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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3434
Ρύθμιση θεμάτων εθνικών, νομαρχιακών και δημοτικών
εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεμάτων.

ση που δύο από τους ανακηρυχθέντες συνδυασμούς
ισοψηφήσουν, συγκεντρώνοντας ο καθένας ποσοστό
τουλάχιστον 42%.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Άρθρο 3
Επιτυχών−επιλαχόντες συνδυασμοί στις
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

1. Το άρθρο 32 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α΄) αντικαθί−
σταται ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Λευκά ψηφοδέλτια
Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων της παρ. 4 του
άρθρου 4 και των άρθρων 5, 6, 7 και 8 του ν. 3231/2004
(ΦΕΚ 45 Α΄), κατά τη σύνταξη, ανά εκλογική περιφέρεια,
των πινάκων αποτελεσμάτων από τα αρμόδια δικαστή−
ρια, κατά την κατανομή των εδρών, καθώς και για τον
καθορισμό του εκλογικού μέτρου, τα λευκά ψηφοδέλτια
δεν προσμετρώνται στα έγκυρα.
Άρθρο 2
Επιτυχών−επιλαχόντες συνδυασμοί στους Δήμους
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 71 του π.δ.
410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Στις εκλογές των δημάρχων και δημοτικών
συμβούλων θεωρείται επιτυχών συνδυασμός αυ−
τός που πλειοψήφησε με ποσοστό τουλάχιστον
42% του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και
επιλαχόντες όσοι συνδυασμοί έλαβαν έστω και
μία έδρα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα
72, 74 και 76.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 76 του π.δ.
410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στους Δήμους, αν κανένας συνδυασμός δεν συγκε−
ντρώσει την πλειοψηφία που απαιτεί η παράγραφος 1
του άρθρου 71 του παρόντος, η ψηφοφορία επαναλαμ−
βάνεται την επόμενη Κυριακή μόνο μεταξύ των υπο−
ψήφιων Δημάρχων των δύο συνδυασμών που έλαβαν
τις περισσότερες ψήφους. Η ψηφοφορία αυτή επανα−
λαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και στην περίπτω−

«Άρθρο 32
Επιτυχών−Επιλαχόντες Συνδυασμοί
Στις εκλογές για την ανάδειξη των αρχών της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης θεωρείται επιτυχών
συνδυασμός αυτός που πλειοψήφησε με ποσοστό
τουλάχιστον 42% του συνόλου των έγκυρων ψηφο−
δελτίων και επιλαχόντες συνδυασμοί όσοι έλαβαν
έστω και μία έδρα, σύμφωνα με τις επόμενες δια−
τάξεις.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ.
30/1996 (ΦΕΚ 21 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώνει την
πλειοψηφία που απαιτεί το άρθρο 32 του παρόντος,
η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή
μόνο μεταξύ των υποψήφιων Νομαρχών ή των Προέ−
δρων των Διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες
ψήφους. Η ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται την
επόμενη Κυριακή και στην περίπτωση που δύο από
τους ανακηρυχθέντες συνδυασμούς ισοψηφήσουν,
συγκεντρώνοντας ο καθένας ποσοστό τουλάχιστον
42%.»
Άρθρο 4
Αύξηση αποσπασμένων στα πολιτικά γραφεία των
κομμάτων – Προσόντα ειδικών συμβούλων και
συνεργατών Γενικών Γραμματέων
1. Στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ του δεύτερου εδαφίου
του άρθρου 74 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α΄) οι αναφε−

272

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ρόμενοι αριθμοί 20, 10 και 10 αντιστοίχως ορίζονται σε
40, 30 και 30 αντιστοίχως.
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ
50 Α΄) μετά τη φράση «πτυχίο Α.Ε.Ι.» προστίθεται η
φράση «ή Τ.Ε.Ι.».
Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργείται
κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις διατά−
ξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα
που αποτελούν αντικείμενο αυτού.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από
τις διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2006
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 11

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

1 Φεβρουαρίου 2008
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3636
Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Καθορισμός εδρών
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 3231/ 2004
(ΦΕΚ 45 Α΄) αντικαθίστανται, ως ακολούθως:
«1. Για τον καθορισμό των εδρών που δικαιούται κάθε
εκλογικός σχηματισμός, το σύνολο των ψήφων που συγκέ−
ντρωσε στην Επικράτεια πολλαπλασιάζεται με τον αριθ−
μό 250. Το γινόμενο τους διαιρείται με το άθροισμα των
έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν στην Επικράτεια
όσοι σχηματισμοί συμμετέχουν στην κατανομή των εδρών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5. Οι έδρες που
δικαιούται κάθε σχηματισμός στην Επικράτεια είναι το
ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης.
Αν το άθροισμα των ως άνω ακέραιων μερών των πη−
λίκων υπολείπεται του αριθμού 250, τότε παραχωρείται,
κατά σειρά, ανά μία έδρα και ως τη συμπλήρωση αυτού
του αριθμού στους σχηματισμούς, των οποίων τα πηλίκα
εμφανίζουν τα μεγαλύτερα δεκαδικά υπόλοιπα.
2.α. Στο αυτοτελές Κόμμα, που συγκέντρωσε το μεγα−
λύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων στο σύνολο της
Επικράτειας, παραχωρούνται, επιπλέον των εδρών που
λαμβάνει, σύμφωνα με την παράγραφο 1, πενήντα (50)
ακόμη έδρες, οι οποίες προέρχονται από εκλογικές πε−
ριφέρειες στις οποίες έχουν παραμείνει αδιάθετες έδρες
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 8.
Η επιπλέον παραχώρηση πενήντα (50) εδρών γίνεται,
επίσης, σε συνασπισμό συνεργαζόμενων Κομμάτων, εφό−
σον ο μέσος όρος της δύναμης των Κομμάτων, που τον
απαρτίζουν, είναι μεγαλύτερος από τη δύναμη του αυτοτε−
λούς Κόμματος, που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό
έγκυρων ψηφοδελτίων. Ο μέσος όρος προκύπτει από τη δι−
αίρεση του ποσοστού που έλαβε ο ανωτέρω συνασπισμός
δια του αριθμού των Κομμάτων που τον αποτελούν.
β. Το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου, σε συμβούλιο, κατά
την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών, αποφαίνεται,
αμετακλήτως, για το χαρακτήρα κάθε Κόμματος, ως
αυτοτελούς ή ως συνασπισμού συνεργαζόμενων Κομ−
μάτων. Η κρίση του διαμορφώνεται, χωρίς δικονομικούς
περιορισμούς, από τα υπάρχοντα στοιχεία, τα οποία

μπορούν να συμπληρωθούν με υπόμνημα των Κομμάτων
και των υποψηφίων.»
Άρθρο 2
Αντικατάσταση επικεφαλίδας
Η επικεφαλίδα του άρθρου 8 του ν. 3231/2004 αντικα−
θίσταται ως εξής:
«Κατανομή των 238 εδρών στις εκλογικές περιφέρειες».
Άρθρο 3
Ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο
Στο άρθρο 2 του ν. 3231/2004 προστίθεται τελευταίο
εδάφιο, ως ακολούθως:
«Για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών αυτο−
τελών Κομμάτων, συνασπισμού συνεργαζόμενων Κομμά−
των και ανεξαρτήτων, ο αριθμός των υποψηφίων βουλευ−
τών, από κάθε φύλο, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό
τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του συνολικού αριθμού των
υποψηφίων τους, αντιστοίχως, σε όλη την Επικράτεια.
Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επό−
μενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με
μισό της μονάδας και άνω.»
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διέπεται από το άρθρο 54 του
Συντάγματος, με εξαίρεση το άρθρο 3, η ισχύς του οποί−
ου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα
του Κράτους.
Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
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ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ
ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ

Áñ. Öýëëïõ 45
11 Öåâñïõáñßïõ 2004

ÍÏÌÏÓ ÕÐ' ÁÑÉÈ. 3231
ÅêëïãÞ âïõëåõôþí.
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ
ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ
Åêäßäïìå ôïí áêüëïõèï íüìï ðïõ øÞöéóå ç ÂïõëÞ:
¢ñèñï 1
ÅêëïãéêÝò ÐåñéöÝñåéåò
1. ÐåñéöÝñåéá ãéá ôçí åêëïãÞ âïõëåõôþí ïñßæåôáé ï íïìüò.
2. Êáô' åîáßñåóç äéáéñïýíôáé:
á) Ï Íïìüò ÁôôéêÞò óå ðÝíôå (5) åêëïãéêÝò ðåñéöÝñåéåò,
äçëáäÞ óôéò:
áá) Á´ ÅêëïãéêÞ ÐåñéöÝñåéá Áèçíþí, ðïõ áðïôåëåßôáé
áðü ôï ÄÞìï Áèçíáßùí,
ââ) Â´ ÅêëïãéêÞ ÐåñéöÝñåéá Áèçíþí, ðïõ áðïôåëåßôáé
áðü ôïõò õðüëïéðïõò äÞìïõò êáé êïéíüôçôåò, ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáí óôçí ðåñéöÝñåéá ôïõ ðñþçí ÄÞìïõ Áèçíáßùí,
ãã) Á´ ÅêëïãéêÞ ÐåñéöÝñåéá Ðåéñáéþò, ðïõ áðïôåëåßôáé
áðü ôï ÄÞìï Ðåéñáéþò, ôï ÄÞìï Óðåôóþí êáé áðü ôéò
åðáñ÷ßåò Áßãéíáò, ÊõèÞñùí, Ôñïéæçíßáò êáé ¾äñáò,
ää) Â´ ÅêëïãéêÞ ÐåñéöÝñåéá Ðåéñáéþò, ðïõ áðïôåëåßôáé
áðü ôïõò õðüëïéðïõò äÞìïõò êáé êïéíüôçôåò ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáí óôçí ðåñéöÝñåéá ôïõ ðñþçí ÄÞìïõ Ðåéñáéþò êáé ôç ÍÞóï Óáëáìßíá êáé
åå) ÅêëïãéêÞ ÐåñéöÝñåéá ôïõ Íïìïý ÁôôéêÞò êáé
â) ï Íïìüò Èåóóáëïíßêçò óå äýï (2) åêëïãéêÝò ðåñéöÝñåéåò, äçëáäÞ óôéò:
áá) Á´ ÅêëïãéêÞ ÐåñéöÝñåéá Èåóóáëïíßêçò, ðïõ áðïôåëåßôáé áðü ôïí ðñþçí ÄÞìï Èåóóáëïíßêçò, êáé
ââ) Â´ ÅêëïãéêÞ ÐåñéöÝñåéá Èåóóáëïíßêçò, ðïõ áðïôåëåßôáé áðü ôï õðüëïéðï ôïõ Íïìïý Èåóóáëïíßêçò.
3. Ïé åêëïãéêÝò ðåñéöÝñåéåò íïïýíôáé ìå ôá äéïéêçôéêÜ
üñéÜ ôïõò ðïõ éó÷ýïõí ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ 1985.
¢ñèñï 2
Áñéèìüò õðïøÞöéùí âïõëåõôþí
ÊÜèå óõíäõáóìüò ìðïñåß íá ðåñéëÜâåé áñéèìü õðïøÞöéùí âïõëåõôþí ùò ôïí áñéèìü ôùí âïõëåõôéêþí åäñþí
ôçò åêëïãéêÞò ðåñéöÝñåéáò ðñïóáõîçìÝíï:
á) êáôÜ äýï óôéò åêëïãéêÝò ðåñéöÝñåéåò üðïõ åêëÝãïíôáé áðü Ýíáò Ýùò êáé åðôÜ âïõëåõôÝò,

â) êáôÜ ôñåéò óôéò åêëïãéêÝò ðåñéöÝñåéåò üðïõ åêëÝãïíôáé áðü ïêôþ Ýùò êáé äþäåêá âïõëåõôÝò, êáé
ã) êáôÜ ôÝóóåñéò óôéò åêëïãéêÝò ðåñéöÝñåéåò üðïõ åêëÝãïíôáé ðåñéóóüôåñïé áðü äåêáôñåßò âïõëåõôÝò.
¢ñèñï 3
Óôáõñïß ðñïôßìçóçò
Ï åêëïãÝáò ìðïñåß íá åêöñÜóåé ôçí ðñïôßìçóÞ ôïõ
õðÝñ õðïøçößùí ôïõ óõíäõáóìïý, óçìåéþíïíôáò óôï
øçöïäÝëôéï óôáõñü ðñïôßìçóçò ðáñáðëåýñùò ôïõ ïíüìáôüò ôïõò, ùò áêïëïýèùò:
á) Óôéò åêëïãéêÝò ðåñéöÝñåéåò, üðïõ åêëÝãïíôáé áðü
Ýíáò ùò êáé ôñåéò âïõëåõôÝò, Ýíáí óôáõñü.
â) Óôéò åêëïãéêÝò ðåñéöÝñåéåò, üðïõ åêëÝãïíôáé áðü
ôÝóóåñéò ùò êáé åðôÜ âïõëåõôÝò, ìÝ÷ñé äýï óôáõñïýò.
ã) Óôéò åêëïãéêÝò ðåñéöÝñåéåò, üðïõ åêëÝãïíôáé áðü
ïêôþ ùò êáé äþäåêá âïõëåõôÝò, ìÝ÷ñé ôñåéò óôáõñïýò,
êáé
ä) óôéò åêëïãéêÝò ðåñéöÝñåéåò, üðïõ åêëÝãïíôáé ðåñéóóüôåñïé áðü äåêáôñåßò âïõëåõôÝò, ìÝ÷ñé ôÝóóåñéò óôáõñïýò.
¢ñèñï 4
ÓõãêÝíôñùóç áðïôåëåóìÜôùí
1. Ôçí åðïìÝíç ôçò øçöïöïñßáò áñ÷ßæåé áðü ôï áñìüäéï
Ðñùôïäéêåßï êÜèå åêëïãéêÞò ðåñéöÝñåéáò ç óõãêÝíôñùóç êáé ç êáôÜôáîç ôùí áðïôåëåóìÜôùí ôçò åêëïãÞò.
2. Ìüëéò óõãêåíôñùèïýí ôá áðïôåëÝóìáôá üëùí ôùí
åöïñåõôéêþí åðéôñïðþí ôçò åêëïãéêÞò ðåñéöÝñåéáò, ôï
Ðñùôïäéêåßï ðñïâáßíåé óå áñßèìçóç ôùí øÞöùí êáé óõíôÜóóåé ôïí ðßíáêá áðïôåëåóìÜôùí ôçò ðáñáãñÜöïõ 4.
3. Ïé Ýäñåò ðïõ ðáñá÷ùñïýíôáé óå êÜèå óõíäõáóìü êáôáëáìâÜíïíôáé áðü ôïõò õðïøçößïõò ôïõ êáôÜ ôç óåéñÜ
ôùí óôáõñþí ðñïôßìçóçò êáèåíüò.
Áí óå äýï Þ êáé ðåñéóóüôåñïõò óõíäõáóìïýò Þ ìåìïíùìÝíï õðïøÞöéï Ý÷ïõí áðïìåßíåé ßóá õðüëïéðá åêëïãéêÞò
äýíáìçò, åíåñãåßôáé ìåôáîý áõôþí êëÞñùóç áðü ôçí Áíþôáôç ÅöïñåõôéêÞ ÅðéôñïðÞ óå äçìüóéá óõíåäñßáóç êáé ç
Ýäñá ðïõ ðëåïíÜæåé áöáéñåßôáé áðü ôï óõíäõáóìü, ðïõ ôï
üíïìÜ ôïõ âãÞêå áðü ôçí êëçñùôßäá. Óå åêëïãéêÞ ðåñéöÝñåéá ðïõ åêëÝãåé Ýíáí ìüíï âïõëåõôÞ ç Ýäñá ðáñá÷ùñåßôáé
óôï óõíäõáóìü Þ óôï ìåìïíùìÝíï õðïøÞöéï ðïõ Ýëáâå ôç
ó÷åôéêÞ ðëåéïøçößá. Óå ðåñßðôùóç éóïøçößáò åíåñãåßôáé
áðü ôçí Áíþôáôç ÅöïñåõôéêÞ ÅðéôñïðÞ êëÞñùóç ìåôáîý
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ôùí óõíäõáóìþí ðïõ éóïøÞöçóáí êáé ç Ýäñá ðáñá÷ùñåßôáé óå áõôüí ðïõ åõíïÞèçêå áðü ôïí êëÞñï.
Áí éóïøçöÞóïõí äýï Þ ðåñéóóüôåñïé õðïøÞöéïé ôïõ ßäéïõ óõíäõáóìïý êáé ïé Ýäñåò ðïõ ðáñá÷ùñïýíôáé åßíáé ëéãüôåñåò áðü ôïõò õðïøçößïõò, ôï Ðñùôïäéêåßï äéåíåñãåß
óå äçìüóéá óõíåäñßáóç êëÞñùóç ìåôáîý ôïõò êáé âïõëåõôÝò áíáêçñýóóïíôáé åêåßíïé ðïõ êëçñþèçêáí.
ÊëÞñùóç ãéá ôçí êáôáíïìÞ ôùí åäñþí äéåíåñãåßôáé êáé
óôçí ðåñßðôùóç éóïøçößáò êïììÜôùí, óõíáóðéóìþí
êïììÜôùí, áíåîÜñôçôùí óõíäõáóìþí Þ ìåìïíùìÝíùí
õðïøçößùí.
4. Ôï áñìüäéï Ðñùôïäéêåßï, ãéá ôçí áíôßóôïé÷ç åêëïãéêÞ
ðåñéöÝñåéá óõíôÜóóåé (óå óõìâïýëéï) ôïí ðßíáêá ôùí
áðïôåëåóìÜôùí ôçò, ï ïðïßïò ðåñéÝ÷åé:
á. ôïí áñéèìü ôùí åãåãñáììÝíùí åêëïãÝùí,
â. ôïí áñéèìü ôùí åêëïãÝùí ðïõ øÞöéóáí,
ã. ôïí áñéèìü ôùí åãêýñùí øçöïäåëôßùí,
ä. ôïí áñéèìü ôùí Üêõñùí øçöïäåëôßùí,
å. ôïí áñéèìü ôùí ëåõêþí øçöïäåëôßùí, êáé
óô. ôïí áñéèìü ôùí åãêýñùí øçöïäåëôßùí ðïõ Ýëáâå
êÜèå óõíäõáóìüò êáé êÜèå ìåìïíùìÝíïò õðïøÞöéïò.
Óôïí ðßíáêá ðñïôÜóóïíôáé ïé óõíäõáóìïß ôùí êïììÜôùí, êáôÜ ôç óåéñÜ ôçò åêëïãéêÞò ôïõò äýíáìçò, êáé áêïëïõèïýí ïé óõíäõáóìïß ôùí óõíáóðéóìþí êïììÜôùí, ïé
óõíäõáóìïß ôùí áíåîáñôÞôùí êáé ïé ìåìïíùìÝíïé õðïøÞöéïé. Óôï êÜôù ìÝñïò ôïõ áíáãñÜöïíôáé ïëïãñÜöùò ôá
ðáñáðÜíù óôïé÷åßá êáé ï ðßíáêáò õðïãñÜöåôáé áðü ôïí
Ðñüåäñï, ôá ìÝëç êáé ôïí ãñáììáôÝá ôïõ Ðñùôïäéêåßïõ.
5. ÊáôÜ ôçí êáôÜñôéóç ôïõ ðßíáêá ìðïñåß íá ðáñßóôáôáé
Ýíáò åêðñüóùðïò êÜèå óõíäõáóìïý Þ ìåìïíùìÝíïõ
õðïøçößïõ.
6. Ï Ðñüåäñïò ôïõ Ðñùôïäéêåßïõ áðïóôÝëëåé áìÝóùò
åðéêõñùìÝíï áíôßãñáöï ôïõ ðßíáêá ôùí áðïôåëåóìÜôùí
óôïí Õðïõñãü Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò.
7. Ìå âÜóç ôïõò ðßíáêåò ç Áíþôáôç ÅöïñåõôéêÞ ÅðéôñïðÞ êáôáíÝìåé ôéò Ýäñåò óýìöùíá ìå ôçí ðñüâëåøç
ôïõ Üñèñïõ 9.
¢ñèñï 5
Óõììåôï÷Þ óôçí êáôáíïìÞ åäñþí
Óôçí êáôáíïìÞ ôùí åäñþí ôùí åêëïãéêþí ðåñéöåñåéþí,
êáèþò êáé ôùí åäñþí åðéêñáôåßáò óõììåôÝ÷ïõí ïé óõíäõáóìïß êïììÜôùí, ïé óõíäõáóìïß óõíáóðéóìþí êïììÜôùí, ïé óõíäõáóìïß áíåîáñôÞôùí, êáèþò êáé ïé ìåìïíùìÝíïé õðïøÞöéïé ðïõ óõãêåíôñþíïõí óôçí åðéêñÜôåéá ðïóïóôü åãêýñùí øçöïäåëôßùí ôïõëÜ÷éóôïí ßóï ìå ôï ôñßá
ôïéò åêáôü (3%) ôïõ óõíüëïõ ôùí åãêýñùí øçöïäåëôßùí
ðïõ Ýëáâáí óôçí åðéêñÜôåéá üëïé ïé åêëïãéêïß ó÷çìáôéóìïß.
¢ñèñï 6
Êáèïñéóìüò ôùí åäñþí
êÜèå åêëïãéêïý ó÷çìáôéóìïý óôçí åðéêñÜôåéá
1. Ãéá ôïí êáèïñéóìü ôùí åäñþí ðïõ äéêáéïýôáé êÜèå
åêëïãéêüò ó÷çìáôéóìüò, ôï óýíïëï ôùí øÞöùí ðïõ óõãêÝíôñùóå óôçí åðéêñÜôåéá ðïëëáðëáóéÜæåôáé ìå ôïí
áñéèìü 260 êáé ôï ãéíüìåíü ôïõò äéáéñåßôáé ìå ôï Üèñïéóìá ôùí åãêýñùí øçöïäåëôßùí ðïõ óõãêÝíôñùóáí óôçí
åðéêñÜôåéá üóïé ó÷çìáôéóìïß óõììåôÝ÷ïõí óôçí êáôáíïìÞ ôùí åäñþí, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 5. Ïé Ýäñåò ðïõ äéêáéïýôáé êÜèå ó÷çìáôéóìüò óôçí åðéêñÜôåéá åßíáé ôï áêÝñáéï ìÝñïò ôïõ ðçëßêïõ ôçò äéáßñåóçò.

Áí ôï Üèñïéóìá ôùí ùò Üíù áêÝñáéùí ìåñþí ôùí ðçëßêùí õðïëåßðåôáé ôïõ áñéèìïý 260, ôüôå ðáñá÷ùñåßôáé êáôÜ óåéñÜ áíÜ ìßá Ýäñá êáé ùò ôç óõìðëÞñùóç áõôïý ôïõ
áñéèìïý óôïõò ó÷çìáôéóìïýò, ôùí ïðïßùí ôá ðçëßêá åìöáíßæïõí ôá ìåãáëýôåñá äåêáäéêÜ õðüëïéðá.
2. Óôïí åêëïãéêü ó÷çìáôéóìü ðïõ óõãêÝíôñùóå ôï ìåãáëýôåñï áñéèìü åãêýñùí øçöïäåëôßùí óôï óýíïëï ôçò
åðéêñÜôåéáò ðáñá÷ùñïýíôáé, åðéðëÝïí ôùí åäñþí ðïõ
ëáìâÜíåé óýìöùíá ìå ôçí ðáñ. 1, óáñÜíôá (40) áêüìç
Ýäñåò, ïé ïðïßåò ðñïÝñ÷ïíôáé áðü åêëïãéêÝò ðåñéöÝñåéåò
óôéò ïðïßåò Ý÷ïõí ðáñáìåßíåé áäéÜèåôåò Ýäñåò ìåôÜ ôçí
ïëïêëÞñùóç ôçò äéáäéêáóßáò ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôï Üñèñï 8.
3. Áí Ýíáò åêëïãéêüò ó÷çìáôéóìüò äéêáéïýôáé, êáô' åîáßñåóç, óýìöùíá ìå ôá Üñèñá 6 êáé 7, ðåñéóóüôåñåò Ýäñåò
áðü üóåò ôïõ áíáëïãïýí êáôÜ ôçí ðáñ. 1 ôïõ ðáñüíôïò
Üñèñïõ, ï óõíïëéêüò áñéèìüò ôïõò áíáðñïóáñìüæåôáé,
ðñïêåéìÝíïõ íá ëÜâåé ôåëéêÜ ôéò Ýäñåò ðïõ ðñïêýðôïõí
áðü ôçí åöáñìïãÞ ôùí Üñèñùí 7 êáé 8.
Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ìåéþíåôáé áíôßóôïé÷á ï áñéèìüò
ôùí åäñþí ðïõ êáôáëáìâÜíåé ï ðñþôïò êáôÜ óåéñÜ óå
Ýãêõñá øçöïäÝëôéá åêëïãéêüò ó÷çìáôéóìüò.
¢ñèñï 7
ÊáôáíïìÞ åäñþí åðéêñáôåßáò
1. Ãéá ôçí êáôáíïìÞ ôùí åäñþí åðéêñáôåßáò ùò åêëïãéêü ìÝôñï ëáìâÜíåôáé ôï áêÝñáéï ìÝñïò ôïõ ðçëßêïõ ðïõ
ðñïêýðôåé áðü ôç äéáßñåóç ôïõ óõíüëïõ ôùí åãêýñùí øçöïäåëôßùí ðïõ Ýëáâáí óôçí åðéêñÜôåéá üëïé ïé åêëïãéêïß
ó÷çìáôéóìïß, ðïõ óõììåôÝ÷ïõí óôçí êáôáíïìÞ ôùí
åäñþí óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 5, äéá ôïõ áñéèìïý ôùí âïõëåõôþí åðéêñáôåßáò.
2. Ï áñéèìüò ôùí âïõëåõôþí åðéêñáôåßáò ðïõ áíáäåéêíýïõí üóïé óõììåôÝ÷ïõí óôçí êáôáíïìÞ åäñþí ðñïêýðôåé áðü ôï áêÝñáéï ìÝñïò ôïõ ðçëßêïõ ôçò äéáßñåóçò ôïõ
óõíüëïõ ôùí åãêýñùí øçöïäåëôßùí, ðïõ Ýëáâáí óôçí
åðéêñÜôåéá, äéá ôïõ åêëïãéêïý ìÝôñïõ.
3. ÁäéÜèåôåò Ýäñåò åðéêñáôåßáò êáôáíÝìïíôáé áíÜ ìßá
óå üóïõò Ý÷ïõí ôï ìåãáëýôåñï á÷ñçóéìïðïßçôï õðüëïéðï, áñ÷ßæïíôáò áðü ôï óõíäõáóìü ìå ôï ìåãáëýôåñï õðüëïéðï.
¢ñèñï 8
ÊáôáíïìÞ ôùí 248 åäñþí óôéò åêëïãéêÝò ðåñéöÝñåéåò
1. Ãéá ôçí êáôáíïìÞ ôùí åäñþí óå êÜèå åêëïãéêÞ ðåñéöÝñåéá ùò åêëïãéêü ìÝôñï ëáìâÜíåôáé ôï áêÝñáéï ìÝñïò
ôïõ ðçëßêïõ ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôç äéáßñåóç ôïõ óõíüëïõ
ôùí åãêýñùí øçöïäåëôßùí ðïõ Ýëáâáí ìÝñïò óôéò åêëïãÝò, áíåîÜñôçôá áðü ôç óõììåôï÷Þ ôïõò óôçí êáôáíïìÞ
ôïõ Üñèñïõ 5, äéá ôïõ áñéèìïý ôùí åäñþí ôçò.
Ãéá ôïí êáèïñéóìü ôùí åäñþí ðïõ äéêáéïýôáé êÜèå åêëïãéêüò ó÷çìáôéóìüò óå êÜèå åêëïãéêÞ ðåñéöÝñåéá äéáéñåßôáé ôï óýíïëï ôùí åãêýñùí øçöïäåëôßùí, ðïõ Ýëáâå óôçí
ðåñéöÝñåéá ï åí ëüãù ó÷çìáôéóìüò, äéá ôïõ åêëïãéêïý ìÝôñïõ. Ïé Ýäñåò ôïõ óôçí åêëïãéêÞ ðåñéöÝñåéá åßíáé ôï áêÝñáéï ìÝñïò ôïõ ðçëßêïõ ôçò ðáñáðÜíù äéáßñåóçò.
2. Åêëïãéêüò ó÷çìáôéóìüò ðïõ Ý÷åé óôïõò óõíäõáóìïýò ôïõ ëéãüôåñïõò õðïøçößïõò áðü ôéò Ýäñåò ðïõ äéêáéïýôáé, óýìöùíá ìå ôçí ðñïçãïýìåíç ðáñÜãñáöï,
óôçí åêëïãéêÞ ðåñéöÝñåéá êáôáëáìâÜíåé ôüóåò Ýäñåò
üóïé åßíáé ïé õðïøÞöéïß ôïõ. Ïé Ýäñåò ðïõ äåí ôïõ ðñïóêõñþíïíôáé ãé' áõôüí ôï ëüãï êáôáíÝìïíôáé óýìöùíá ìå
ôéò ðáñáãñÜöïõò 3 êáé 4.
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Ç Ýäñá ôùí ìïíïåäñéêþí åêëïãéêþí ðåñéöåñåéþí êáôáëáìâÜíåôáé áðü ôïí åêëïãéêü ó÷çìáôéóìü ðïõ óõììåôÝ÷åé óôçí êáôáíïìÞ ôùí âïõëåõôéêþí åäñþí óýìöùíá ìå
ôï Üñèñï 5 êáé Ý÷åé ëÜâåé ôá ðåñéóóüôåñá Ýãêõñá øçöïäÝëôéá óôçí åêëïãéêÞ áõôÞ ðåñéöÝñåéá.
3. Ãéá ôçí êáôáíïìÞ ôõ÷üí áäéÜèåôùí åäñþí õðïëïãßæåôáé ç äéáöïñÜ ôùí åäñþí ðïõ Ý÷ïõí äéáôåèåß, óýìöùíá ìå
ôéò ðñïçãïýìåíåò ðáñáãñÜöïõò êáé ôï Üñèñï 7, áðü ôéò
Ýäñåò ðïõ äéêáéïýôáé, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 6. Óôç óõíÝ÷åéá õðïëïãßæïíôáé ôá á÷ñçóéìïðïßçôá õðüëïéðá øÞöùí
ôùí åêëïãéêþí ó÷çìáôéóìþí óå êÜèå åêëïãéêÞ ðåñéöÝñåéá åêôüò áðü ôéò ìïíïåäñéêÝò. Ôï õðüëïéðï áõôü åßíáé ç
äéáöïñÜ ôïõ ãéíïìÝíïõ ôùí åäñþí ðïõ êáôÝëáâáí ïé ðáñáðÜíù ó÷çìáôéóìïß óôçí åêëïãéêÞ ðåñéöÝñåéá åðß ôï
åêëïãéêü ôçò ìÝôñï áðü ôï óýíïëï ôùí øÞöùí ðïõ Ýëáâáí óôçí ßäéá åêëïãéêÞ ðåñéöÝñåéá.
4. Ôõ÷üí áäéÜèåôåò Ýäñåò äéåäñéêþí êáé ôñéåäñéêþí
åêëïãéêþí ðåñéöåñåéþí äéáôßèåíôáé, êáôÜ óåéñÜ êáé áíÜ
ìßá, óôïí åêëïãéêü ó÷çìáôéóìü ðïõ åìöáíßæåé óå êáèåìßá
áðü áõôÝò ôá ìåãáëýôåñá á÷ñçóéìïðïßçôá õðüëïéðá.
ÅÜí óå êÜðïéï åêëïãéêü ó÷çìáôéóìü äéáôåèïýí óõíïëéêÜ ðåñéóóüôåñåò Ýäñåò áðü üóåò äéêáéïýôáé, óýìöùíá
ìå ôï Üñèñï 6 ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ, ïé ðëåïíÜæïõóåò
áöáéñïýíôáé, áíÜ ìéá, áðü ôéò ôñéåäñéêÝò ðåñéöÝñåéåò êáé
áí õðÜñîåé áíÜãêç áðü ôéò äéåäñéêÝò, óôéò ïðïßåò åìöáíßæåé ôá ìéêñüôåñá á÷ñçóéìïðïßçôá õðüëïéðá.
5. Ïé åêëïãéêÝò ðåñéöÝñåéåò ðïõ åîáêïëïõèïýí íá
Ý÷ïõí áäéÜèåôåò Ýäñåò äéáôÜóóïíôáé êáôÜ öèßíïõóá óåéñÜ, ìå âÜóç ôá á÷ñçóéìïðïßçôá õðüëïéðá ôïõ åêëïãéêïý
ó÷çìáôéóìïý ìå ôï ìéêñüôåñï áñéèìü åãêýñùí øçöïäåëôßùí óôçí åðéêñÜôåéá ðïõ äéêáéïýôáé Ýäñá óýìöùíá ìå ôï
Üñèñï 5. Óôïí åêëïãéêü ó÷çìáôéóìü ðïõ Ý÷åé ôï ìéêñüôåñï áñéèìü åãêýñùí øçöïäåëôßùí óôçí åðéêñÜôåéá ðáñá÷ùñåßôáé áíÜ ìßá Ýäñá áðü êáèåìßá áðü áõôÝò ôéò åêëïãéêÝò ðåñéöÝñåéåò êáé ùò ôç óõìðëÞñùóç ôïõ áñéèìïý ôùí
åäñþí ðïõ ï åêëïãéêüò ó÷çìáôéóìüò äéêáéïýôáé, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 6.
Áí ðÜëé ðáñáìåßíïõí áäéÜèåôåò Ýäñåò, ç äéáäéêáóßá ôïõ
ðñïçãïýìåíïõ åäáößïõ åöáñìüæåôáé äéáäï÷éêÜ ãéá
üëïõò ôïõò åêëïãéêïýò ó÷çìáôéóìïýò ðïõ óõììåôÝ÷ïõí
óå áõôÞ, áñ÷ßæïíôáò áðü üðïéïí óõãêÝíôñùóå ôï ìéêñüôåñï áñéèìü åãêýñùí øçöïäåëôßùí óå üëç ôçí åðéêñÜôåéá ðñïò áõôüí ìå ôïí áìÝóùò ìåãáëýôåñï.
¢ñèñï 9
Áíþôáôç ÅöïñåõôéêÞ ÅðéôñïðÞ
Ç Áíþôáôç ÅöïñåõôéêÞ ÅðéôñïðÞ, ìå âÜóç ôïõò ðßíáêåò áðïôåëåóìÜôùí ôùí ïéêåßùí Ðñùôïäéêåßùí, êáôáñôßæåé ôï ãåíéêü ïñéóôéêü ðßíáêá áðïôåëåóìÜôùí ôùí åêëïãþí óå ïëüêëçñç ôçí åðéêñÜôåéá, äéåíåñãåß üóá ïñßæïíôáé
óôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 5 Ýùò êáé 8 ôïõ íüìïõ áõôïý
êáé áðïöáóßæåé ãéá ôçí êáôáíïìÞ ôùí åäñþí óôïõò åêëïãéêïýò ó÷çìáôéóìïýò.
¢ñèñï 10
Óå ðåñßðôùóç ðïõ ïé âïõëåõôéêÝò åêëïãÝò äéåíåñãïýíôáé ìÝóá óå äåêáïêôþ ìÞíåò áðü ôéò ðñïçãïýìåíåò, äåí åöáñìüæïíôáé ãéá ôéò åêëïãÝò áõôÝò ïé ðåñß
åêëïãÞò âïõëåõôþí ìå óôáõñü ðñïôéìÞóåùò äéáôÜîåéò
ôïõ Ð.Ä. 265/1989, áëëÜ ïé ðåñß óåéñÜò êáôáëÞøåùò
åäñþí äéáôÜîåéò (ëßóôá) ôïõ Ð.Ä. 152/1985, ðïõ åðáíáöÝñïíôáé óå éó÷ý êáé åöáñìüæïíôáé êÜèå öïñÜ ãéá ôçí
ðåñßðôùóç áõôÞ.
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¢ñèñï 11
Êáôáñãïýìåíåò äéáôÜîåéò
Áðü ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ êáôáñãïýíôáé ïé äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 1, 3 ðáñ. 5 êáé 6, 34 ðáñ. 6,
65 ðáñ. 7, 88, 89, 90, 91 ðáñ. 2 ôïõ Ð.Ä. 55/1999 (ÖÅÊ 78
Á´).
¢ñèñï 12
1. Ïé ðáñÜãñáöïé 5 êáé 5á ôïõ Üñèñïõ 18 ôïõ Í.
1735/1987 (ÖÅÊ 195 Á´), üðùò Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß êáé éó÷ýåé, áíôéêáèßóôáíôáé ùò áêïëïýèùò:
«5. Äçìüóéïé ðïëéôéêïß õðÜëëçëïé, ðïõ ðáñáéôïýíôáé
õðï÷ñåùôéêÜ óýìöùíá ìå ôçí éó÷ýïõóá åêëïãéêÞ íïìïèåóßá, ãéá íá áíáêçñõ÷èïýí õðïøÞöéïé óå ïðïéåóäÞðïôå åêëïãÝò, åÜí äåí åêëåãïýí, åðáíÝñ÷ïíôáé óôçí åíåñãü
õðçñåóßá ìåôÜ ôçí ðåñÜôùóç ôçò äéáäéêáóßáò áíáêÞñõîçò ôùí åêëåãïìÝíùí Þ, åÜí åêëåãïýí, áðü ôç ëÞîç ôçò
èçôåßáò ôïõò ãéá ïðïéïíäÞðïôå ëüãï. Ç åðÜíïäïò óõíôåëåßôáé, áõôïäéêáßùò, ìå ìüíç ôçí õðïâïëÞ ó÷åôéêÞò áßôçóçò áðü ôïí åíäéáöåñüìåíï óôçí õðçñåóßá êáé óôç èÝóç áðü ôçí ïðïßá åß÷å ðáñáéôçèåß. Áí ç õðçñåóßá áõôÞ
äåí õößóôáôáé êáôÜ ôï ÷ñüíï ôçò åðáíüäïõ, ç áßôçóç
õðïâÜëëåôáé óôçí õðçñåóßá üðïõ Ý÷ïõí ìåôáöåñèåß ïé
õðÜëëçëïé ôçò õðçñåóßáò åêåßíçò. Ç áßôçóç õðïâÜëëåôáé ìÝóá óå áðïêëåéóôéêÞ ðñïèåóìßá ôñéþí ìçíþí áðü
ôçí áíáêÞñõîç ôùí âïõëåõôþí Þ áðü ôç ëÞîç, ãéá ïðïéïíäÞðïôå ëüãï, ôçò èçôåßáò ôïõò. Áí äåí õðÜñ÷åé êåíÞ
èÝóç, ï õðÜëëçëïò åðáíÝñ÷åôáé ùò õðåñÜñéèìïò êáé êáôáëáìâÜíåé áõôïäéêáßùò ôçí ðñþôç èÝóç ðïõ èá êåíùèåß
óôïí êëÜäï ôïõ.
Ôá ðáñáðÜíù ðñüóùðá, ìÝ÷ñé íá åêëåãïýí Þ, åöüóïí
äåí åêëåãïýí, ìÝ÷ñé íá åðáíÝëèïõí óôçí õðçñåóßá ôïõò,
áóöáëßæïíôáé ãéá õãåéïíïìéêÞ ðåñßèáëøç óôï öïñÝá
áóöÜëéóçò ðïõ Þóáí áóöáëéóìÝíïé ðñéí ôçí ðáñáßôçóÞ
ôïõò, êáôáâÜëëïíôáò ïé ßäéïé ôéò ðñïâëåðüìåíåò åéóöïñÝò áóöáëéóìÝíïõ êáé åñãïäüôç åðß ôùí áðïäï÷þí ðïõ
åß÷áí êáôÜ ôï ÷ñüíï ôçò ðáñáßôçóÞò ôïõò.
5.á. Äçìïôéêïß Þ êïéíïôéêïß õðÜëëçëïé, êáèþò êáé õðÜëëçëïé ôùí Íïìáñ÷éáêþí ÁõôïäéïéêÞóåùí, ðïõ ðáñáéôïýíôáé, õðï÷ñåùôéêþò, óýìöùíá ìå ôçí éó÷ýïõóá, êáôÜ ðåñßðôùóç, åêëïãéêÞ íïìïèåóßá, åðáíÝñ÷ïíôáé áõôïäéêáßùò óôçí åíåñãü õðçñåóßá, åÜí äåí åêëåãïýí Þ ëÞîåé, óå
ðåñßðôùóç åêëïãÞò ôïõò, ãéá ïðïéïíäÞðïôå ëüãï ç èçôåßá ôïõò.
Ç áßôçóç õðïâÜëëåôáé ìÝóá óå áðïêëåéóôéêÞ ðñïèåóìßá ôñéþí ìçíþí áðü ôçí áíáêÞñõîç ôùí åðéôõ÷üíôùí Þ
ôç ëÞîç ôçò èçôåßáò.
Ïé ëïéðÝò ñõèìßóåéò ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ
åöáñìüæïíôáé áíáëüãùò êáé ãéá ôïõò äçìïôéêïýò êáé êïéíïôéêïýò õðáëëÞëïõò».
2. Ç ðáñÜãñáöïò 7 ôïõ Üñèñïõ 18 ôïõ Í. 1735/1987 êáôáñãåßôáé, ïé äå ðáñÜãñáöïé 8, 9,10 êáé 11 ôïõ ßäéïõ Üñèñïõ áíáñéèìïýíôáé óå 7, 8, 9 êáé 10.
¢ñèñï 13
1. Åêëïãåßò, ïé ïðïßïé äåí Ý÷ïõí áðïóôåñçèåß ôïõ åêëïãéêïý äéêáéþìáôïò êáé äåí ðåñéëáìâÜíïíôáé, åî ïéáóäÞðïôå Üëëçò áéôßáò, óôïõò åêëïãéêïýò êáôáëüãïõò, áóêïýí ôï
åêëïãéêü ôïõò äéêáßùìá, ìÝ÷ñé ôï ðÝñáò äéåîáãùãÞò ôçò
øçöïöïñßáò, óå ïðïéïäÞðïôå åêëïãéêü ôìÞìá ôïõ äÞìïõ
Þ ôçò êïéíüôçôáò óôá äçìïôïëüãéá Þ ôá ìçôñþá áññÝíùí,
ôùí ïðïßùí åßíáé, áíôéóôïß÷ùò, åããåãñáììÝíïé.
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2. Ãéá ôï óêïðü áõôüí ðñïóêïìßæåôáé óôçí ïéêåßá ÅöïñåõôéêÞ ÅðéôñïðÞ ðéóôïðïéçôéêü áðü ôï ïðïßï ðñïêýðôåé
ç åããñáöÞ ôïõò óôá äçìïôïëüãéá Þ ìçôñþá áññÝíùí,
õðïãåãñáììÝíï áðü ôï äÞìáñ÷ï, ôïí ðñüåäñï ôçò êïéíüôçôáò Þ ôá åîïõóéïäïôçìÝíá áðü áõôïýò üñãáíá.
3. Ðñïûðüèåóç ãéá ôç ÷ïñÞãçóç ôïõ ðéóôïðïéçôéêïý
ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ åßíáé ç äéáðßóôùóç áðü
ôïõò áíùôÝñù üôé ï áéôþí ôç ÷ïñÞãçóÞ ôïõ äåí ðåñéëáìâÜíåôáé óôïõò åêëïãéêïýò êáôáëüãïõò ïðïéïõäÞðïôå Üëëïõ äÞìïõ Þ êïéíüôçôáò ôçò ÷þñáò. Óå ðåñßðôùóç ôå÷íéêÞò áäõíáìßáò, ç áíùôÝñù äéáðßóôùóç ðñáãìáôïðïéåßôáé
ìå ôç óõíäñïìÞ ôïõ Õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò
Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò.
4.á. ÌåôÜ ôçí Üóêçóç ôïõ åêëïãéêïý ôïõò äéêáéþìáôïò,
ôá óôïé÷åßá ôùí ðéï ðÜíù åêëïãÝùí ðñïóôßèåíôáé óôïí
åêëïãéêü êáôÜëïãï ôïõ åêëïãéêïý ôìÞìáôïò ðïõ øÞöéóáí.
â. Ç ïñéóôéêÞ êáôá÷þñéóÞ ôïõò óôïõò åêëïãéêïýò êáôáëüãïõò êáé ç áðüäïóç ôïõ Åéäéêïý Åêëïãéêïý Áñéèìïý
óõíôåëåßôáé êáôÜ ôçí ðñþôç áíáèåþñçóÞ ôïõò áðü ôï
Õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò, ìå âÜóç ó÷åôéêÞ êáôÜóôáóç, ðïõ áðïóôÝëëåôáé
áðü ôïí ïéêåßï äÞìï Þ êïéíüôçôá, åíôüò äýï ìçíþí áðü ôç
äéåíÝñãåéá ôùí åêëïãþí.
5. ÅÜí ÷ïñçãçèåß ôï áíùôÝñù ðéóôïðïéçôéêü ÷ùñßò ôç
óõíäñïìÞ ôùí ðñïûðïèÝóåùí ôùí ðáñáãñÜöùí 2 êáé 3
ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ, ïé äÞìáñ÷ïé, ïé ðñüåäñïé êïéíïôÞôùí êáé ôá åîïõóéïäïôçìÝíá áðü áõôïýò üñãáíá åõèýíïíôáé ãéá ðáñÜâáóç êáèÞêïíôïò, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï
259 ôïõ Ðïéíéêïý Êþäéêá.
6. ÈÝìáôá ôå÷íéêïý Þ äéáäéêáóôéêïý ÷áñáêôÞñá, ãéá ôçí
åöáñìïãÞ ôïõ ðáñüíôïò åßíáé äõíáôüí íá ñõèìßæïíôáé ìå

áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò, ç ïðïßá äçìïóéåýåôáé óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò.
¢ñèñï 14
Ç éó÷ýò ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ áñ÷ßæåé áðü ôç äçìïóßåõóÞ ôïõ óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò, åêôüò ôùí äéáôÜîåùí ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï åêëïãéêü óýóôçìá, ç éó÷ýò
ôùí ïðïßùí áñ÷ßæåé ìåôÜ ôï ðÝñáò ôùí åðüìåíùí åêëïãþí.
ÐáñáããÝëëïìå ôç äçìïóßåõóç ôïõ ðáñüíôïò óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò êáé ôçí åêôÝëåóÞ ôïõ ùò íüìïõ
ôïõ ÊñÜôïõò.
ÁèÞíá, 11 Öåâñïõáñßïõ 2004
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ
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