
ΠΔ 225/1986: Λειτουργία Περιφερειακών Τμημάτων του 

Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, όπως ισχύει σήμερα  
 

Άρθρο :0  

Κατ' Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 2 

 

Π. . 225 της 13.6/10.7.86. Σύσταση και λειτουργία των Περιφερειακών 

Τμημάτων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). 

Έχοντας υπόψη: 

 

 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 1100/1980 "περί ιδρύσεως 

Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας" (ΦΕΚ 295 τ. 

Α`/1980) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1479/84 ατροποποιήσεις 

του νόμου 1100/1980 και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 145 τ. Α` /26.9.84), β) του 

άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" 

(ΦΕΚ 137 τ. Α`/26.7.85). 

 2. Την από 11.11.1985 σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. 

κ.λ.π. (γν. Σ.τ.Ε.). 

 

Άρθρο :1  

Κατ' Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1 

Προισχύσασες μορφές άρθρου :1 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΜΕΛΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ 

 

Άρθρο 1. 

 

Περιφερειακά Τμήματα. 

 

Συστήνονται τα παρακάτω Περιφερειακά Τμήματα (Π.Τ.) του Οικονομικού 

Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) με τις αντίστοιχες έδρες και περιφερειακές 

αρμοδιότητες: 

 

1.Π.Τ. Θράκης με έδρα την Κομοτηνή και αρμοδιότητα στους νομούς `Εβρου, 

Ροδόπης και Ξάνθης. 

2.Π.Τ. Ανατολικής Μακεδονίας με έδρα τις Σέρρες και αρμοδιότητα στους 

νομούς Δράμας, Σερρών και Καβάλας. 

3.Π.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αρμοδιότητα στους 

νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Κιλκίς. 

4.Π.Τ. Κεντροδυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Βέροια και αρμοδιότητα στους 

νομούς Ημαθίας, Πιερίας και Πέλλας. 

5.Π.Τ. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη και αρμοδιότητα στους νομούς 

Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης και Γρεβενών. 

"6. Π.Τ. Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα και αρμοδιότητα στους νομούς 

Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας". 

7.Π.Τ. Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα και αρμοδιότητα στους νομούς 

Μαγνησίας, Λάρισας, Τρικάλων, και Καρδίτσας. 



8.Π.Τ. Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία και αρμοδιότητα στους 

νομούς Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευρυτανίας. 

9.Π.Τ. Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Χαλκίδα και αρμοδιότητα στους 

νομούς Βοιωτίας και Ευβοίας. 

"10. Π.Τ. Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την 

Πάτρα και αρμοδιότητα στους Νομούς Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας". 

 

*** Οι περ. 6 και 10 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το ΠΔ 201/2006, ΦΕΚ Α 

202/25.9.2006. 

 

11.Π.Τ. Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη και αρμοδιότητα 

στους νομούς Κορινθίας, Αρκαδίας, Αργολίδας, Μεσσηνίας και Λακωνίας. 

12.Π.Τ. Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο και αρμοδιότητα στο νομό 

Δωδεκανήσου. 

13.Π.Τ. Ανατολικού Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη και αρμοδιότητα στους 

νομούς Λέσβου, Χίου και Σάμου. 

14.Π.Τ. Ανατολικής Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα στους 

νομούς Ηρακλείου και Λασηθίου. 

15.Π.Τ. Δυτικής Κρήτης με έδρα τα Χανιά και αρμοδιότητα στους Νομούς 

Χανίων και Ρεθύμνου. 

"16. Π.Τ. Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα και αρμοδιότητα στους Νομούς 

Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Λευκάδας". 

 

*** Η περ. 16 προστέθηκε με το ΠΔ 201/2006,ΦΕΚ Α 202/25.9.2006. 

 

Άρθρο :2 

 

Άρθρο 2. 

 

Μέλη. 

 

1.Τα μέλη του ΟΕΕ που κατοικούν στους νομούς που αναφέρονται στο 

προηγούμενο άρθρο, είναι αυτοδικαίως μέλη του Π.Τ. που έχει αρμοδιότητα στο 

νόμο κατοικίας τους. 

2.Τα μέλη του ΟΕΕ που κατοικούν στους νομούς Αττικής και Κυκλάδων δεν 

ανήκουν στην αρμοδιότητα Π.Τ., αλλά υπάγονται στην αρμοδιότητα της 

Κεντρικής Διοίκησης (Κ. .) και της Κεντρικής υπηρεσίας του ΟΕΕ. Το ίδιο 

ισχύει και για τα μέλη του ΟΕΕ που διαμένουν στο εξωτερικό. 

3. Σε περίπτωση αλλαγής του τόπου κατοικίας τους, τα μέλη του ΟΕΕ, έχουν την 

υποχρέωση να ενημερώσουν εγγράφως το Π.Τ. στο οποίο ανήκουν, εντός 

τριάντα (30) ημερών από την πραγματοποίησή της. Στην περίπτωση αυτή, 

αυτοδικαίως διαγράφονται και εγγράφονται στη δύναμη του Π.Τ. που έχει 

αρμοδιότητα στον τόπο της νέας κατοικίας τους. Η ευθύνη για την άμεση 

αναγγελία της μεταβολής και την αποστολή οποιουδήποτε σχετικού στο Π.Τ. 

υποδοχής μέλους του ΟΕΕ, ανήκει στην τοπική Διοίκηση (τ. .) του Π.Τ. από το 

οποίο μετακινήθηκε. 

 

 

 

 



 

 

Άρθρο :3 Προισχύσασες μορφές άρθρου :1 

 

Άρθρο 3. 

 

Διοίκηση. 

 

"Άρθρο 3 

 

Τα Π.Τ. διοικούνται από επταμελείς (7) Τοπικές Διοικήσεις (Τ. .) που 

αποτελούνται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Οικονομικό 

Επόπτη και τρεις (3) Συμβούλους". 

 

*** Το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 ΠΔ 387/1998 ΦΕΚ 

Α`260/20.11.98 

 

Άρθρο :4 Κατ' Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1 

 

Άρθρο 4. 

 

Αρμοδιότητες. 

 

1.Τα Π.Τ. του ΟΕΕ αποτελούν την έκφραση του ΟΕΕ στην περιοχή τους για 

κάθε θέμα που έχει σχέση με την περιφέρειά τους και προωθούν τοπικά την 

πολιτική του ΟΕΕ. 

2.Τα Π.Τ. υλοποιούν τις αποφάσεις της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣΤΑ) 

και της Κεντρικής Διοίκησης (Κ. .) του ΟΕΕ, προγραμματίζουν τη δράση των 

Τμημάτων μέσα στα πλαίσια των σκοπών του και των αποφάσεων των 

Διοικητικών του Οργάνων, μεριμνούν για την προώθηση των τοπικών 

προβλημάτων ή των τοπικού χαρακτήρα επαγγελματικών και επιστημονικών 

ζητημάτων των μελών και εισηγούνται στην Κ. . για τα γενικότερα θέματα. 

3.Η μέριμνα για την προώθηση των τοπικών προβλημάτων ή των τοπικού 

χαρακτήρα επαγγελματικών και επιστημονικών ζητημάτων των μελών του Π.Τ., 

δεν πρέπει να θίγει και οποιονδήποτε τρόπο τα κοινά συμφέροντα των λοιπών 

μελών του ΟΕΕ που δεν ανήκουν στο συγκεκριμένο Π.Τ. Επίσης δεν πρέπει να 

θίγει το γενικότερο προγραμματισμό δράσης του ΟΕΕ ή να έρχεται σε αντίθεση 

με αποφάσεις της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣΤΑ) και της Κ. . 

4.Τα Π.Τ. αλληλογραφούν απ` ευθείας με τα μέλη τους, τις αρχές, τους 

οργανισμούς, τις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς 

φορείς της περιφέρειάς τους. Η αλληλογραφία επί επιστημονικών και 

επαγγελματικών θεμάτων, επί γνωμοδοτήσεων και εκπροσωπήσεων, 

κοινοποιείται υποχρεωτικά στην Κ. . του ΟΕΕ. 

5.Τα Π.Τ. ορίζουν εκπροσώπους μέλη τους σε Νομαρχιακά Συμβούλια και 

όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων, διοικητικά συμβούλια 

οργανισμών και επιχειρήσεων του Δημόσιου Τομέα και της τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης και σε άλλα συλλογικά όργωνα, συμβούλια, 

επιτροπές ή ομάδες εργασίας που προβλέπεται ή έχει ζητηθεί να εκπροσωπηθεί 

το ΟΕΕ. 



6.Τα Π.Τ. παραλαμβάνουν αιτήσεις εγγραφής νέων μελών και τις διαβιβάζουν 

στην Κ. ., εισπράττουν τις συνδρομές των μελών τους και εκδίδουν 

πιστοποιητικά σχετικά με την επαγγελματική κατάσταση ή επιστημονική 

κατάρτιση των μελών τους. Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο οι Τ.Σ. συγκαλούν 

τα μέλη των Π.Τ. σε συγκέντρωση ενημερωτικού χαρακτήρα. 

7.Στην έδρα των Π.Τ. τηρείται αρχείο μελών που ενημερώνεται με κάθε 

επερχόμενη μεταβολή. 

 

Άρθρο :5 

 

Άρθρο 5. 

 

Πόροι, Προϋπολογισμός και Απολογισμός Δαπανών. 

 

1.Τα Π.Τ. δεν έχουν δικούς τους πόρους, οι δαπάνες τους καλύπτονται από τον 

τακτικό προϋπολογισμό του ΟΕΕ, με πιστώσεις που αναγράφονται σε ιδιαίτερο 

κεφάλαιο και άρθρο του προϋπολογισμού. 

2.Τα ποσά των πιστώσεων κατατίθενται σε ιδιαίτερο τραπεζικό 

λογαριασμό του Π.Τ. που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας η οποία 

ασκεί την ταμειακή διαχείριση του ΟΕΕ, από όπου και αναλαμβάνονται. 

3.Οι Τ. . υποχρεούνται μέχρι 31/10 κάθε ημερολογιακού - διαχειριστικού έτους 

να έχουν συντάξει και υποβάλει στην Κ. . προϋπολογισμό δαπανών του 

επομένου έτους, συνοδευόμενο από σχετική εισηγητική έκθεση, για έγκριση από 

τη ΣΤΑ. 

4.Ο εγκεκριμένος από τη ΣΤΑ προϋπολογισμός δαπανών των Π.Τ. εκτελείται 

κατ` αναλογία των διατάξεων που διέπουν την εκτέλεση δαπανών του ΟΕΕ. 

5.Οι Τ. . υποχρεούνται μέχρι 10/3 κάθε ημερολογιακού - 

διαχειριστικού έτους, να έχουν συντάξει και υποβάλλει στην Κ. . απολογισμό 

δαπανών του λήξαντος έτους, συνοδευόμενο από σχετική εισηγητική έκθεση, 

καθώς και όλα τα δικαιολογητικά των δαπανών για έγκριση από τη ΣΤΑ. 

 

Άρθρο :6 Προισχύσασες μορφές άρθρου :3 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 6. 

 

Χρόνος προκήρυξης και διενέργειας των εκλογών. 

 

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών των Τ. . των Π.Τ., προκηρύσσονται 

ταυτόχρονα με τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών της ΣΤΑ, από την 

απερχόμενη Κ. .του ΟΕΕ "πενήντα πέντε (55)" τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

ημέρα ψηφοφορίας, η οποία διαρκεί μία (1) ημέρα. Η προκήρυξη των εκλογών 

δημοσιεύεται σε μία (1) ημερήσια πολιτική και σε μία (1) ημερήσια οικονομική 

εφηιιερίδα της Αθηνάς, καθώς επίσης και σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία 

εφημερίδα κάθε νομού, αποστέλλεται σε όλες τις Νομαρχίες του κράτους και 

αναρτάται στα Νομαρχιακά Καταστήματα και στα κατά τόπους γραφεία των 

εδρών των Π.Τ. 

 



***Η εντός " " φράση αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 9 του Π. .305/1998 

(Α 214) 

 

"2. Οι εκλογές διενεργούνται κάθε τρια (3) χρόνια μέσα στο διάστημα από 15 

Οκτωβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου και ημέρα Κυριακή ταυτόχρονα με τις εκλογές 

για την ανάδειξη της Σ.τ.Α.." 

 

***H παρ.2 που είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 3 του Π. .86/1995 (Α 53), 

τροποποιήθηκε στην συνέχεια ως άνω με την παρ.2 του άρθρου 15 του 

Ν.2578/1998 (Α 30) 

 

3.Η ακριβής ημερομηνία διενέργειας των εκλογών, μέσα στο παραπάνω 

διάστημα, προσδιορίζεται κάθε φορά από την απερχόμενη Κ. . του ΟΕΕ. 

4.Σε περίπτωση διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών της ΣΤΑ σε 

χρόνο διάφορο από τον καθοριζόμενο στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού 

εξαιτίας α) οριστικής ματαίωσης τακτικής συνόδου της ΣΤΑ, β) για το λόγο που 

προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 12 του Π. . 326/1983, γ) αδυναμίας 

συγκρότησης σε σώμα της Κ. ., δ) διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των 

μελών της ΣΤΑ από Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και ε) σχετικής απόφασης 

της ΣΤΑ, διενεργούνται ταυτόχρονα εκλογές για την ανάδειξη Τ. . και στα Π.Τ. 

5.Σε περίπτωση διενέργειας εκτάκτων εκλογών για την ανάδειξη Τ. σε ορισμένα 

Π.Τ., για τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 24, στις παρ. 8 

και 10 του άρθρου 25 και στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 32 η θητεία των Τ. . 

που θα προέλθουν από τις έκτακτες εκλογές λήγει ταυτόχρονα με την θητεία των 

υπολοίπων Τ. . και της ΣΤΑ. 

6.Η ακριβής ημερομηνία των πρώτων εκλογών για την ανάδειξη των μελών των 

Τ. . στα Π.Τ. θα καθορισθεί από την Κ. . 

 

Άρθρο :7 

 

Άρθρο 7. 

 

Εκλογικό σύστημα. 

 

Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών των Τ. . των Π.Τ., διενεργούνται με το 

σύστημα της απλής αναλογικής κατά Π.Τ. και σύμφωνα με τις διατάξεις και 

διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα. 

 

Άρθρο :8 Προισχύσασες μορφές άρθρου :2 

 

""Άρθρο 8 Δικαιώματα συμμετοχής στις εκλογές 

 

Δικαίωμα ψήφου και υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη των 

Π.Τ. που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του προηγουμένου έτους 

διενέργειας των εκλογών, τριάντα έξι (36) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από 

την ημέρα της ψηφοφορίας, καθώς και όσοι εγγραφούν στον Ο.Ε.Ε. σαράντα 

(40) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας"". 

 



***Το άρθρο 8,το οποίο είχε τροποποιηθεί με το ΠΔ 6/1989,αντικαταστάθηκε 

ως άνω με το άρθρο 10 του Π. .305/1998 (Α 214) 

 

 

Άρθρο :9 Προισχύσασες μορφές άρθρου :1 

 

Άρθρο 9. 

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων. 

 

1.Οι αιτήσεις υποψηφιότητας των μελών των Π.Τ. υποβάλλονται εγγράφως στην 

απερχόμενη Κ. . και αφορούν αποκλειστικά τις θέσεις της Τ. . του Π.Τ. στο 

οποίο είναι εγγεγραμμένα. 

2.Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται: 

α) Αυτοπροσώπως, με επίδειξη της ειδικής ταυτότητας μέλους του ΟΕΕ ή της 

αστυνομικής ταυτότητας, ή άλλου ισοδύναμου αποδεικτικού. 

β) Από άλλο πρόσωπο, εφοδιασμένο με επικυρωμένη από δημόσια αρχή 

εξουσιοδότηση του υποψηφίου. 

γ) Με συστημένη επιστολή, συνοδευόμενη υποχρεωτικά από βεβαίωση της 

αστυνομικής αρχής για το γνήσιο της υπογραφής. 

3. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας αναφέρουν υποχρεωτικά το επώνυμο, το όνομα, 

το πατρώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό μητρώου μέλους του ΟΕΕ, 

τον αριθμό τηλεφώνου του αιτούντος και το Π.Τ. για την Τ. . 

του οποίου θέτει υποψηφιότητα. 

4.Οι αιτήσεις υποψηφιότητας συνοδεύονται υποχρεωτικά από απόδειξη 

πληρωμής ή κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, του ατομικού 

παράβολου υποψηφιότητας, το ύψος του οποίου καθορίζεται κάθε φορά από την 

Κ. ., αναφέρεται στην προκήρυξη των εκλογών και δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερο της ισχύουσας ετήσιας συνδρομής μέλους του ΟΕΕ που έχει πάρει 

πτυχίο πριν έξι (6) τουλάχιστον χρόνια. 

5.Οι αιτήσεις υποψηφιότητας γίνονται αποδεκτές, εφόσον εχουν παραληφθεί από 

την υπηρεσία της Κ. ., "τριάντα έξι (36)" τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από 

την ημέρα της ψηφοφορίας. 

 

***Η εντός " " φράση αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 11 τουΠ..305/1998 

(Α 214) 

 

6.Σε περίπτωση εκτάκτων εκλογών στα Π.Τ. τα μέλη της Κ. . μπορούν να 

υποβάλλουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους σε Τ. ., εφόσον μέχρι τη λήξη 

της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων, υποβάλλουν εγγράφως την 

παραίτησή τους από την Κ. . Η παραίτηση γίνεται αποδεκτή από την ημέρα που 

περιήλθε στην κεντρική υπηρεσία του ΟΕΕ. 

 

Άρθρο :10 Προισχύσασες μορφές άρθρου :2 

 

Άρθρο 10. 

 

Μεμονωμένοι υποψήφιοι και συνδυασμοί υποψηφίων. 

 



1.`Οσα μέλη των Π.Τ. συμμετέχουν ως υποψήφιοι στις εκλογές, μπορούν να 

εκτίθενται ή ως μεμονωμένοι ή σε συνδυασμούς υποψηφίων. Συνδυασμός 

θεωρείται η κοινή συμμετοχή στις εκλογές δύο (2) τουλάχιστον υποψηφίων με 

το ίδιο ψηφοδέλτιο. 

2.Η υποβολή δήλωσης για την κατάρτιση συνδυασμού υποψηφίων 

πραγματοποιείται "τριάντα τρείς (33)" τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 

ημέρα της ψηφοφορίας. 

 

***Η εντός " " φράση αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 12 του Π..305/1998 

(Α 214) 

 

3.Η δήλωση κατάρτισης συνδυασμού περιλαμβάνει υποχρεωτικά:  

α) την ονομασία του συνδυασμού απαγορευμένων των εμβλημάτων,  

β) τα στοιχεία των υποψηφίων όπως προβλέπονται από την παράγραφο 3 του 

προηγουμένου άρθρου,  

γ) το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου του συνδυασμού που είναι υποχρεωτικά 

ένας από τους υποψήφιους και ο οποίος υπογράφει και τη δήλωση κατάρτισης 

του συνδυασμού,  

δ) το ονοματεπώνυμο ενός μέλους του ΟΕΕ που ορίζεται ως Γενικός 

Εκπρόσωπος. Σε περίπτωση που προτείνονται περισσότεροι του ενός Γενικοί 

Εκπρόσωποι, ορίζεται ως Γενικός εκπρόσωπος εκείνος που προτάθηκε από τους 

περισσότερους υποψηφίους. 

4.Η δήλωση κατάρτισης συνδυασμού συνοδεύεται από υπεύθυνες δηλώσεις του 

Ν. 105/69 όλων των υποψηφίων με τις οποίες δηλώνουν ότι αποδέχονται τη 

συμμετοχή τους στο συνδυασμό και αναγνωρίζουν τον Εκπρόσωπο του 

συνδυασμού και το Γενικό Εκπρόσωπο ως Αντιπροσώπους τους για τη ρύθμιση 

κάθε θέματος σχετικού με τις εκλογές. 

"5. Κάθε συνδυασμός μπορεί να συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο του μέχρι δέκα 

(10) υποψηφίους". 

 

*** Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 2 ΠΔ 387/1998 ΦΕΚ Α` 

260/20.11.98 

 

6. Με την υποβολή των δηλώσεων υποψηφιοτήτων οι μεμονωμένοι υποψήφιοι 

και οι συνδυασμοί υποψηφίων μπορούν να υποβάλλουν και χωριστούς πίνακες. 

α) Μέχρι δύο (2) προτεινομένων μελών του ΟΕΕ για συμμετοχή στην Κεντρική 

Εφορευτική Επιτροπή των Περιφερειακών Εκλογών (ΚΕΠΕΕ). Το πρώτο 

αναγραφόμενο μέλος θεωρείται ότι προτείνεται ως τακτικό και το δεύτερο ως 

αναπληρωματικό. 

β) Μέχρι δύο (2) προτεινομένων μελών για κάθε εκλογικό τμήμα του 

συγκεκριμένου Π.Τ. για συμμετοχή στην Τοπική Εφορευτική Επιτροπή των 

Περιφερειακών Εκλογών (ΤΕΕΠΕ). Το πρώτο αναγραφόμενο μέλος θεωρείται 

ότι προτείνεται ως τακτικό και το δεύτερο ως αναπληρωματικό. 

γ) Μέχρι δύο (2) προτεινομένων μελών του ΟΕΕ για συμμετοχή στην 

Εφορευτική Επιτροπή του Ειδικού εκλογικού τμήματος ψηφοφορίας με 

αλληλογραφία που προβλέπεται στο άρθρο 19 του παρόντος. Το πρώτο 

αναγραφόμενο μέλος θεωρείται ότι προτείνεται ως τακτικό το δεύτερο ως 

αναπληρωματικό. 

Τα ονοματεπώνυμα όλων των προτεινομένων για συμμετοχή στην ΚΕΕΠΕ, τις 

ΤΕΕΠΕ και την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του Ειδικού εκλογικού 



τμήματος ψηφοφορίας με αλληλογραφία συνοδεύονται υποχρεωτικά από τις 

διευθύνσεις και τους αριθμούς τηλεφώνων τους. 

 

 

Άρθρο :11 Προισχύσασες μορφές άρθρου :1 

 

Άρθρο 11. 

 

Ανακήρυξη Υποψηφίων. 

 

1. Η ανακήρυξη των υποψηφίων, μεμονωμένων και συνδυασμών, 

πραγματοποιείται από την Κ. . "τριάντα δύο (32)" τουλάχιστον πλήρεις ημέρες 

πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. πίνακας με τα ονόματα των 

ανακηρυχθέντων μεμονωμένων και συνδυασμών υποψηφίων κάθε Π.Τ. 

αναρτώνται στα Γραφεία του κεντρικού Καταστήματος του ΟΕΕ, στα Γραφεία 

των εδρών των Π.Τ. και στα Νομαρχιακά Καταστήματα των νομών που ανήκουν 

στην αρμοδιότητα κάθε Π.Τ. 

 

***Η εντός " " φράση αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 13 του Π..305/1998 

(Α 214) 

 

2.Υποψήφιοι που δεν συμπεριλαμβάνονται σε δήλωση κατάρτισης συνδυασμού, 

ανακηρύσσονται μεμονωμένοι υποψήφιοι. 

3.Η ανακήρυξη των υποψηφίων είναι υποχρεωτική εκτός εάν: 

α) Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου του 

ΟΕΕ για οριστική διαγραφή του αιτούντος ή υπάρχει τελεσίδικη απόφαση 

προσωρινής διαγραφής η οποία δεν έχει λήξει μέχρι την τελευταία ημέρα 

υποβολής υποψηφιοτήτων. 

β) Υπάρχει παρόμοια απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΟΕΕ κατά 

της οποίας δεν ασκήθηκε εμπρόθεσμη προσφυγή. 

γ) Η αίτηση υποψηφιότητας δεν περιλαμβάνει ή δεν συνοδεύεται από όλα τα 

οριζόμενα ως υποχρεωτικά από το άρθρο 9 του παρόντος στοιχεία. 

δ) Υποψήφιος περιλαμβάνεται σε περισσότερους του ενός συνδυασμούς ή 

εμφανίζεται ως υποψήφιος σε περισσότερα του ενός Π.Τ. 

ε) Ο αιτών δεν έχει εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις προς το ΟΕΕ. 

στ) Ο αιτών έχει ανακαλέσει την υποψηφιότητά του εγγράφως, είτε 

αυτοπροσώπως είτε με αποστολή δήλωσης επικυρωμένης από δημόσια αρχή, ως 

προς το γνήσιο της υπογραφής. 

 

4.Ενστάσεις σχετικές με την ανακήρυξη μπορεί να υποβάλλει κάθε 

ενδιαφερόμενο μέλος του ΟΕΕ εγγράφως με οποιοδήποτε τρόπο. Οι ενστάσεις, 

που πρέπει να είναι αιτιολογημένες, εκδικάζονται αμέσως από την Κ. . και μέσα 

στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημέρας ανακήρυξης και της 

ημέρας οριστικοποίησης των πινάκων των υποψηφίων. 

5.Η οριστικοποίηση των πινάκων των υποψηφίων πραγματοποιείται από την 

απερχόμενη Κ. . "είκοσι έξι (26)" τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 

ημέρα της ψηφοφορίας. Εφόσον υποβλήθηκαν ενστάσεις και έγιναν δεκτές 

αναρτώνται νέοι πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων στα σημεία που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

 



***Η εντός " " φράση αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 13 του Π..305/1998 

(Α 214) 

 

6.Εντός "τριών (3)" ημερών από της οριστικοποιήσεως των πινάκων, 

συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων, οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι 

υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν σε ειδικό λογαριασμό εκλογικών 

παραβόλων του ΟΕΕ στην εθνική τράπεζα της Ελλάδας, χρηματικό ποσό ίσο με 

το τριπλάσιο της ετήσιας συνδρομής μέλους του ΟΕΕ που έχει λάβει πτυχίο προ 

εξαετίας για την αντιμετώπιση μέρους των εξόδων εκτύπωσης των ψηφοδελτίων. 

Σε περίπτωση που το εκλογικό παράβολο δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα, δεν 

εκτυπώνονται ψηφοδέλτια του συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου, ο 

οποίος και δεν συμμετέχει στις εκλογές. 

 

***Η εντός " " φράση αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 13 του Π. 

.305/1998 (Α 214) 

 

Άρθρο :12 

 

Άρθρο 12. 

 

Εφορευτικές Επιτροπές - Εκλογικά Τμήματα. 

 

1.Οι Εφορευτικές Επιτροπές διορίζονται από την Κ. . και απαρτίζονται από 

δικαστικούς λειτουργούς ως προέδρους που ορίζονται από την αρμόδια αρχή και 

μέλη του ΟΕΕ, που προτάθηκαν από τους μεμονωμένους υποψήφιους και τους 

συνδυασμούς υποψηφίων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 10 

του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Εφόσον οι μεμονωμένοι υποψήφιοι και 

οι συνδυασμοί υποψηφίων δεν έχουν προτείνει τον απαιτούμενο σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του παρόντος αριθμό μελών για τη συγκρότηση 

των εφορευτικών Επιτροπών, οι τελευταίες συμπληρώνονται με μέλη που 

διορίζονται κατά την κρίση της Κ. . 

2.Τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών δεν μπορούν να είναι και υποψήφιοι. 

3.Η αποχή, χωρίς ιδιαίτερα σοβαρό λόγο, από την εκτέλεση των καθηκόντων του 

μέλους Εφορευτικής Επιτροπής, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα συνεπαγόμενο 

μέχρι και την προσωρινή διαγραφή από το ΟΕΕ. 

4.Στους διορισθέντες ως Προέδρους και ως μέλη Εφορευτικών Επιτροπών 

αποστέλλεται κατεπείγουσα συστημένη επιστολή, με την οποία γνωστοποιείται ο 

διορισμός, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. 

5.Εκλογικά Τμήματα λειτουργούν υποχρεωτικά στα Γραφεία των εδρών των 

Π.Τ., στα Νομαρχιακά Καταστήματα των υπολοίπων νομών που ανήκουν στο 

Π.Τ. και σε άλλα Δημόσια ή Δημοτικά Καταστήματα, όπου απαιτείται. Κατά τις 

πρώτες εκλογές και εφόσον δεν υπάρχουν Γραφεία των Π.Τ. χρησιμοποιείται 

υποχρεωτικά το Νομαρχιακό Κατάστημα του νομού της έδρας του Π.Τ. 

6.Ο ακριβής αριθμός των Εκλογικών Τμημάτων προσδιορίζεται από την Κ.. 

ώστε σε κάθε Εκλογικό Τμήμα να μην αναλογούν περισσότερα από τετρακόσια 

(400) ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Π.Τ. 

 

 

 

 



 

 

 

Άρθρο :13 

 

Άρθρο 13. 

 

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. 

 

1.Η ευθύνη της ορθής διεξαγωγής των εκλογών, του προσδιορισμού και της 

ανακήρυξης των επιτυχόντων ανήκει στην ΚΕΕΠΕ που διεξάγει την ψηφοφορία 

μέσω των ΤΕΕΠΕ των εκλογικών τμημάτων. 

2.Η ΚΕΕΠΕ προεδρεύετε από Ανώτατο Δικαστικό Λειτουρό και συμμετέχουν 

υποχρεωτικά σ` αυτήν τα μέλη που προτάθηκαν ως τακτικά μέλη της ΚΕΕΠΕ 

απ` όλους τους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές με την ίδια 

ονομασία στο 40 % τουλάχιστον των Π.Τ. Για κάθε τακτικό μέλος της ΚΕΕΠΕ 

αυτής της κατηγορίας διορίζεται και το αντίστοιχο αναπληρωματικό εφόσον έχει 

προταθεί από τον ίδιο συνδυασμό. 

3.Όλοι οι υπόλοιποι συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι, εφόσον υπάρχουν, 

εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στα τακτικά μέλη της ΚΕΕΠΕ, με τρία (3) το 

πολύ μέλη του ΟΕΕ προσδιοριζόμενα με κλήρωση μεταξύ όλων των 

προταθέντων από αυτούς. Με δεύτερη κλήρωση μεταξύ των ίδιων μελών 

προσδιορίζονται και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά των τακτικών μελών. 

4.Ο αριθμός των μελών της ΚΕΕΠΕ δεν είναι προκαθορισμένος αλλά εξαρτάται 

από τον αριθμό των συνδυασμών που με την ίδια ονομασία συμμετέχουν στις 

εκλογές στο 40 % τουλάχιστον των Π.Τ. καθώς επίσης και από τη συμμετοχή ή 

όχι συνδυασμών με μικρότερη του 40 % συμμετοχή στο σύνολο των Π.Τ. ή 

μεμονωμένων υποψηφίων. 

5.Εφόσον κατά τη διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, 

δεν συγκροτείται τριμελής (3) τουλάχιστον ΚΕΕΠΕ, συμπεριλαμβανομένου και 

του Προέδρου, για οποιοδήποτε λόγο, η απερχόμενη Κ. . συμπληρώνει την 

τριμελή (3) ΚΕΕΠΕ και τα αναπληρωματικά μέλη με διορισμό μελών του ΟΕΕ 

κατά την κρίση της Η απόφαση του διορισμού των μελών αυτών λαμβάνεται με 

πλειοψηφία 60 % των παρόντων μελών της Κ. . 

6.Οι Γενικοί Εκπρόσωποι όλων των συνδυασμών και τα προταθέντα από 

μεμονωμένους υποψηφίους ως τακτικά μέλη στην ΚΕΕΠΕ τα οποία δεν 

κληρώθηκαν δικαιούνται να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις της ΚΕΕΠΕ και 

να παίρνουν το λόγο πριν από τη λήψη των αποφάσεών της. 

7.Η ΚΕΕΠΕ εδρεύει στο Κεντρικό κατάστημα του ΟΕΕ. Η απερχόμενη Κ. . 

παραδίδει στον Πρόεδρο της ΚΕΕΠΕ το εκλογικό υλικό έξι (6) τουλάχιστον 

πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. 

8.Η εξουσία της ΚΕΕΠΕ περιορίζεται στα ζητήματα των εκλογών και 

λήγει μετά τη συγκρότηση σε σώμα όλων των εκλεγμένων Τ. . Η θητεία της 

ΚΕΕΠΕ δεν μπορεί να συνεχιστεί μετά τη συγκρότηση οε σώμα της εκλεγμένης 

Κ. . του ΟΕΕ. 

9.Οι αποφάσεις της ΚΕΕΠΕ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

τακτικών μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η πρόταση 

Ή άποψη υπέρ της οποίας τάχθηκε ο Πρόεδρος της ΚΕΕΠΕ. 



10.Τα αναπληρωματικά μέλη της ΚΕΕΠΕ, καλούνται να συμμετέχουν κανονικά 

στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων, όταν απουσιάζουν τα αντίστοιχα 

τακτικά μέλη. 

 

 

Άρθρο :14 

 

Άρθρο 14. 

 

Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές. 

 

1.Η ευθύνη της ορθής διεξαγωγής της ψηφοφορίας, της καταμέτρησης των 

ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης και της μετάδοσης των 

αποτελεσμάτων στην ΚΕΕΠΕ, ανήκει, για κάθε Εκλογικό τμήμα, στην 

αντίστοιχη Τοπική Εφορευτική Επιτροπή των Περιφερειακών Εκλογών 

(ΤΕΕΠΕ). Οι ΤΕΕΠΕ ενεργούν με βάση τις οδηγίες της ΚΕΕΠΕ και ελέγχονται 

από αυτή. 

2.Οι ΤΕΕΠΕ προεδρεύονται από Δικαστικό Λειτουργό, που μπορεί να είναι ο 

ίδιος που προεδρεύεις τις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (ΤΕΕ) για την 

ανάδειξη των μελών της ΣΤΑ και συγκροτούνται υποχρεωτικά από τα μέλη του 

Π.Τ. που προτάθηκαν ως τακτικά μέλη των ΤΕΕΠΕ από όλους τους 

συνδυασμούς. Σε κάθε ΤΕΕΠΕ παράλληλα με το τακτικό μέλος διορίζεται και το 

αντίστοιχο αναπληρωματικό που έχει προταθεί από τον ίδιο τον συνδυασμό. 

Ένας ή περισσότεροι μεμονωμένοι υποψήφιοι, εφόσον υπάρχουν, 

εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στα τακτικά μέλη της ΤΕΕΠΕ με ένα (1) μέλος 

προσδιοριζόμενο με κλήρωση μεταξύ όλων των προταθέντων από αυτούς. Με 

δεύτερη κλήρωση μεταξύ των ιδίων μελών προσδιορίζεται και ένα (1) 

αναπληρωματικό αυτού του τακτικού μέλους. 

3.Ο αριθμός των μελών των ΤΕΕΠΕ δεν είναι προκαθορισμένος, αλλά εξαρτάται 

από τον αριθμό των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές. 

4.Ο αριθμός των μελών κάθε συγκεκριμένης ΤΕΕΠΕ εξαρτάται από τον αριθμό 

των μελών των Π.Τ. που προτάθηκαν προς συμμετοχή απ όλους τους 

συνδυασμούς και μεμονωμένους υποψηφίους. 

5.Ο ελάχιστος αριθμός των μελών κάθε ΤΕΕΠΕ συμπεριλαμβανομένου και του 

προέδρου, είναι τρία (3). Εφόσον κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2 αυτού 

του άρθρου, δεν συγκροτούνται τριμελείς (3) τουλάχιστον ΤΕΕΠΕ για όλα τα 

Εκλογικά Τμήματα, είτε διότι δεν συμμετέχουν στις εκλογές δύο 

(2) τουλάχιστον συνδυασμοί, είτε διότι οι συνδυασμοί αυτοί δεν πρότειναν μέλη 

προς συμμετοχή στις ΤΕΕΠΕ, η απερχόμενη Κ. . συμπληρώνει 

τις τριμελείς (3) ΤΕΕΠΕ όλων των εκλογικών τμημάτων με διορισμό μελών των 

αντιστοίχων Π.Τ. κατά την κρίση της. Η απόφαση του διορισμού των μελών 

αυτών λαμβάνεται με πλειοψηφία 60% των παρόντων μελών της Κ. . 

6. Όλες οι διαδικασίες προσδιορισμού των τακτικών μελών των ΤΕΕΠΕ, ισχύουν 

και για τα αναπληρωματικά μέλη τους. 

7. Όλοι οι συνδυασμοί ή μεμονωμένοι υποψήφιοι δικαιούνται να ορίσουν ένα (1) 

εκλογικό παρατηρητή σε κάθε Εκλογικό Τμήμα. 

8.Για την αναγνώριση των εκλογικών παρατηρητών απατιέται ο εφοδιασμός 

τους με έγγραφο διορισμό στο συγκεκριμένο Εκλογικό Τμήμα 

υπογεγραμμένο από τον Εκπρόσωπο του Συνδυασμού ή μεμονωμένου 

υποψηφίου ήτου ίδιου του μεμονωμένου υποψηφίου. Οι διορισμοί επιδίδονται 



στους Προέδρους των ΤΕΕΠΕ και επισυνάπτονται στα πρακτικά της 

ψηφοφορίας κάθε εκλογικού τμήματος. 

9.Οι Εκλογικοί Παρατηρητές δικαιούνται να παρευρίσκονται στην αίθουσα 

ψηφοφορίας του εκλογικού τμήματος στο οποίο έχουν διοριστεί και στις 

συνεδριάσεις των αντιστοίχων ΤΕΕΠΕ και να παίρνουν το λόγο πριν από την 

λήψη των αποφάσεών τους. 

10.Οι ΤΕΕΠΕ εδρεύουν στα Εκλογικά τμήματα και οι αποφάσεις τους 

λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας υπερισχύει η πρόταση ή άποψη υπέρ της οποίας τάχθηκε ο Πρόεδρος 

της ΤΕΕΠΕ. 

11.Σε περίπτωση αποχής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των 

ΤΕΕΠΕ από την άσκηση των καθηκόντων τους, οι εκλογές μπορούν να 

διεξαχθούν με μόνη την παρουσία του Προέδρου. 

 

ΠΔ 225/1986: Λειτουργία Περιφερειακών Τμημάτων του 

Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, όπως ισχύει σήμερα 

 
Άρθρο :15 

 

Άρθρο 15. 

 

Ψηφοδέλτια. 

 

1.Τα ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών και όλων των μεμονωμένων 

υποψηφίων έχουν τις ίδιες διαστάσεις και το ίδιο χρώμα και εκτυπώνονται με 

μαύρη μελάνη με ευθύνη της Κ. . σε αριθμό τουλάχιστον διπλάσιο του αριθμού 

των εγγεγραμμένων μελών κάθε Π.Τ. Η Κ. . μπορεί με απόφαση της να αναθέτει 

την ευθύνη εκτύπωσης στις απερχόμενες Τ. . 

2.Σ` όλα τα ψηφοδέλτια αναγράφονται υποχρεωτικά και με αλφαβητική σειρά το 

επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και ο νομός στον οποίο κατοικούν οι 

υποψήφιοι. 

3.Στα ψηφοδέλτια μπορεί να αναγράφονται τεχνικές οδηγίες για τον 

τρόπο της ψηφοφορίας ομοιόμορφες όμως για τα ψηφοδέλτια συνδυασμών και 

μεμονωμένων υποψηφίων. 

4. Τα ψηφοδέλτια και όλο το αναγκαίο εκλογικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων 

των εκλογικών καταλόγων, προωθούνται έγκαιρα, με ευθύνη της απερχόμενης 

Κ. . ή των Τ. .. μέσω των Νομαρχιών, στους Προέδρους των ΤΕΕΠΕ. 

5. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ανωμαλίας, απώλειας ή ανεπάρκειας των 

ψηφοδελτίων κάθε ΤΕΕΠΕ μπορεί να αναπαράγει επιτόπια ψηφοδέλτια ή σε 

περίπτωση αδυναμίας εφαρμόζει αναλογικά τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Προεδρικού Διατάγματος 895/1981 ύστερα από τηλεγραφική ή τηλετυπική 

έγκριση της ΚΕΕΠΕ. 

 

Άρθρο :16 Προισχύσασες μορφές άρθρου :1 

 

Άρθρο 16. 

 

Σταυροί Προτίμησης. 

 



1. Η προτίμηση του ψηφοφόρου υπέρ ενός ή περισσοτέρων υποψηφίων 

συγκεκριμένου συνδυασμού, εκδηλώνεται με τη θέση σταυρού ή στραυρών 

προτίμησης δίπλα στο όνομα ή στα ονόματα των υποψηφίων. Για τους 

μεμονωμένους υποψηφίους δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης. 

"2. Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να βάζει σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους 

ενός συνδυασμού, κατ` ανώτατο όριο πέντε (5)". 

 

*** Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 3 ΠΔ 387/1998 ΦΕΚ 

Α`260/20.11.98 

 

3.Ψηφοδέλτια χωρίς σταυρούς προτίμησης είναι έγκυρα και υπολογίζονται υπέρ 

του συνδυασμού. 

4.Ψηφοδέλτια με περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τους οριζόμενους 

στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου, είναι έγκυρα και υπολογίζονται υπέρ του 

συνδυασμού, αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη ως προς τον υπολογισμό των 

σταυρών προτίμησης των υποψηφίων του συνδυασμού. 

 

Άρθρο :17 Προισχύσασες μορφές άρθρου :1 

 

Άρθρο 17. 

 

Διαδικασία εκλογών. 

 

""1. Η ψηφοφορία διαρκεί από της 8ης πρωινής μέχρι της 6ης απογευματινής της 

ημέρας των εκλογών. Παράταση του χρόνου ψηφοφορίας επιτρέπεται, εφόσον 

κατά την 6η απογευματινή αναμένουν μέλη για να ψηφίσουν"". 

 

***Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 14 του Π. .305/1998 (Α 214) 

 

2. Κατά την προσέλευση του ψηφοφόρου ανευρίσκεται το ονοματεπώνυμο και ο 

αριθμός μητρώου του στον εκλογικό κατάλογο, απ` όπου και διαγράφεται. Στη 

συνέχεια ο ψηφοφόρος υπογράφει στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας, το οποίο 

συμπληρώνεται με το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου του. 

3.Ο ψηφοφόρος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με την ειδική ταυτότητα του 

μέλους του ΟΕΕ ή την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο 

αποδεικτικό προκειμένου να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. 

4.Τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται σε χωριστές δεσμίδες, με απόλυτη αλφαβητική 

σειρά των ονομασιών των συνδυασμών και των επωνύμων των μεμονωμένων 

υποψηφίων. Προηγούνται τα ψηφοδέλτια συνδυασμών και ακολουθούν τα 

ψηφοδέλτια μεμονωμένων υποψηφίων. Στον ψηφοφόρο παραδίδεται ένα 

ψηφοδέλτιο από κάθε δεσμίδα, μαζί με ένα φάκελο ψηφοφορίας, σφραγισμένο 

με τη σφραγίδα της ΤΕΕΠΕ και υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρό της. 

5.Ο ψηφοφόρος αποσύρεται μόνο και υποχρεωτικά πίσω από ειδικό 

παραπέτασμα (παραβάν) προκειμένου να επιλέξει το ψηφοδέλτιο της αρεσκείας 

του και να θέσει επί αυτού το σταυρό προτίμησης. 

6.Οι σταυροί προτίμησης τίθενται στο ψηφοδέλτιο με στυλογράφο μπλέ ή 

μαύρου χρώματος. Η χρησιμοποίηση στυλογράφου άλλου χρώματος επιφέρει 

ακύρωση του ψηφοδελτίου. 



7.Το συμπληρωμένο ψηφοδέλτιο τοποθετείται από τον ψηφοφόρο μέσα στον 

σφραγισμένο φάκελο και στη συνέχεια ο ψηφοφόρος τον ρίχνει ιδιοχείρως στην 

ειδική κάλπη για την εκλογή της Τ. . 

8.Απαγορεύεται η παραμονή στην αίθουσα της ψηφοφορίας ατόμων άλλων 

εκτός από τα μέλη των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών, τα μέλη του Π.Τ. που 

ψηφίζουν και τους εκλογικούς παρατηρητές συνδυασμών και μεμονωμένων 

υποψηφίων. 

9.Σε περίπτωση δημιουργίας εκτρόπων η ΤΕΕΠΕ μπορεί να ζητήσει την 

επέμβαση αστυνομικής δύναμης και υποχρεούται να ενημερώσει την ΚΕΕΠΕ. 

10.Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας η κάλπη ελέγχεται και 

σφραγίζεται παρουσία όλων των μελών της ΤΕΕΠΕ και των τυχόν 

παρισταμένων Εκλογικών Παρατηρητών. 

 

Άρθρο :18 

 

Άρθρο 18. 

 

Διαλογή, καταμέτρηση και ανακοίνωση αποτελεσμάτων στην ΚΕΕ. 

 

1. Μετά την κήρυξη του τέλους της ψηφοφορίας, η ΤΕΕΠΕ συγκρίνει τον 

αριθμό των ψηφισάντων που αναγράφονται στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας, προς 

τον αριθμό των διαγραφέντων ψηφοφόρων από τον εκλογικό κατάλογο. Εφόσον 

διαπιστωθεί διαφορά αναζητείται το λάθος, επέρχονται οι αναγκαίες διορθώσεις 

και γίνεται σχετική καταχώρηση στο πρακτικό ψηφοφορίας. Σε κάθε περίπτωση, 

τα δεδομένα του πρωτοκόλλου ψηφοφορίας όπου υπογράφει κάθε ψηφοφόρος, 

θεωρούνται ισχυρότερα για την εξεύρεση των λαθών. 

2. Στη συνέχεια η ΤΕΕΠΕ ανοίγει την κάλπη και προβαίνει στην καταμέτρηση 

των σφραγισμένων φακέλλων που περιέχονται σ` αυτή, εφόσον ο αριθμός των 

φακέλλων που θα βρεθούν στην κάλπη είναι μεγαλύτερος του αριθμού των 

μελών που ψήφισαν, σύμφωνα με το πρωτόκολλο ψηφοφορίας, αφαιρούνται 

τυχαία όσοι φάκελλοι είναι αναγκαίο, ώστε οι παραμένοντες να είναι ίσοι προς 

τον αριθμό των ψηφιάντων. Οι φάκελλοι που αφαιρέθηκαν καταστρέφονται 

χωρίς να ανοιχθούν και γίνεται σχετική καταχώρηση στο πρακτικό ψηφοφορίας. 

Εφόσον ο αριθμός των φακέλλων είναι μικρότερος του αριθμού των 

ψηφισάντων, γίνεται σχετική καταχώρηση στο πρακτικό ψηφοφορίας και 

συνεχίζεται κανονικά η διαλογή και καταμέτρηση. 

3. Ακολουθεί η αρίθμηση και η αποσφράγιση των φακέλλων και στη συνέχεια η 

αρίθμηση και ο έλεγχος της εγκυρότητας των ψηφοδελτίων. 

Για τον έλεγχο της εγκυρότητας ή ακυρότητας των ψηφοδελτίων εφαρμόζονται 

αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 63, 66, 68 και 69 του Προεδρικού 

Διατάγματος 895/1981 "περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των 

ισχυουσών διατάξεων της περί εκλογή Βουλευτών νομοθεσίας". 

4.Μετά τον προσδιορισμό των εγκύρων ψηφοδελτίων, διενεργείται η 

καταμέτρηση των ψήφων που δόθηκαν υπέρ κάθε συνδυασμού ή μεμονωμένου 

υποψηφίου και των σταυρών προτίμησης υπέρ κάθε υποψηφίου συνδυασμού. Η 

ΤΕΕΠΕ καταχωρεί τα λεπτομερή αποτελέσματα στο πρακτικό ψηφοφορίας, που 

υπογράφεται από όλα τα μέλη της. 

5. Όλες οι ΤΕΕΠΕ υποχρεούνται να ανακοινώσουν τηλεγραφικά ή τηλετυπικά τα 

αποτελέσματα που σημειώθηκαν στο Εκλογικό της Τμήμα στην ΚΕΕΠΕ αμέσως 

μετά την έκδοση τους. Τα αποτελέσματα επιδίδονται εγγράφως εφόσον ζητηθούν 



και στους τυχόν παριστάμενους εκλογικούς παρατηρητές μεμονωμένων ή 

συνδυασμών υποψηφίων. 

6.`Ολες οι ΤΕΕΠΕ υποχρεούνται να αποστείλουν στην ΚΕΕΠΕ τα πρακτικά, τα 

πρωτόκολλα ψηφοφορίας και όλο το υπόλοιπο εκλογικό υλικό, 

συμπεριλαμβανομένων των χρησιμοποιηθέντων, εγκύρων και ακύρων 

ψηφοδελτίων, με συστημένο κατεπείγον ταχυδρομικό δέμα εντός της επομένης 

ημέρας. 

 

Άρθρο :19 

 

Άρθρο 19. 

 

Άσκηση εκλογικού δικαιώματος με αλληλογραφία. 

 

1.Στα μέλη των Π.Τ. που κατοικούν σε νησιά στα οποία δεν εδρεύει Νομαρχία 

παρέχεται το δικαίωμα της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με 

αλληλογραφία. Τα μέλη αυτής της κατηγορίας μπορούν να μην κάνουν χρήση 

του δικαιώματος και να προσέλθουν να ψηφίσουν αυτοπροσώπως είτε στο 

εκλογικό τμήμα του νομού στο οποίο υπάγεται διοικητικά το νησί που 

διαμένουν, είτε στο Ειδικό Εκλογικό Τμήμα ψηφοφορίας με αλληλογραφία που 

προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 

2.Στα μέλη της προηγουμένης παραγράφου η απερχόμενη Κ. . υποχρεούται να 

ταχυδρομήσει με επιστολή "επί αποδείξει" δέκα οχτώ (18) τουλάχιστον ημέρες 

πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας: 

α) ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων του Π.Τ. 

στο οποίο ανήκουν. 

β) φάκελλο ψηφοφορίας σφραγισμένο με τη σφραγίδα της ΚΕΕΠΕ. 

γ) έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 105/69. 

δ) ειδικό προτυπωμένο φάκελλο για την ταχυδρόμηση του φακέλλου 

ψηφοφορίας, στον οποίο αναγράφεται ο αριθμός μιας ταχυδρομικής θυρίδας του 

κεντρικού ταχυδρομείου της Αθήνας και 

ε) έντυπο τεχνικών οδηγιών για την ψηφοφορία με αλληλογραφία, εφόσον έχει 

εκδοθεί. 

3. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος με αλληλογραφία διενεργείται μέσω 

Ειδικού Εκλογικού Τμήματος ψηφοφορίας με αλληλογραφία το οποίο εδρεύει 

στο Κεντρικό Κατάστημα του ΟΕΕ στην Αθηνα κατά την ημέρα της 

ψηφοφορίας. 

Οι διατάξεις του άρθρου 17 έχουν εφαρμογή και στην προκειμένη περίπτωση. 

Μετά το τέλος της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή 

σφραγίζει το άνοιγμα της κάλπης και είναι υπεύθυνη για τη φύλαξή της μέχρις 

ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου. 

4.Η Εφορευτική Επιτροπή του Ειδικού εκλογικού Τμήματος ψηφοφορίας με 

αλληλογραφία προεδρεύεται από Δικαστικό Λειτουργό που μπορεί να είναι ο 

ίδιος με τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής του Ειδικού Εκλογικού 

Τμήματος ψηφοφορίας με αλληλογραφία που διεξάγει τις εκλογές για την 

ανάδειξη της ΣΤΑ και συγκροτείται σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 

2, 3, 4 και 5 του άρθρου 13 από τα προτεινόμενα μέλη της υπό στοιχεία γ 

περίπτωσης της παραγράφου 6 του άρθρου 10. 

5.Τα μέλη των Π.Τ. που ψηφίζουν με αλληλογραφία υποχρεούνται να 

ακολουθήσουν την ακόλουθη διαδικασία: 



α) αφού σημειώσουν τους σταυρούς προτίμησης που επιθυμούν, τοποθετούν το 

ψηφοδέλτιο της προτίμησής τους και μόνον αυτό, στο φάκελλο ψηφοφορίας και 

τον σφραγίζουν χωρίς να αναγράφουν οτιδήποτε πάνω σ` αυτόν. 

β) στην υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/69 βεβαιώνουν ότι ψήφισαν με 

αλληλογραφία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και ότι δεν θα 

ψηφίσουν σε οιοδήποτε άλλο εκλογικό τμήμα αυτοπροσώπως. 

γ) τοποθετούν τον σφραγισμένο φάκελλο της ψηφοφορίας και την 

συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/69 στον ειδικό προτυπωμένο 

φάκελλο τον σφραγίζουν και τον ταχυδρομούν, χωρίς να αναγράφουν οτιδήποτε 

πάνω σ` αυτόν. 

δ) Οι ειδικοί προτυπωμένοι φάκελλοι περιέρχονται στην ταχυδρομική θυρίδα του 

κεντρικού Ταχυδρομείου της Αθήνας και παραλαμβάνονται από Αντιπροσωπεία 

της ΚΕΕΠΕ την οποία δικαιούνται να συνοδεύσουν οι Γενικοί Εκπρόσωποι 

συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων. Η παραλαβή πραγματοποιείται την 

επόμενη ημέρα της ψηφοφορίας στις 12 το μεσημέρι. 

`Οσοι φάκελλοι βρεθούν στη θυρίδα την παραπάνω ημέρα και ώρα θεωρούνται 

εμπρόθεσμοι και το περιεχόμενό τους λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό 

των αποτελεσμάτων του Ειδικού Εκλογικού Τμήματος ψηφοφορίας με 

αλληλογραφία και στη συνέχεια προσμετρώνται στα Π.Τ. στα οποία αφορούν για 

τη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος. Στους 

ειδικούς προτυπωμένους φακέλλους, που ενδεχόμενα θα φθάσουν εκπρόθεσμα 

στην ταχυδρομική θυρίδα και οι οποίοι δεν λαμβάνονται υπόψη, εφαρμόζεται η 

διαδικασία της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου. 

7. Οι ειδικοί προτυπωμένοι φάκελλοι που παραλαμβάνονται εμπρόθεσμα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, από την 

αντιπροσωπεία της ΚΕΕΠΕ τοποθετούνται σε σάκκο και μεταφέρονται στο 

Κεντρικό Κατάστημα του ΟΕΕ, όπου παραδίδονται στην Εφορευτική Επιτροπή 

του Ειδικού Εκλογικού Τμήματος ψηφοφορίας με αλληλογραφία και ακολουθεί 

η εξής διαδικασία: 

α) Ανοίγονται οι ειδικοί προτυπωμένοι φάκελλοι και με βάση τις περιεχόμενες σ` 

αυτούς υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 105/69 συμπληρώνεται 

το πρωτόκολλο ψηφοφορίας των μελών των Π.Τ. που ψήφισαν αυτοπροσώπως 

στο Ειδικό Εκλογικό Τμήμα. Η συμπλήρωση πραγματοποιείται σε χωριστή 

στήλη και οι υπεύθυνες δηλώσεις προσαρτώνται στο πρωτόκολλο. 

β) Ελέγχονται όλοι οι σφραγισμένοι φάκελλοι ψηφοφορίας που περιέχονται 

στους ειδικούς προτυπωμένους φακέλλους και εφόσον διαπιστωθεί επ` αυτών 

διακριτικό σημείο που να προσδιορίζει τον αποστολέα τους, θεωρούνται άκυροι 

και καταστρέφονται χωρίς να 

ανοιχθούν. Η καπιστροφή των παραπάνω σφραγισμένων φακέλλων αναγράφεται 

στο πρακτικό ψηφοφορίας του Ειδικού Εκλογικού Τμήματος Ψηφοφορίας με 

αλληλογραφία. 

γ) Οι έγκυροι φάκελλοι ψηφοφορίας ορίζονται στην κάλπη του Ειδικού 

Εκλογικού Τμήματος όπου ήδη βρίσκονται τα ψηφοδέλτια όσων ψήφισαν 

αυτοπροσώπως, αφού αποσφραγισθεί το άνοιγμά της. 

δ) Στη συνέχεια η εφορευτική επιτροπή προβαίνει στην κανονική αποσφράγιση 

της κάλπης, στη διαλογή και καταμέτρηση των φακέλλων και των ψηφοδελτίων 

κατά Π.Τ. και στη συμπλήρωση του πρακτικού ψηφοφορίας σύμφωνα με τις 

διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του προηγούμενου άρθρου. 



8.Τα αποτελέσματα του Ειδικού Τμήματος του παρόντος άρθρου παραδίδονται 

στην ΚΕΕΠΕ και προστίθενται στα αποτελέσματα των Π.Τ. στα οποία αφορούν, 

για τη διαμόρφωση του οριστικού αποτελέσματος κατά Π.Τ. 

9.Δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες μετά την ημέρα της ψηφοφορίας η 

ΚΕΕΠΕ παραλαμβάνει από την ταχυδρομική θυρίδα της παραγράφου 6 του 

παρόντος άρθρου τους ειδικούς προτυπωμένους φακέλλους που ενδεχόμενα 

έφθασαν εκπρόθεσμα και προβαίνει στην αποσφράγισή τους. Οι φάκελλοι 

ψηφοφορίας που περιέχονται σ` αυτούς καταστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. Οι 

υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 105/69 που περιέχονται στους εκπρόθεσμους 

ειδικούς προτυπωμένους φακέλλους καταχωρούνται σε ειδική πρόσθετη σελίδα 

του πρωτοκόλλου ψηφοφορίας του Ειδικού Εκλογικού Τμήματος και 

προσαρτώνται σ` αυτό. Τα μέλη των Π.Τ. που απέστειλαν τους εκπρόθεσμους 

φακέλλους θεωρείται ότι άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα και δεν διώκονται 

πειθαρχικά. Η ύπαρξη εκπροθέσμων ειδικών προτυπωμένων φακέλλων και η μη 

προσμέτρησή τους δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση λόγο ακυρότητας των 

Εκλογών. 

10. Μετά την παραλαβή των πρωτοκόλλων ψηφοφορίας όλων των εκλογικών 

τμημάτων η ΚΕΕΠΕ προβαίνει σε αντιπαραβολές για τον εντοπισμό 

ενδεχομένων διπλοψηφιών και την ποινική και πειθαρχική δίωξη των 

υπευθύνων. 

 

Άρθρο :20 

 

Άρθρο 20. 

 

Ενστάσεις σχετικές με την διεξαγωγή των Εκλογών. 

 

1. Κάθε ψηφοφόρος, Εκλογικός Παρατηρητής ή Γενικός Εκπρόσωπος 

μεμονωμένου υποψηφίου ή συνδυασμού υποψηφίων καθώς επίσης και κάθε 

υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, της 

διαλογής και της καταμέτρησης, ενστάσεις προς τις ΤΕΕΠΕ για κάθε Θέμα που 

σχετίζεται με τις παραπάνω διαδικασίες στα αντίστοιχα εκλογικά τμήματα. Οι 

ΤΕΕΠΕ αποφασίζουν αμέσως και κατά πλειοψηφία πάνω σε κάθε ένσταση και 

τις αποφάσεις τους αναγράφουν στο πρακτικό των αρχαιρεσιών. Η απόφαση για 

κάθε ένσταση, επιδίδεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί σε εκείνον που την 

υπέβαλε. Οι Γενικοί Εκπρόσωποι μπορούν να υποβάλλουν 

ενστάσεις για παρόμοια θέματα και στην ΚΕΕΠΕ, η οποία αποφασίζει αμέσως. 

2. Κάθε μέλος των Π.Τ. δικαιούται να υποβάλλει γραπτές ή τηλεγραφικές 

ενστάσεις στην ΚΕΕΠΕ μέσα σε 48 ώρες από τη λήξη της ψηφοφορίας για κάθε 

άλλο θέμα σχετικό με τις εκλογές, εκτός από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη 

παράγραφο. Η ΚΕΕΠΕ υποχρεούται να αποφασίσει πριν από την έναρξη της 

κατανομής των εδρών. Η απόφαση για κάθε ένσταση, επιδίδεται ή αποστέλλεται 

ταχυδρομικώς, εφόσον ζητηθεί, σε εκείνον που την υπέβαλε. 

 

Άρθρο :21 

 

Άρθρο 21. 

 

Κατανομή Εδρών. 

 



1.Μετά την συγκρότηση των αποτελεσμάτων η ΚΕΕΠΕ προβαίνει στην 

κατανομή των εδρών και την ανακήρυξη των επιτυχόντων κατά τα Π.Τ. 

σύμφωνα με τις διαδικασίες αυτού του άρθρου. 

2.Για την κατανομή των εδρών προσδιορίζεται καταρχήν το εκλογικό ποσοστό 

που έλαβε κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος σε κάθε Π.Τ., 

εκφραζόμενο σε ακέραιες μονάδες και τρία (3) δεκαδικά ψηφία. Ο 

προσδιορισμός του ποσοστού διενεργείται με βάση τα έγκυρα ψηφοδέλτια. 

3.Στη συνέχεια αρχίζουν οι κατανομές των εδρών στους μεμονωμένους 

και συνδυασμούς υποψηφίων: 

α) Κατά την πρώτη κατανομή οι έδρες που δικαιούνται ο κάθε ένας συνδυασμός 

ή μεμονωμένος υποψήφιος που μετείχε στις εκλογές, είναι το ακέραιο μέρος του 

γινομένου του αριθμού των εδρών της Τ. . επί το εκλογικό ποσοστό του. Στην 

περίπτωση που συνδυασμός είχε υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του 

αναλογούν βάσει του εκλογικού ποσοστού που έλαβε, οι επιπλέον έδρες 

παραμένουν αδιάθετες και μεταφέρονται στη δεύτερη κατανομή. Κάθε 

μεμονωμένος υποψήφιος μπορεί να καταλάβει μία και μόνο έδρα, στην 

περίπτωση δε που με βάση το εκλογικό του ποσοστό, του αναλογούν 

περισσότερες από μία έδρες, οι επί πλέον έδρες παραμένουν επίσης αδιάθετες 

και μεταφέρονται στη δεύτερη κατανομή. 

β) Εάν μετά την πρώτη κατανομή παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές 

κατανέμονται σε δεύτερη κατανομή, στους έχοντες κατά σειρά μεγαλύτερο 

δεκαδικό υπόλοιπο του γινομένου που αναφέρεται στην περίπτωση α) αυτής της 

παραγράφου. Στη δεύτερη κατανομή συμμετέχουν όλοι οι συνδυασμοί που έχουν 

υποψηφίους περισσότερους από τις έδρες που κατέλαβαν στην πρώτη κατανομή 

και από τους μεμονωμένους υποψηφίους όσοι δεν έλαβαν έδρα από την πρώτη 

κατανομή. 

4. Οι έδρες της Τ. . που διατίθενται σε κάθε συνδυασμό καταλαμβάνονται κατά 

σειρά από τους υποψήφιους του συνδυασμού που συγκέντρωσαν τους 

περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση, οι υπόλοιποι του συνδυασμού θεωρούνται 

επιλαχόντες. 

 

 

Άρθρο :22 

 

Άρθρο 22. 

 

Επίσημη Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων. 

 

1.Η ΚΕΕΠΕ υποχρεούται να προβεί σε επίσημη ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα των εκλογών. 

2.Τα αποτελέσματα τοιχοκολλούνται στο Κεντρικό Κατάστημα του ΟΕΕ και στα 

κατά τόπους γραφεία των εδρών των Π.Τ., επιδίδονται στους Γενικούς 

Εκπροσώπους των συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων και 

δημοσιεύονται σε μία (10) ημερήσια πολιτική και μία (1) ημερήσια οικονομική 

εφημερίδα της Αθηνάς, καθώς και σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα 

κάθε νομού οι οποίες έχουν προσδιοριστεί στην προκήρυξη των εκλογών. 

 

Άρθρο :23 

 



Άρθρο 23. 

 

Ενστάσεις σχετικές με την Επίσημη 

Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων. 

 

1.Οι υποψήφιοι, οι Γενικοί Εκπρόσωποι συνδυασμών καθώς και οι μεμονωμένοι 

υποψήφιοι, δικαιούνται να υποβάλλουν έγγραφες ενστάσεις προς την ΚΕΕΠΕ 

εντός πέντε (5) ημερών από την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 

2.Εφόσον υποβλήθηκαν ενστάσεις και έγιναν αποδεκτές η ΚΕΕΠΕ, προβαίνει σε 

νέα οριστική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κατά τις διατάξεις της 

παραγράφου 2 του άρθρου 22 του παρόντος μόνο των Π.Τ. στα οποία 

μεταβλήθηκαν τα αποτελέσματα, εντός είκοσι (20) από την ημέρα των Εκλογών. 

Η απόφαση για κάθε ένσταση επιδίδεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς, εφόσον 

ζητηθεί σε εκείνον που την υπέβαλε. 

 

Άρθρο :24 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 24. 

 

Σύγκληση πρώτης Συνεδρίασης Τοπικής Διοίκησης. 

 

1.Οι Τ. . των Π.Τ, συγκαλούνται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

οριστική ανακοίνωση, των αποτελεσμάτων σε πρώτη συνεδρίαση στα 

Γραφεία των Π.Τ. από τον σύμβουλο που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς 

προτίμησης και σε περίπτωση ισοψηφίας από τον μεγαλύτερο στην ηλικία 

ανάμεσα στους ισοψηφίσαντες, ο οποίος προεδρεύει κατά τη συνεδρίαση μέχρι 

την εκλογή του Προέδρου της Τ. . Η πρόσκληση απευθύνεται τηλεγραφικώς 

τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία σύγκλησης. 

2.Εφόσον ο σύμβουλος που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης δεν 

συγκαλέσει την Τ. . για οποιοδήποτε λόγο. εντός της προθεσμίας της 

προηγούμενης παραγράφου, τα εκλεγμένα μέλη της Τ. .συνέρχονται αυτοδικαίως 

σε πρώτη συνεδρίαση την δέκατη έκτη (16η) ημέρα από την οριστική 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στις 6 μ.μ. στα Γραφεία του Π.Τ. και 

προεδρεύει εκείνος από τους παρισταμένους συμβούλους, που έλαβε τους 

περισσότερους σταυρούς προτίμησης ή σε περίπτωση ισοψηφίας, ο μεγαλύτερος 

στην ηλικία ανάμεσα στους ισοψηφήσαντες. Εφόσον η δέκατη έκτη (16η) ημέρα 

είναι Κυριακή και επίσημη αργία, η σύγκληση πραγματοποιείται την πρώτη 

επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. 

3.Εφόσον διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, είτε η σύγκληση πραγματοποιήθηκε με 

τη διαδικασία της παραγράφου 1 είτε πραγματοποιήθηκε με τη διαδικασία της 

παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, η σύγκληση επαναλαμβάνεται την εικοστή 

πρώτη (21η) ημέρα. στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Εφόσον η εικοστή πρώτη 

(21η) ημέρα είναι Κυριακή ή επίσημη αργία, η σύγκληση πραγματοποιείται την 

πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Ο σύμβουλος που έλαβε τους 

περισσότερους σταυρούς προτίμησης είναι υποχρεωμένος να πληροφορήσει 

τηλεγραφικά τους απόντες για την αναβολή και να τους υπενθυμίσει τις ρητές 

διατάξεις αυτού του άρθρου. 



4.Εφόσον και κατά την εικοστή πρώτη (21η) ημέρα διαπιστωθεί νέα 

έλλειψη απαρτίας. τότε αυτομάτως όλα τα μέλη της Τ. . θεωρούνται ότι έχουν 

παραιτηθεί. 

5. Στην περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου η ΚΕΕΠΕ ή η Κ. . εφόσον 

έχει συγκροτηθεί σε σώμα, προκηρύσσει νέες εκλογές για την ανάδειξη Τ. . στο 

συγκεκριμένο Π.Τ. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα που αναφέρεται 

στην προηγούμενη παράγραφο. 

6.Με την προκήρυξη των Εκλογών, διορίζεται με απόφαση της ΚΕΕΠΕ ή της Κ. 

. και με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των μελών τους, 

Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (ΠΔΕ), αποτελούμενη από τρία 

(3)ή πέντε (5) ή επτά (7) μέλη του συγκεκριμένου Π.Τ. συμπεριλαμβανομένου 

και του Προέδρου που ορίζεται με την ίδια απόφαση. 

7.Εφόσον και η νέα Τ. . που θα προκύψει από τις εκλογές δεν συγκροτηθεί σε 

σώμα κατά τη διαδικασία των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, 

διορίζεται και πάλι ΠΔΕ, κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, η 

θητεία της οποίας λήγει ταυτοχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων Τ. . 

8.Η ΠΔΕ ασκεί διοικητικά καθήκοντα και εκτελεί δαπάνες μετά από έγκριση της 

Κ. . 

 

 

Άρθρο :25 Προισχύσασες μορφές άρθρου :1 

 

Άρθρο 25 

 

Συγκρότηση Τοπικής Διοίκησης 

 

1.Στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης της τ. . αναγράφεται 

υποχρεωτικά ως πρώτο θέμα η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού 

Γραμματέα και Οικονομικού Επόπτη. Άλλα θέματα μπορούν να προστεθούν, 

μετά την ολοκλήρωση της συγκρότησης της Τ. . σε σώμα με πρόταση ενός 

συμβούλου. 

2.Για την εκλογή του Προέδρου της Τ. . του Π.Τ., υποβάλλονται έγγραφες 

προτάσεις ή αυτοπροτάσεις υποψηφίων Προέδρων και ακολουθεί μυστική 

ψηφοφορία. Τα ψηφοδέλτια είναι δακτυλογραφημένα και ομοιόμορφα, 

αναγράφονται σ` αυτά τα ονόματα των υποψηφίων και αναπαράγονται με 

φωτοαντιγράφηση. Οι σύμβουλοι δικαιούνται να βάλουν ένα σταυρό 

προτίμησης. Ο σταυρός προτίμησης σημειούται δίπλα από το ονοματεπώνυμο 

του υποψηφίου και το ψηφοδέλτιο ρίπτεται σε κάλπη. Η διαλογή γίνεται από τον 

Προεδρεύοντα παρόντων των μελών της Τ. . Κάθε σύμβουλος μπορεί να 

υποβάλει ένσταση για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την ψηφοφορία. Για την 

ένσταση αποφασίζει αμέσως η Τ. ., με πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας, η ένσταση γίνεται δεκτή. 

"3. Για την εκλογή του Προέδρου απαιτείται πλειοψηφία τεσσάρων (4) μελών 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης". Εφόσον κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώνει 

αυτόν τον αριθμό ψήφων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, έως ότου επιτευχθεί η 

παραπάνω πλειοψηφία, όχι όμως περισσότερες από τέσσερις (4) φορές. 

 

*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 4 ΠΔ 

387/1998,ΦΕΚ Α`260/20.11.98 

 



4.Πριν από κάθε ψηφοφορία υποβάλλονται εκ νέου υποψηφιότητες. 

5.Μετά την εκλογή του ο νέος Πρόεδρος της Τ. . προεδρεύει στη συνεδρίαση. 

6.Ακολουθεί εκλογή Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Οικονομικού 

Επόπτη, με τη σειρά που αναφέρονται και με κατ` ιδίαν για τον καθέναν 

ψηφοφορίες. Η διαδικασία εκλογής είναι ίδια με εκείνη της εκλογής Προέδρου. 

7.Κατά την ίδια ή επόμενη συνεδρίαση, με πρόταση ενός συμβούλου η 

Τ.. μπορεί να αναθέτει σε μέλη της ειδικά καθήκοντα εποπτείας συγκεκριμένων 

τομέων δραστηριότητας του Π.Τ. 

8.Εφόσον κατά την πρώτη συνεδρίαση και μετά την διεξαγωγή τεσσάρων για 

κάθε περίπτωση ψηφοφοριών δεν εκλεγεί Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος ή Γενικός 

Γραμματέας ή Οικονομικός Επόπτης, (εκτός από την περίπτωση της επομένης 

παραγράφου), θεωρείται ότι η Τ. . αδυνατεί να συγκροτηθεί σε σώμα, όλοι οι 

σύμβουλοι θεωρείται ότι έχουν παραιτηθεί και προκηρύσσονται νέες εκλογές για 

την ανάδειξη νέας Τ. . κατά τη διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 του 

προηγούμενου άρθρου και οι παρόντες σύμβουλοι υποχρεούνται να υποβάλλουν 

την παραίτηση τους προκειμένου να εκλεγεί νέα Τ. . 

 

*** Η φράση "εκτός από την περίπτωση της επομένης παραγράφου". της παρ.8 

διαγράφτηκε με το άρθρο 4 ΠΔ 387/1998,ΦΕΚ Α`260/20.11.98 

 

(9. Στην περίπτωση των πενταμελών (5) Τ. ., εάν. για οποιοδήποτε λόγο δεν 

εκλεγεί Οικονομικός Επόπτης, τα καθήκοντά του εκτελεί ο Γενικός 

Γραμματέας). 

 

9 (10). Αν για οποιαδήποτε αιτία η Τ. . Περιφερειακού Τμήματος (Π.Τ.) δεν 

λειτουργήσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μηνών, η Κ. . 

διορίζει Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (ΠΔΕ) κατά την διαδικασία των 

παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 24, με σκοπό τη διενέργεια εκλογών εφόσον 

δεν διανύονται οι τελευταίοι εννέα (9) μήνες της θητείας της Τ. . Σε περίπτωση 

που διανύονται οι τελευταίοι εννέα (9) μήνες της θητείας της Τ. ., η θητεία της 

ΠΔΕ παρατείνεται έως τη διενέργεια τακτικών εκλογών και τη συγκρότηση σε 

σώμα της νέας Τ. . 

*** Η παρ. 9 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ και η παρ.10 αναριθμήθηκε ως παράγραφος 9 

με το άρθρο 4 ΠΔ 387/1998,ΦΕΚ Α`260/20.11.98 

 

Άρθρο :26 Προισχύσασες μορφές άρθρου :1 

Άρθρο 26 

Σύγκληση Τοπικής Διοίκησης 

 

1. Οι Τ. . συνεδριάζουν στα Γραφεία των Π.Τ. τουλάχιστον μια φορά το μήνα. 

"Με απόφαση του Προέδρου ή με πρόταση τεσσάρων (4) μελών, οι Τοπικές 

Διοικήσεις συνεδριάζουν Οποτεδήποτε για την συζήτηση των θεμάτων που 

αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη με πρωτοβουλία του Προέδρου ή των 

μελών που ζήτησαν τη σύγκλιση". 

 

*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 5 ΠΔ 

387/1998,ΦΕΚ Α`260/20.11.98 

 

2.Η πρόσκληση στις συνεδριάσεις είναι έγγραφη υπογράφεται από τον Πρόεδρο 

και περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της 



ημερήσιας διάταξης και τους εισηγητές. Η πρόσκληση πρέπει να περιέρχεται στα 

μέλη της Τ. . τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία 

σύγκλησης. 

3.Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικώς επείγοντος και σοβαρού θέματος 

Ο Πρόεδρος μπορεί να συγκαλεί την Τ. . χωρίς να τηρεί τη διαδικασία της 

προηγουμένης παραγράφου. Η ενημέρωση των συμβούλων πραγματοποιείται 

τηλεγραφικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, δώδεκα (12) τουλάχιστον ώρες 

πριν από τη συνεδρίαση. 

4.Με απόφασή της η Τ. . μπορεί να καθορίζει τακτή ημέρα συνεδριάσεων ή να 

καθορίζει τις επόμενες συνδριάσεις της και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 

οπότε η τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου 2 είναι προαιρετική. 

 

Άρθρο :27 Προισχύσασες μορφές άρθρου :1 

 

Άρθρο 27 

 

Απαρτία Τοπικής Διοίκησης 

 

"1. Οι Τοπικές Διοικήσεις βρίσκονται σε απαρτία, συνεδριάζουν και 

αποφασίζουν νόμιμα, εφόσον παρευρίσκονται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη". 

 

*** Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 6 ΠΔ 387/1998 ΦΕΚ 

Α`260/20.11.98 

 

2. Η απαρτία της Τ. . ελέγχεται οποτεδήποτε και εφόσον δεν διαπιστώνεται, η 

συνεδρίαση διακόπτεται. 

 

 

 

Άρθρο :28 

 

Άρθρο 28 

 

Διαδικασία Συνεδριάσεων 

 

1.Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η συζήτηση διεξάγεται επί των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης, Προηγείται εισήγηση από τον εισηγητή και επακολουθεί 

συζήτηση. Εφόσον κριθεί σκόπιμο μπορεί να υπάρξουν και δευτερολογίες. Όταν 

όλα τα μέλη αναπτύξουν τις απόψεις τους, ο Πρόεδρος θέτει σε ψηφοφορία τις 

προτάσεις που έχουν διατυπωθεί και ανακοινώνει το αποτέλεσμα. 

2.Με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών μπορεί να 

αλλάξει τη σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, να 

προστίθενται θέματα ή να αναβάλλεται η συζήτησή τους. 

3.Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων τηρούνται πρακτικά, που 

καθαρογράφονται και υπογράφονται από τα μέλη στην επόμενη συνεδρίαση. 

 

Άρθρο :29 Προισχύσασες μορφές άρθρου :1 

 

Άρθρο 29 

 



Λήψη αποφάσεων Τοπικής Διοίκησης 

 

1. Οι αποφάσεις των Τ. . λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η άποψη 

που υποστηρίζεται από τον Πρόεδρο της Τ. . ή το νόμιμο αναπληρωτή του σε 

περίπτωση απουσίας του Προέδρου. 

"2. Καμία απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν δεν συγκεντρώνει τρεις (3) 

τουλάχιστον ψήφους υπέρ αυτής. 

"3. Εφόσον πρόκειται να ληφθεί απόφαση για προσωπικό θέμα μέλους της Τ. . ή 

εφόσον ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον μέλη για οποιοδήποτε θέμα, η απόφαση 

λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων". 

 

*** Οι παρ.2 και 3 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 7 ΠΔ 387/1998, ΦΕΚ 

Α`260/20.11.98 4. Οι συνεδριάσεις των Τ. ., είναι δημόσιες. 

 

ΠΔ 225/1986: Λειτουργία Περιφερειακών Τμημάτων Οικονομικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος (46782) 

Άρθρο :30 Προισχύσασες μορφές άρθρου :1 

 

Άρθρο 30 

 

Καθήκοντα Προέδρου της Τοπικής Διοίκησης 

 

1. Ο Πρόεδρος της Τ. . δίδει τις αναγκαίες εντολές και οδηγίες για την 

υλοποίηση των αποφάσεων της Τ. ., της ΣΤΑ και της Κ. ., χειρίζεται προσωπικά 

ειδικές υποθέσεις ή αναθέτει τη διεκπεραίωσή του σε άλλα μέλη και γενικά 

διοικεί το Π.Τ. 

2.Ο Πρόεδρος της Τ. . κατευθύνει και συντονίζει τα υπόλοιπα μέλη στα οποία 

έχει ανατεθεί η εποπτεία συγκεκριμένων τομέων δραστηριότητας του Π.Τ. 

3.Εκτός των υποθέσεων για τις οποίες έχει ληφθεί απόφαση της Τ.Α., ο 

Πρόεδρος μπορεί να αποφασίζει κατά την προσωπική του κρίση για εξαιρετικά 

επείγουσες υποθέσεις, προκειμένου να διασφαλίσει τα νόμιμα συμφέροντα του 

Π.Τ. και των μελών του ή την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών τους, 

υποχρεούται όμως να προτάξει τα αντίστοιχα θέματα στην ημερήσια διάταξη της 

αμέσως επόμενης συνεδρίασης της Τ. . προκειμένου να εγκριθούν οι αποφάσεις 

του ή οι ενέργειές του για τις οποίες δεν υπήρχε προηγούμενη έγκριση. 

4.Ο Πρόεδρος της Τ. . ορίζει τις συνεδριάσεις του σώματος, 

καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει τους εισηγητές και προεδρεύει κατά τις 

συνεδριάσεις, υπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα ασκεί τις αρμοδιότητες που του 

αναθέτει η νομοθεσία και εκπροσωπεί το Π.Τ. στα πλαίσια των σχετικών 

αποφάσεων της Τ. . 

5.Εφόσον η Τ. . καταψηφίσει, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, 

απόφαση ή ενέργεια του Προέδρου για την οποία δεν υπήρχε προηγούμενη 

έγκριση της Τ. ., ο Πρόεδρος υποχρεούται να υποβάλει αμέσως παραίτηση από 

το αξίωμά του και να πάψει να ασκεί τα καθήκοντά του, παραμένοντας απλός 

σύμβουλος. Η παραίτηση συζητείται κατά διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης της Τ. 

., την οποία συγκαλεί σε κάθε περίπτωση ο Αντιπρόεδρος ή ο νόμιμος 

αναπληρωτής του κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του 

παρόντος, οκτώ (8) τουλάχιστον και δέκα έξι (16) το πολύ ημέρες μετά την 

καταψήφιση απόφασης ή ενέργειας του Προέδρου. Η ψηφοφορία για την 



αποδοχή ή όχι της παραίτησης του Προέδρου είναι μυστική και η λήψη 

απόφασης απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Εφόσον η 

παραίτηση γίνει αποδεκτή εκλέγεται νέος Πρόεδρος κατά τη διαδικασία των 

παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 25 του παρόντος Π. ., στην αμέσως επόμενη 

συνεδρίαση. 

6."6. Η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου ακολουθείται και σε 

περίπτωση υποβολής πρότασης αντικατάσταση του Προέδρου από τρία (3) 

τουλάχιστον μέλη". Η πρόταση αντικαταστάσεως μπορεί να υποβληθεί, εκτός 

από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και σε περιπτώσεις 

εμφανούς ολιγωρίας, ή απραξίας του Προέδρου για την αντιμετώπιση εξαιρετικά 

επειγουσών υποθέσεων με αποτέλεσμα να θιγούν νόμιμα συμφέροντα του Π.Τ. 

και των μελών του ή να διαταραχθεί η λειτουργία των υπηρεσιών. 

 

*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 8 ΠΔ 

387/1998, ΦΕΚ Α`260/20.11.98 

 

Άρθρο :31 

 

Άρθρο 31 

 

Καθήκοντα Αντιπροέδρου Γενικού Γραμματέα και Οικονομικού Επόπτη 

 

1.Ο Αντιπρόεδρος της Τ. . αναπληρώνει την Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα του, 

όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται ή έχει παραιτηθεί. Τον Αντιπρόεδρο 

ως προς την αναπλήρωσή του Προέδρου, αναπληρώνουν κατά σειρά ο Γενικός 

Γραμματέας και το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος. Ο Πρόεδρος μπορεί να 

μεταβιβάζει αρμοδιότητες στον Αντιπρόεδρο με απόφασή του. 

2.Ο Γενικός Γραμματέας της Τ. . έχει την ευθύνη τήρησης των πρακτικών της Τ. 

., της έκδοσης αντιγράφων ή αποσπασμάτων και της ενημέρωσης της Τ. . για την 

πρόοδο της υλοποίησης των αποφάσεών της. `Εχει επίσης την ευθύνη τήρησης 

και ενημέρωσης του Αρχείου των μελών του Π.Τ. και της έκδοσης αντίστοιχα 

των βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών. Τον Γενικό Γραμματέα αναπληρώνει ο 

μεγαλύτερος στην ηλικία σύμβουλος. 

3.Ο Οικονομικός Επόπτης της Τ. . έχει την ευθύνη της έγκαιρης κατάρτισης του 

ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών και του ετήσιου απολογισμού δαπανών του 

Π.Τ. Εποπτεύει τις οικονομικές υπηρεσίες του Π.Τ., υπογράφει μαζί με τον 

Πρόεδρο εντάλματα πληρωμών, ενημερώνει την Τ.. για την οικονομική 

κατάσταση του Π.Τ. και εισηγείται για κάθεσχετικό ζήτημα. 

4.Στον Αντιπρόεδρο, στο Γενικό Γραμματέα και στον Οικονομικό Επόπτη 

μπορούν να ανατίθενται, με απόφαση της Τ.Α. ειδικά καθήκοντα εποπτείας 

συγκεκριμένων τομέων δραστηριότητας του Π.Τ., εκτός από τα καθήκοντα που 

προαναφέρονται. 

5.Με τη διαδικασία της παραγράφου 5 του άρθρου 30 είναι δυνατή η 

αντικατάσταση και του Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Οικονομικού 

Επόπτη. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Άρθρο :32 

 

Άρθρο 32 

 

Παραίτηση Τοπικής Διοίκησης 

 

1.Σε περίπτωση παραίτησης από τις θέσεις των συμβούλων όλων των μελών της 

Τ. ., η ΚΕΕΠΕ ή η Κ. . εφόσον έχει συγκροτηθεί σε σώμα, διορίζει αμέσως 

Π.Α.Ε. στο συγκεκριμένο Π.Τ. και προκηρύσσει εκλογές μέσα σε δεκαπέντε (15) 

ημέρες. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 24 του παρόντος εφαρμόζονται 

ανάλογα., 

2.Σε περίπτωση παραίτησης από τις θέσεις τους συμβούλων, η Τ. . καλεί τους 

αντίστοιχους αναπληρωματικούς, οι οποίοι καταλαμβάνουν τις κενές έδρες. Αν ο 

πίνακας των αναπληρωματικών εξαντληθεί και παραμένουν έδρες κενές, η Τ.Α. 

εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά εφόσον οι κενές έδρες είναι μέχρι και "τρεις 

(3)", άλλως εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος. 

 

***Η λέξη και ο αριθμός "δύο (2)" στο δεύτερο εδάφιο της παρ.2 

αντικαταστάθηκαν με την λέξη και τον αριθμό "τρεις (3)" ως άνω με το άρθρο 2 

ΠΔ 387/1998,ΦΕΚ Α`260/20.11.98. 

 

3.Η προηγούμενη παράγραφος έχει εφαρμογή και στην περίπτωση που οι έδρες 

της Τ. . παραμένουν κενές για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκτός της παραίτησης. 

4.Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παραμένει κενή έδρα συμβούλου που 

έχει καταλάβει μεμονωμένος υποψήφιος κατά τις εκλογές για την ανάδειξη της 

Τ. ., η έδρα διατίθεται στο συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο που είχε το 

μεγαλύτερο υπόλοιπο εκλογικού ποσοστού. 

 

 

 

 

Άρθρο :33 

 

Άρθρο 33 

 

Στον Πρόεδρο και τα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής δεν 

καταβάλλεται καμιά αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, αλλά 

μόνο για τυχόν πραγματοποιούμενα έξοδα μετακίνησής τους. 

 

Άρθρο :34 

 

Άρθρο 34 

 

Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

 
 


