ, 

θαζψο θαη ηα ςεθνδέιηηα, ηαθηνπνηεκέλα θαηά ζεηξά πνπ αξηζκήζεθαλ. 

Γηα ηελ παξάδνζε ππνγξάθεηαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. 

2. Τα ζηνηρεία απηά θπιάζζνληαη γηα έλα έηνο απφ ην δηνξηζκφ ησλ αηξεηψλ 

κειψλ ζηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα θαη χζηεξα θαηαζηξέθνληαη αθνχ 



ζπληαρζεί ζρεηηθφ πξαθηηθφ. Σε πεξίπησζε εθθξεκνδηθίαο θπιάζζνληαη κέρξη 

ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο θαη πάλησο φρη πέξα απφ ηε ιήμε ηεο 6εηείαο 

ησλ αηξεηψλ κειψλ ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 

Άξζξν 16 

Δθαξκνγή δηαηάμεσλ γηα ηελ εθινγή αηξεηψλ κειψλ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ 

1. Οη δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη ζην 

πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πνπ 

ππεξεηεί ζηνπο ΟΤΑ, φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, πιελ ηνπ βνεζεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ γηα ηνπο νπνίνπο σο ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην ιεηηνπξγεί ε 

δεκαξρηαθή επηηξνπή, ην θνηλνηηθφ ζπκβνχιην, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ε 

εθηειεζηηθή επηηξνπή (άξζξν 230, παξ.4 ηνπ λ. 3584/2007) .  

2. Αλ ην πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ππάγεηαη ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ ίδηνπ ππεξεζηαθνχ δελ επαξθεί γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο 

εθνξεπηηθήο επηηξνπήο ην ειιεηπφληα κέιε νξίδνληαη απφ κνλίκνπο 

ππαιιήινπο πνπ ππάγνληαη ζην ίδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, κε απφθαζε ηνπ 

αξκνδίνπ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ νξηζκέλνπ νξγάλνπ πνπ πξνβιέπεηαη 

ζην άξζξν 3 ηεο απφθαζεο απηήο. 

 

Άξζξν 17 

Δπαλάιεςε ςεθνθνξίαο 

 Αλ αθπξσζεί ε εθινγή ησλ αηξεηψλ κειψλ θάπνηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ 

θαη δηαηαρζεί ε επαλάιεςε ηεο ςεθνθνξίαο, ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη 

νιηθψο ή κεξηθψο κε βάζε ηνπο πίλαθεο εθινγέσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά 

ηελ αξρηθή ςεθνθνξία. Πξφηαζε θαη αλαθήξπμε λέσλ ππνςεθίσλ δελ 

επηηξέπεηαη. 

 

 

 



Άξζξν 18 

Γηελέξγεηα Δθινγψλ 

  Οη εθινγέο ζα δηεμαρζνχλ ην Γεθέκβξην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ε δε ζρεηηθή 

πξνθήξπμε ζα εθδνζεί έλα ηνπιάρηζην κήλα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ςεθνθνξίαο. 

  Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

Αζήλα,  20 Μαΐοσ 2011  

 

 Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 
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