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Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου των Τοπικών 
Συμβουλίων Νέων και ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας διεξαγωγής των εκλογών. 

 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3443/2006 (ΦΕΚ 
Α΄ 41) και του άρθρου 10 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α΄ 130) 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98) 
3. Το π.δ. 205/ 2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄231)  
4. Το π.δ. 386/ 1991 «Περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων της Γ.Γ. Νέας Γενιάς και 
της Γ.Γ. Λαϊκής Επιμόρφωσης από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Α’ 139) 
4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων, το ύψος της 
οποίας δεν μπορεί να προβλεφθεί, αποφασίζουμε: 
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Άρθρο 1 

Προκήρυξη εκλογών 
 
1. Καλούνται οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Νέων των δήμων και 
κοινοτήτων της χώρας για την ανάδειξη των πρώτων Συμβουλίων των 
Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων Νέων (Τοπικά Συμβούλια Νέων) την 
22η  Μαρτίου 2008 ημέρα Σάββατο, την 23η  Μαρτίου 2008 ημέρα Κυριακή, 
την  29η Μαρτίου 2008 ημέρα Σάββατο και την  30η Μαρτίου 2008 ημέρα 
Κυριακή. 
 
2. Η ακριβής ημέρα διενέργειας των εκλογών, από αυτές που καθορίζονται 
στην ανωτέρω παράγραφο, σε κάθε δήμο ή κοινότητα, ορίζεται με απόφαση 
του  οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, το οποίο έχει και την 
ευθύνη για την ομαλή οργάνωση και διεξαγωγή των εκλογών. Η απόφαση 
αυτή κοινοποιείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και στη Γενική Γραμματεία 
Νέας Γενιάς.  
 

Άρθρο 2 
Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι 

 Κωλύματα και Ασυμβίβαστα 
 
1. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα Τοπικά Συμβούλια Νέων 
έχουν μόνο όσοι έχουν εγγραφεί στα οικεία Μητρώα Νέων μέχρι την 
δημοσίευση της παρούσας.  
 
2. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη Συμβουλίου Τοπικών 
Συμβουλίων Νέων όσοι έχουν την ιδιότητα του δημάρχου, προέδρου 
κοινότητας, νομάρχη και  μέλους δημοτικού ή κοινοτικού ή νομαρχιακού 
συμβουλίου ή συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος.  
 
Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του Συμβουλίου διαπιστωθεί ότι στο 
πρόσωπο μέλους του, συντρέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες, αυτό 
εκπίπτει αυτοδικαίως από μέλος του Συμβουλίου Νέων και τη θέση του 
καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχόν. Προς τούτο, εκδίδεται σχετική 
διαπιστωτική πράξη του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας. 
 
3. Στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα Τοπικά 
Συμβούλια Νέων 
α) όσοι βρίσκονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε πλήρη 
στερητική δικαστική συμπαράσταση 
β) όσοι στερήθηκαν το δικαίωμα αυτό, λόγω αμετάκλητης ποινικής 
καταδίκης, σε κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται από τον ποινικό και 
στρατιωτικό ποινικό κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση 
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Άρθρο 3 

Κατάρτιση Μητρώου Νέων 
 

1. Το Μητρώο Νέων κάθε δήμου, κοινότητας δημιουργείται και τηρείται με 
ευθύνη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.  
 
2. Στο Μητρώο Νέων εγγράφονται μετά από αίτησή τους, και μέχρι την 
ημέρα δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης προκήρυξης των εκλογών, 
νέοι ηλικίας από 15 έως 28 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο 
του οικείου δήμου ή κοινότητας. Νέες εγγραφές στο Μητρώο Νέων 
πραγματοποιούνται μετά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. 
 
3. Το Μητρώο Νέων περιλαμβάνει, κατά αλφαβητική σειρά, τα κατωτέρω 
στοιχεία, τα οποία συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος με την αίτηση εγγραφής 
του: 
α. Επώνυμο 
β. Όνομα  
γ. Όνομα Πατρός 
δ. Όνομα Μητρός 
ε. Αριθμός Δημοτολογίου/ Μητρώου Αρένων 
στ. Ημερομηνία Γέννησης  
 
4. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Νέων διαγράφονται αυτοδικαίως μετά τη 
συμπλήρωση του 28ου έτους της ηλικίας τους, εκτός εάν έχουν εκλεγεί στο 
Τοπικό Συμβούλιο Νέων, οπότε διατηρούν την ιδιότητα του μέλους μέχρι τη 
λήξη της θητείας τους.  
 
5. Για τη συμπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας θεωρείται ως ημερομηνία 
γέννησης η 1η Ιανουαρίου όλων όσοι γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο, ενώ για τη 
συμπλήρωση του 28ου  έτους της ηλικίας θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης η 
31η Δεκεμβρίου. 
 
6. Τη δέκατη μέρα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, αναρτάται  
το Μητρώο Νέων σε εμφανές σημείο του καταστήματος του δήμου ή της 
κοινότητας και των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων από δημοτικό ή 
κοινοτικό υπάλληλο. Για την ανάρτηση  συντάσσεται αποδεικτικό.  
 
 

Άρθρο 4 
Έλεγχος στοιχείων εγγραφής στο Μητρώο Νέων 

 
1. Αν διαπιστωθεί από τον οικείο δήμο ή κοινότητα είτε αυτεπαγγέλτως είτε 
μετά από  ένσταση εκλογέα, που υποβάλλεται εγγράφως εντός αποκλειστικής  
προθεσμίας 2 ημερών, από την ανάρτηση του Μητρώου, ότι μία εγγραφή δεν 
πληρεί τις προϋποθέσεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 3 της παρούσας, τότε η 
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δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο με απόφαση, που εκδίδεται 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 ημερών από την ανάρτηση του Μητρώου, 
προβαίνει στη διόρθωση ή μη των στοιχείων του Μητρώου.  
 
2. Σε κάθε περίπτωση η δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο την 
7η ημέρα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών αναρτά το οριστικό 
Μητρώο Νέων. Για την ανάρτηση εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 6 του 
άρθρου 3 της παρούσας. 
 
3. Αντίτυπο του οριστικού Μητρώου Νέων μπορεί να διατεθεί μόνο στους 
επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και στους υποψηφίους στα Τοπικά 
Συμβούλια Νέων.  
 

Άρθρο 5 
Υποψηφιότητες 

 
1. Η εκλογή των μελών των Τοπικών Συμβουλίων Νέων γίνεται με ενιαίο 
ψηφοδέλτιο σε κάθε δήμο και κοινότητα. Υποψηφιότητες κατά συνδυασμούς 
ή μεμονομένων υποψηφίων αποκλείονται.   
 
2. Η κάθε υποψηφιότητα υποβάλλεται με ενυπόγραφη γραπτή δήλωση προς 
το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, από την ημέρα προκήρυξης και 
μέχρι πέντε (5) ημέρες το αργότερο πριν από την ημέρα διεξαγωγής των 
εκλογών. Η υποβολή της δήλωσης γίνεται είτε από τον ίδιο τον υποψήφιο είτε 
από εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο. 
 
3. Στη δήλωση ο υποψήφιος αναγράφει το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο 
και εάν επιθυμεί τυχόν υποκοριστικό του και δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν 
εμπίπτει στα κωλύματα του άρθρου 2 της παρούσας. 
 
4. Την τέταρτη (4η) μέρα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών με 
απόφαση του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας ανακηρύσσονται κατ΄ 
αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στον πίνακα 
δημοσιεύσεων του δήμου ή της κοινότητας. 
 
 

Άρθρο 6 

Πρόγραμμα εκλογής 
 
1. Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας εκδίδει και δημοσιεύει, με 
τοιχοκόλληση, σε όλες τις συνοικίες της πόλης, σε όλα τα χωριά και τους 
οικισμούς του Δήμου ή της Κοινότητας τρεις (3) τουλάχιστον μέρες πριν από 
την ψηφοφορία, πρόγραμμα που αναφέρει ακριβώς την ημέρα της 
ψηφοφορίας, τις ώρες που αρχίζει και τελειώνει, τον τόπο και το κατάστημα 
της ψηφοφορίας και τα ονόματα των υποψηφίων. 
 

 4



2. Ως κατάστημα ψηφοφορίας χρησιμοποιούνται γραφεία ή αίθουσες των 
υπηρεσιών του δήμου ή της κοινότητας ή των νομικών τους προσώπων. 
 

Άρθρο 7 
Ψηφοδέλτια –Φάκελοι 

 

1. Το ψηφοδέλτιο είναι έντυπο, κατασκευάζεται από λευκό χαρτί και έχει 
σχήμα ορθογώνιο. Τα τυπογραφικά στοιχεία των ψηφοδελτίων πρέπει να 
είναι μαύρης απόχρωσης. 
 

2. Στο  ψηφοδέλτιο αναγράφεται πρώτα η ονομασία του «Τοπικού 
Συμβουλίου Νέων…» και ακολουθεί το όνομα του δήμου ή της κοινότητας. 
Στη συνέχεια αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των 
υποψηφίων, πρώτα το επώνυμο, μετά το όνομα και μετά το πατρώνυμο ή 
όνομα συζύγου. Είναι δυνατόν να αναγραφεί εκτός του ονοματεπωνύμου του 
υποψηφίου και τυχόν υποκοριστικό αυτού.  
 
Για τις γυναίκες μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ως πρώτο επώνυμο, το οποίο 
λαμβάνεται υπόψη κατά την αλφαβητική αναγραφή των υποψηφίων στο 
ενιαίο ψηφοδέλτιο, είτε το πατρικό είτε του συζύγου, ανεξαρτήτως με ποιο 
επώνυμο είναι εγγεγραμμένες στην οικογενειακή τους μερίδα. 
 

3. Η προτίμηση του εκλογέα εκφράζεται με σταυρό  που σημειώνεται με 
στυλογράφο μαύρης ή κυανής απόχρωσης, δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε 
υποψηφίου. 
 

4. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης είναι: έως δυο (2),  σε δήμους ή  
κοινότητες με πληθυσμό έως είκοσι χιλιάδες κατοίκους,  έως τρεις (3), σε 
δήμους ή  κοινότητες με πληθυσμό από είκοσι  χιλιάδες και έναν έως πενήντα 
χιλιάδες κατοίκους,  έως τέσσερις (4), σε δήμους ή  κοινότητες με πληθυσμό 
από πενήντα χιλιάδες και έναν έως εκατό χιλιάδες κατοίκους και  έως πέντε 
(5), σε δήμους ή  κοινότητες με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων και ενός 
κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. 
 
5. Η εγκυρότητα των ψηφοδελτίων στα οποία ο σταυρός προτίμησης έχει 
σημειωθεί με διαφορετικό τρόπο, ελέγχεται από την εφορευτική επιτροπή.  

6. Το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Αν οι σταυροί προτίμησης που έχουν τεθεί υπερβαίνουν τον αριθμό που 
ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο 
β) Αν έχει σχήμα ή διαστάσεις που διαφέρουν κατά τρόπο εμφανή από τα 
υπόλοιπα ψηφοδέλτια του δήμου ή  κοινότητας 
γ) Αν βρεθεί στο φάκελο  με ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα 
ψηφοδέλτια ή με λευκά. 
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7. Οι φάκελοι, μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια, 
κατασκευάζονται από χαρτί αδιαφανές σε λευκή απόχρωση. Αν σημειωθούν 
πάνω στο φάκελο στίγματα, σημεία ή λέξεις, μπορούν να θεωρηθούν 
διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν με τρόπο προφανή το απόρρητο 
της ψηφοφορίας. 

8. Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται και οι φάκελοι κατασκευάζονται με φροντίδα 
του οικείου δήμου ή της κοινότητας.  

9. Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας οφείλει να μεριμνήσει ώστε πριν 
από την έναρξη της ψηφοφορίας να βρίσκονται σε κάθε εκλογικό τμήμα: α) 
ψηφοδέλτια που να υπερβαίνουν τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων 
του εκλογικού τμήματος  κατά είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον, β) 
ανάλογος αριθμός λευκών ψηφοδελτίων, γ) επαρκής αριθμός φακέλων, δ) 
κάλπες ψηφοφορίας και παραβάν και ε) σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής 
και τα αναγκαία βιβλία. 

10. Για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών διατίθενται από τον οικείο δήμο ή 
κοινότητα κάλπες, παραβάν και κάθε είδους εκλογικό υλικό που έχει στη 
διάθεσή του. 
 

Άρθρο 8 

Εφορευτική Επιτροπή 

1. Τις  εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Συμβουλίου τις διενεργεί 
τριμελής Εφορευτική  Επιτροπή, της οποίας  πρόεδρος ορίζεται ένας εκ των 
μελών του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, με απόφασή του, ενώ τα δύο 
(2) μέλη ορίζονται από την Συνέλευση με κλήρωση μεταξύ των μελών της, η 
οποία διενεργείται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης απευθυνόμενης σε αυτά. 
Τα μέλη της  Εφορευτικής Επιτροπής δε μπορούν να είναι υποψήφιοι για το 
αξίωμα του μέλους του Συμβουλίου. 

2. Κατ’ εξαίρεση, για τη διεξαγωγή των πρώτων εκλογών για την ανάδειξη 
των Τοπικών Συμβουλίων Νέων, τα δύο (2) μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, 
διορίζονται με κλήρωση, με ισάριθμους αναπληρωματικούς, από το οικείο 
δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο από την κατάσταση των εκλογέων. Σε 
περίπτωση που τα μέλη αυτά δεν προσέλθουν κατά την ημέρα διεξαγωγής της 
ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος ορίζει ως μέλη δύο ψηφοφόρους.  

3. Τρίτα πρόσωπα, εκτός των υποψηφίων ή των νόμιμα διορισμένων 
παρατηρητών τους, απαγορεύεται να παρευρίσκονται κατά το χρόνο 
διεξαγωγής των εκλογών, αποσφράγισης των ψηφοδελτίων και καταμέτρησής 
τους. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να ορίσει έναν εκπρόσωπο για κάθε 
κατάστημα ψηφοφορίας. 

4. Η Εφορευτική Επιτροπή:  

α. μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, 
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β.  φροντίζει για την έναρξη της ψηφοφορίας στον προγραμματισμένο χώρο 
και χρόνο, την αδιάβλητη  και ασφαλή διεξαγωγή τους και  την εξαγωγή του 
αποτελέσματος της ψηφοφορίας,  

γ. διευθύνει την ψηφοφορία και στο πλαίσιο των καθηκόντων της, 

δ. τηρεί βιβλίο πρακτικών, πρωτόκολλο ψηφοφορίας και βιβλίο διαλογής 
ψήφων. 

ε. κρίνει τις τυχόν ενστάσεις, που υποβάλλονται κατά την διεξαγωγή της 
ψηφοφορίας ή άλλες διαφωνίες που ανακύπτουν. Οι αποφάσεις της  
λαμβάνονται με πλειοψηφία. 

5. Με τη λήξη της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή  ενεργεί τη διαλογή 
των ψηφοδελτίων. Ψηφοδέλτιο που δεν συγκεντρώνει τους όρους 
εγκυρότητας κηρύσσεται από αυτήν άκυρο. 

6. Στο τέλος της διαδικασίας συντάσσει πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
όλα τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής. 

 

Άρθρο 9 

Εκλογική διαδικασία – Καταμέτρηση  

 
1. Οι εκλογές διενεργούνται με άμεση και μυστική ψηφοφορία.  
 
2. Την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα ο Πρόεδρος της Εφορευτικής 
Επιτροπής κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας.  

3. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής κηρύσσει την λήξη της 
ψηφοφορίας και αμέσως μετά κλείνονται οι πόρτες του καταστήματος. 
Κατόπιν συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο αναφέρεται ο συνολικός αριθμός 
των εγγεγραμμένων στο μητρώο νέων, ο αριθμός αυτών που ψήφισαν και  η 
ώρα  περάτωσης της ψηφοφορίας.  

4. Στην συνέχεια,  ορίζει τα καθήκοντα κάθε μέλους και αρχίζει η διαλογή των 
ψηφοδελτίων. Ανοίγεται η κάλπη και αριθμούνται πρώτα οι σφραγισμένοι 
φάκελοι. Το αποτέλεσμα της αρίθμησης γράφεται ολογράφως στο βιβλίο των 
πρακτικών. Αν από την αρίθμηση προκύψει διαφορά μεταξύ του αριθμού 
των φακέλων και του αριθμού των ψηφοφόρων που ψήφισαν, αυτή 
επαναλαμβάνεται. 

5. Μετά τα ανωτέρω, η εφορευτική επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των 
ψήφων με τον εξής τρόπο: Ο πρόεδρος της επιτροπής παίρνει από την κάλπη 
κάθε  φάκελο, τον αποσφραγίζει και αφού εξακριβώσει το έγκυρο του 
ψηφοδελτίου, το οποίο επιδεικνύει σε όποιον από τους παριστάμενους το 
ζητήσει, διαβάζει το περιεχόμενο του έτσι ώστε να ακούγεται από όλους. 
Κατόπιν, θέτει τη μονογραφή του σε κάθε έγκυρο ψηφοδέλτιο, καθώς και 
δίπλα  από κάθε σταυρό  προτίμησης. Επίσης, αναγράφει στο ψηφοδέλτιο 
ολογράφως το συνολικό αριθμό των σταυρών προτίμησης που σημειώθηκαν 
σε αυτό. Ακολουθεί η εξαγωγή του αποτελέσματος και εκλεγέντες θεωρούνται 
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αυτοί που συγκέντρωσαν τις περισσότερους ψήφους προτίμησης, σύμφωνα με 
τον αριθμό των μελών των Τοπικών Συμβουλίων Νέων, όπως αυτός ορίζεται 
στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3443/ 2006. Σε περίπτωση ισοψηφίας η 
εφορευτική επιτροπή  προβαίνει σε κλήρωση.  

Στη συνέχεια το αποτέλεσμα καταχωρείται στο βιβλίο πράξεων εφορευτικής 
επιτροπής και ανακοινώνεται στην οικεία δημοτική ή κοινοτική αρχή των 
αποτελεσμάτων αυτών. Στην συνέχεια, τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται και 
πάλι στην κάλπη, η οποία σφραγίζεται με ευθύνη των μελών της εφορευτικής 
επιτροπής. Τέλος, το υλικό της ψηφοφορίας παραδίδει ο Πρόεδρος της 
Εφορευτικής Επιτροπής σε εντεταλμένο προς τούτο υπάλληλο του Δήμου ή 
της Κοινότητας, ο οποίος θα εκδίδει και σχετική βεβαίωση παραλαβής. 

 

Άρθρο 10 

Ενστάσεις επί της εκλογικής διαδικασίας 

 

1. Ένσταση μπορεί να ασκήσει, όποιος υπήρξε υποψήφιος κατά τις εκλογές 
για τα τοπικά συμβούλια νέων του οικείου δήμου ή κοινότητας είτε 
αυτοπροσώπως είτε διά του νόμιμα διορισμένου παρατηρητή του. 

2. Λόγους ένστασης μπορούν να θεμελιώσουν: α) η εσφαλμένη αρίθμηση των 
ψηφοδελτίων ή των σταυρών προτίμησης και β)  η κρίση αναφορικά με την 
εγκυρότητα ή μη του ψηφοδελτίου. 

3. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην εφορευτική επιτροπή, είναι έγγραφες και 
καταχωρούνται υποχρεωτικά στο βιβλίο πρακτικών της επιτροπής. Η 
υποβολή οποιασδήποτε ένστασης δεν διακόπτει την ψηφοφορία. 

4. Για τις ενστάσεις και κάθε άλλο ζήτημα που τυχόν προκύψει, αποφασίζει η 
εφορευτική επιτροπή αιτιολογημένα μετά το τέλος της ψηφοφορίας. Οι 
αποφάσεις της επιτροπής καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών. 

 

Άρθρο 11 

Εξαγωγή και δημοσίευση αποτελεσμάτων 
 
1. Σε δήμους, κοινότητες όπου υπάρχει μόνον ένα κατάστημα ψηφοφορίας, η 
εφορευτική επιτροπή εξάγει το αποτέλεσμα της εκλογής και το δημοσιεύει 
αμέσως, με τοιχοκόλληση στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα. 
 
2. Σε δήμους και κοινότητες όπου υπάρχουν περισσότερα από ένα 
καταστήματα ψηφοφορίας, το γενικό αποτέλεσμα εξάγεται, σύμφωνα με τα 
πρακτικά της ψηφοφορίας, με ευθύνη ενός ή περισσοτέρων εκ των Προέδρων 
των Εφορευτικών Επιτροπών, οι οποίοι ορίζονται για το σκοπό αυτό, με την 
απόφαση του οικείου συμβουλίου  που τους ορίζει ως πρόεδρους. Οι ανωτέρω 
συνεδριάζουν μετά το τέλος της διαλογής στην έδρα του Δήμου ή της 
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Κοινότητας και δημοσιεύουν, αμέσως, το γενικό αποτέλεσμα με τοιχοκόλληση 
στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα. 
 
3. H τοιχοκόλληση και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, 
περιλαμβάνει τον πίνακα αποτελεσμάτων, ο οποίος περιέχει: α) τον αριθμό 
των γραμμένων εκλογέων, β) το συνολικό αριθμό ψηφισάντων, γ) τον αριθμό 
των έγκυρων ψηφοδελτίων, δ) τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων, ε) τον 
αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων, και στ) τους επιτυχόντες και επιλαχόντες 
υποψηφίους. Ο πίνακας αποτελεσμάτων καταρτίζεται από το όργανο που 
σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους είναι αρμόδιο για την εξαγωγή του 
αποτελέσματος.  
 
4. Ο πίνακας αποτελεσμάτων εκτίθεται επί τρεις (3) ημέρες στο κατάστημα του 
δήμου ή της κοινότητας και στο διάστημα αυτό μπορεί να ασκηθεί ένσταση 
από κάθε εκλογέα ή υποψήφιο ενώπιον της δημαρχιακής επιτροπής ή του 
κοινοτικού συμβουλίου. Λόγοι ένστασης αποτελούν η έλλειψη νομίμων 
προσόντων ή η συνδρομή κωλυμάτων σε πρόσωπα υποψηφίων και 
παραβάσεις στην εξαγωγή του αποτελέσματος της εκλογής. Η εκδίκαση των 
ενστάσεων γίνεται εντός τριών (3) ημερών από τη λήξη του χρόνου έκθεσης 
του πίνακα αποτελεσμάτων.  
 

5. Στην πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μετά τη 
λήξη της έκθεσης του πίνακα αποτελεσμάτων ή μετά τη λήξη της προθεσμίας 
εκδίκασης των ενστάσεων, επικυρώνεται, το αποτέλεσμα της εκλογής και 
ανακηρύσσονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Τοπικού 
Συμβουλίου Νέων. Με την ίδια απόφαση συγκροτείται το Τοπικό Συμβούλιο 
Νέων και καλείται σε πρώτη συνεδρίαση. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στο 
Υπουργείο Εσωτερικών και στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. 
 

Άρθρο 12 

Έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας 

 

Η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας ορίζεται από το Δήμαρχο ή τον 
Πρόεδρο της Κοινότητας. Η εφορευτική επιτροπή δύναται να κηρύξει τη λήξη 
της διαδικασίας των εκλογών νωρίτερα από το προβλεπόμενο εφόσον 
προσέλθουν όλοι οι εγγεγραμμένοι ή να μπορεί να την παρατείνει, εφόσον 
ευρίσκονται εκλογείς στο κατάστημα.  

 

Άρθρο 13 

Ματαίωση και επανάληψη της ψηφοφορίας 

Αν κατά την προκαθορισμένη ημέρα της διενέργειας των εκλογών, σε έναν 
δήμο ή κοινότητα ή σε ένα ή περισσότερα καταστήματα ψηφοφορίας, δεν 
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διεξαχθεί η ψηφοφορία, για οποιοδήποτε λόγο, αυτή πραγματοποιείται εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών, με το ίδιο ψηφοδέλτιο. 

 

 
Άρθρο 14 

Υπολογισμών προθεσμιών 
 
1. Για τον υπολογισμό των προθεσμιών που ορίζονται στις διατάξεις της 
παρούσας, δεν υπολογίζεται η ημέρα της ψηφοφορίας. 
 
2. Η προθεσμία λήγει, μόλις παρέλθει  και η τελευταία ημέρα της, έστω και αν 
είναι ημέρα αργίας. 
 

 
Άρθρο 15 

Συμβούλια Νέων Δημοτικών Διαμερισμάτων 
 
Στους δήμους που διαιρούνται σε δημοτικά διαμερίσματα, εφόσον, με 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου τους συγκροτούνται Τοπικά Συμβούλια 
Νέων στα Δημοτικά Διαμερίσματα σύμφωνα με το άρθρο 5Α του ν. 3443/ 
2006, όπως προστέθηκε με το άρθρο 10, του ν. 3577/ 2007, για την ανάδειξη 
των μελών τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας και ειδικότερα:  
 
α. Στις ανωτέρω περιπτώσεις το Μητρώο Νέων δημιουργείται και τηρείται με 
ευθύνη του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος. Στο Μητρώο αυτό 
εγγράφονται όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο του οικείου δήμου 
και είναι κάτοικοι του δημοτικού διαμερίσματος.  
 
β. Το συμβούλιο του δημοτικού διαμερίσματος είναι αρμόδιο για τον έλεγχο 
των στοιχείων εγγραφής στο Μητρώο Νέων, την εξέταση των τυχόν 
ενστάσεων και την ανάρτηση του οριστικού Μητρώου  κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 4 της παρούσας. 
 
γ. Ο Πρόεδρος του δημοτικού διαμερίσματος έχει τις αρμοδιότητες και ασκεί 
τα καθήκοντα του δημάρχου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 της 
παρούσας.  
 
δ. Στο ψηφοδέλτιο, που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 
της παρούσας, αναγράφεται και το όνομα του δημοτικού διαμερίσματος.  
 
ε. Ως πρόεδροι της εφορευτικής επιτροπής στα δημοτικά διαμερίσματα 
μπορούν να οριστούν και μέλη των συμβουλίων των δημοτικών 
διαμερισμάτων.  
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Άρθρο 16 

Έναρξη ισχύος 
 
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
 
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   
 

 
Αθήνα,  1 Φεβρουαρίου 2008 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
  
  
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 
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