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           ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ   

  

                                                                                                                   Αθήνα, 17 Απριλίου 2018  

                                                                                                                   Α.Π.: 695 

 

    

  

Βασική Εγκύκλιος  

για την εκλογή των Συνέδρων  

 

  

ΠΡΟΣ: Όλες τις Νομαρχιακές Οργανώσεις  

Όλες τις Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις   

ΘΕΜΑ: Εσωκομματικές εκλογές για την εκλογή των χιλίων (1.000) συνέδρων που θα συμμετέχουν 

στα δύο επόμενα τακτικά Συνέδρια.  

 ΣΧΕΤ: 

1. Το Καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας.  

2. Η με αριθμ. πρωτ. 524/19-03-2018 Βασική Εγκύκλιος για τη διενέργεια εσωκομματικών 

εκλογών 2018 του Γραμματέα Οργανωτικού. 

 

Σύμφωνα  με τη διάταξη της παρ. 1.2.1 του άρθρου 11 του Καταστατικού της Νέας Δημοκρατίας, 

το Συνέδριο συγκροτείται από χίλια (1.000) μέλη του Κόμματος, που εκπροσωπούν κάθε φύλο σε 

ποσοστό τουλάχιστον 30% και εκλέγονται κάθε δύο χρόνια, από τις Νομαρχιακές Οργανώσεις, για να 

συμμετάσχουν στα δύο επόμενα τακτικά Συνέδρια.   

 

 

Με την με αριθμ. πρωτ. 524/19-03-2018 Εγκύκλιο του Γραμματέα Οργανωτικού, 

ρυθμίσθηκαν οι λεπτομέρειες της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των Προέδρων των Ν.Ο. και των 

ΔΗΜ.Τ.Ο. και των μελών των ΝΟ.Δ.Ε. και των ΔΗΜ.Τ.Ε..  

Με την παρούσα Εγκύκλιο καθορίζονται οι χρόνοι, οι τόποι, οι προθεσμίες των 

προβλεπόμενων ενεργειών, καθώς και οι αναγκαίες οργανωτικές και άλλες λεπτομέρειες για την 



 

2  
  

ανάδειξη των 1.000 συνέδρων από τις Νομαρχιακές Οργανώσεις, που θα συμμετέχουν στα δύο 

επόμενα τακτικά Συνέδρια, σύμφωνα με την παρ. 1.2.1. του άρθρου 11 του Καταστατικού. 

Η εκλογική διαδικασία θα λάβει χώρα στις 13 Μαΐου 2018, ταυτόχρονα και στους ίδιους 

χώρους διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των Προέδρων των Ν.Ο. και των 

ΔΗΜ.Τ.Ο. και των μελών των ΝΟ.Δ.Ε. και των ΔΗΜ.Τ.Ε.. 

Επισημαίνεται ότι από την με αριθμ. πρωτ. 524/19-03-2018 Εγκύκλιο του Γραμματέα 

Οργανωτικού, τυγχάνουν εφαρμογής και στην παρούσα εκλογική διαδικασία, οι διατάξεις που 

αφορούν στις εφορευτικές επιτροπές (άρθρο 1, εκτός από την παρ. 4 του άρθρου αυτού, η οποία 

εφαρμόζεται μόνο ως προς τους αναπληρωτές Προέδρους των Ν.ΕΦ.Ε., τους Προέδρους και τους 

αναπληρωτές Προέδρους των ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Ν.ΕΦ.Ε. 

και των ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., που ασκούν τα καθήκοντά τους εντός της Νομαρχιακής Οργάνωσης στην οποία 

είναι εγγεγραμμένοι), το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι (άρθρο 2), τους εκλογικούς καταλόγους 

(άρθρο 4), τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των εκλογών (άρθρο 5), την ψηφοφορία και την 

εκλογή των υποψηφίων (άρθρο 6), τη διαπίστωση της ταυτότητας του  ψηφοφόρου (άρθρο 7), την 

ακυρότητα των ψηφοδελτίων (άρθρο 9), τις ενστάσεις, τον τρόπο άσκησής τους και το έννομο 

συμφέρον του ενισταμένου (άρθρο 10), καθώς και οι τελικές διατάξεις σχετικά με το ωράριο 

λειτουργίας των γραφείων της Πανελλαδικής Οργάνωσης και τη δημοσιοποίηση των οργανωτικών 

δράσεων, προθεσμιών και ημερομηνιών διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών (άρθρα 21 και 22). 

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα εγκύκλιο, θα εκδοθούν νεότερες αποφάσεις 

και εγκύκλιοι των κατά περίπτωση αρμοδίων κομματικών οργάνων.  

 

  

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   

 

 

Άρθρο 1  

Κωλύματα 

εκλογιμότητας 

  

1. Κατά τις προσεχείς εσωκομματικές εκλογές κώλυμα εκλογιμότητας για το αξίωμα του 

Συνέδρου, έχουν οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:  

1.1. τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας,   

1.2. οι αποσπασμένοι και μετακλητοί υπάλληλοι πολιτικών γραφείων,  

1.3. οι υπάλληλοι των κεντρικών γραφείων του Κόμματος,  
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1.4. οι αναπληρωτές Πρόεδροι των Ν.ΕΦ.Ε., οι Πρόεδροι και αναπληρωτές Πρόεδροι των 

ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Ν.ΕΦ.Ε. και των 

ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., που ασκούν τα καθήκοντά τους εντός της Νομαρχιακής Οργάνωσης στην 

οποία είναι εγγεγραμμένοι.   

1.5. πρόσωπα στα οποία έχει επιβληθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας οιαδήποτε ποινή, η 

οποία βρίσκεται σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας. 

 

  

 

2. Η ταυτόχρονη υποβολή υποψηφιότητας, από το ίδιο πρόσωπο, για αξίωμα των οργάνων της 

Πανελλαδικής Οργάνωσης (Πρόεδρος της Ν.Ο., Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο., μέλος της ΝΟ.Δ.Ε., 

μέλος της ΔΗΜ.Τ.Ε.) και του Συνέδρου δεν απαγορεύεται.  

  

3. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των Ν.ΕΦ.Ε. και των ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. στην ορθή εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου αυτού, ιδιαίτερα μάλιστα σε ό,τι αφορά τα προβλεπόμενα στις δύο 

προηγούμενες παραγράφους.    

  

Άρθρο 2  

Σταυροί προτίμησης  

  

1. Για την εκλογή των συνέδρων ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών προτίμησης που 

μπορεί να θέσει ο ψηφοφόρος στο ψηφοδέλτιο καθορίζεται κατά περίπτωση, στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που είναι συνημμένο στο τέλος της Εγκυκλίου αυτής.   

 

2. Για την διευκόλυνση των ψηφοφόρων, στο ψηφοδέλτιο θα αναγράφεται ευκρινώς, αριθμητικά 

και ολογράφως, ο μέγιστος αριθμός των επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης, όπως φαίνεται 

στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ψηφοδελτίων που επισυνάπτεται στο τέλος της Εγκυκλίου αυτής. Οι 

αρμόδιες ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. και Ν.ΕΦ.Ε. οφείλουν να δείξουν ιδιαίτερη επιμέλεια για την πιστή 

τήρηση της παρούσας διάταξης.  

  

3. Κατά την διαλογή των ψηφοδελτίων, οι αρμόδιες Εφορευτικές Επιτροπές οφείλουν να 

εφαρμόζουν τα ακόλουθα:  

3.1. Ψηφοδέλτιο που δεν φέρει κανέναν σταυρό προτίμησης θα θεωρείται και θα 

προσμετράται ως λευκό ψηφοδέλτιο.   
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3.2. Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς προτίμησης 

θα θεωρείται και θα προσμετράται ως άκυρο ψηφοδέλτιο.   

3.3. Ψηφοδέλτιο που φέρει επιτρεπόμενο αριθμό σταυρών προτίμησης θα θεωρείται και θα 

προσμετράται ως έγκυρο ψηφοδέλτιο, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 9 

της με αριθμ. πρωτ. 524/19-03-2018 Εγκυκλίου του Γραμματέα Οργανωτικού.   

 

4. Για την εξασφάλιση του αδιάβλητου της εκλογής, κατά την διαδικασία της διαλογής των 

ψήφων ο προεδρεύων της Εφορευτικής Επιτροπής οφείλει να σημειώνει στο ψηφοδέλτιο τον 

αριθμό των σταυρών προτίμησης που βρέθηκε να φέρει (π.χ. «τρεις σταυροί») και να 

μονογράφει δίπλα σε καθέναν από αυτούς.   

  

 

Άρθρο 3  

Διατάξεις γενικής εφαρμογής για την κατάταξη των υποψηφίων  

  

1. Στην ψηφοφορία που προβλέπεται από τις διατάξεις της εγκυκλίου αυτής, οι υποψήφιοι 

κατατάσσονται βάσει των σταυρών προτίμησης που έλαβαν.  

  

2. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης που έλαβαν όλοι οι υποψήφιοι, εκλεγέντες και μη, καθώς 

και η σειρά κατάταξής τους που προέκυψε με βάση τους σταυρούς προτίμησης που έλαβαν, 

σημειώνεται στο πρακτικό εκλογής.  

  

3. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας στις εκλογικές διαδικασίες που προβλέπονται από την εγκύκλιο 

αυτή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφισαν, οι οποίοι και 

κατατάσσονται σύμφωνα με το αποτέλεσμά της. Για την ισοψηφία, την κλήρωση που 

διενεργήθηκε, το αποτέλεσμά της και την συνακόλουθη κατάταξη των υποψηφίων γίνεται 

ειδική μνεία στο πρακτικό εκλογής.  

  

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 

ΣΥΝΕΔΡΩΝ   

 

 

Άρθρο 4  

Εκλογές που διεξάγονται στην Δημοτική Τοπική Οργάνωση  

  

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των συνέδρων των Νομαρχιακών Οργανώσεων διεξάγονται στην 

Δημοτική Τοπική Οργάνωση, υπό την άμεση εποπτεία της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., ταυτόχρονα, στον ίδιο 
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χώρο, την ίδια μέρα και τις ίδιες ώρες με τη διαδικασία ανάδειξης των Προέδρων των Ν.Ο.  και 

των ΔΗΜ.Τ.Ο. και των μελών των ΝΟ.Δ.Ε. και των ΔΗΜ.Τ.Ε..  

  

2. Γι’ αυτήν την εκλογική διαδικασία υπάρχει ξεχωριστή κάλπη, ξεχωριστά ψηφοδέλτια και 

συντάσσεται, από την ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., ξεχωριστό πρακτικό εκλογής.  

 

3. Το τελικό συγκεντρωτικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την εκλογή των συνέδρων της 

Νομαρχιακής Οργάνωσης, εξάγεται από την Ν.ΕΦ.Ε. στην οποία όλες οι ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. που 

υπάγονται σ’ αυτήν αποστέλλουν άμεσα τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που έγινε σε κάθε 

Δημοτική Τοπική Οργάνωση.  

  

 

Άρθρο 5  

Η συμμετοχή συνέδρων της Νομαρχιακής Οργάνωσης στο Συνέδριο 

  

1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1.2.1. του άρθρου 11 του Καταστατικού του κόμματος, 

το Συνέδριο συγκροτείται από χίλιους (1.000) συνέδρους, μέλη του Κόμματος, που 

εκπροσωπούν κάθε φύλο σε ποσοστό τουλάχιστον 30% και εκλέγονται κάθε δύο χρόνια από 

τις Νομαρχιακές Οργανώσεις, για να συμμετάσχουν στα δύο επόμενα τακτικά Συνέδρια.  

 

2. Ο αριθμός των συνέδρων που αναλογούν σε κάθε Νομαρχιακή Οργάνωση προκύπτει από τον 

μαθηματικό τύπο: Σύνεδροι Νομαρχιακής Οργάνωσης = (Μέλη Οργάνωσης / Μέλη Κόμματος) 

Χ 1.000. 

 

3. Επισημαίνεται ότι, η ρήτρα της εκπροσώπησης κάθε φύλου σε ποσοστό τουλάχιστον 30% κατά 

τα ανωτέρω, εφαρμόζεται επί των εκλεγέντων υποψηφίων και εφόσον ο αριθμός των 

υποψηφίων κάθε φύλου καλύπτει το ως άνω ποσοστό.  

  

4. Για την διευκόλυνσή της, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο αυτό, η 

Ν.ΕΦ.Ε. ανατρέχει και συμβουλεύεται το περιεχόμενο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, που 

επισυνάπτεται στο τέλος της Εγκυκλίου αυτής.  

 

  

Άρθρο 6  

Διαδικασία κατάθεσης υποψηφιοτήτων και ανακήρυξης των 

υποψηφίων  για την εκλογή στο αξίωμα του συνέδρου.  

Κατάρτιση, εκτύπωση και προώθηση στις ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. των ψηφοδελτίων της εκλογής  
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1. Η δήλωση υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του συνέδρου υποβάλλεται στην οικεία 

Ν.ΕΦ.Ε. εγγράφως και επί αποδείξει, από την 10:00 της Τετάρτης, 25 Απριλίου 2018 μέχρι την 

19:00 ώρα της Παρασκευής 27 Απριλίου 2018.  

2. Για την κατάθεση της δήλωσης υποψηφιότητας χρησιμοποιείται αποκλειστικά το ΕΝΤΥΠΟ 

23, που επισυνάπτεται στο τέλος της Εγκυκλίου αυτής. Εάν υποψήφιος για την εκλογή στο 

αξίωμα του συνέδρου προσκομίσει στην Ν.ΕΦ.Ε. δήλωση υποψηφιότητας που δεν είναι 

γραμμένη στο ΕΝΤΥΠΟ 23, του υποδεικνύεται να συμπληρώσει κατάλληλα τα έντυπο αυτό, 

προκειμένου να την υποβάλει. Στην δήλωση υποψηφιότητας επισυνάπτεται, επί ποινή 

απαραδέκτου, φωτοτυπικό αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του υποψήφιου 

(ή της προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αστυνομικής αρχής).  

3. Οι έγγαμες γυναίκες υποψήφιες μπορούν να γράψουν στην δήλωση υποψηφιότητάς τους είτε 

το πατρικό τους επώνυμο, είτε το επώνυμο του συζύγου τους είτε και τα δύο, χωρισμένα με 

παύλα, με όποια σειρά επιθυμούν. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν, αντί για το 

πατρώνυμό τους, το κύριο όνομα του συζύγου τους (π.χ. Παπαδοπούλου Παναγιώτα συζ. 

Νικολάου αντί του Παπαδοπούλου Παναγιώτα του Χρήστου). Όλοι οι υποψήφιοι, μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν στη δήλωση το τυχόν υποκοριστικό με το οποίο είναι ευρύτερα γνωστοί, αντί 

για το κύριο όνομά τους (π.χ. Παπαδόπουλος Τάκης του Χρήστου αντί του Παπαδόπουλος 

Παναγιώτης του Χρήστου).    

  

4. Η Ν.ΕΦ.Ε. ελέγχει αυτεπάγγελτα εάν η δήλωση υποψηφιότητας που της υποβλήθηκε είναι 

έγκυρη και πληροί τις προϋποθέσεις του Καταστατικού, της με αριθμ. πρωτ. 524/19-03-2018 

Εγκυκλίου και της παρούσας. Ειδικότερα ελέγχει:   

4.1. Εάν η δήλωση υποψηφιότητας είναι πλήρως και σωστά συμπληρωμένη και φέρει την 

υπογραφή του υποψηφίου.  

4.2. Εάν έχει συνταχθεί με χρήση του ΕΝΤΥΠΟΥ 23.  

4.3. Εάν επισυνάπτεται σ’ αυτήν φωτοτυπικό αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου 

Ταυτότητας του υποψηφίου.   

4.4. Εάν ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο  

2 της με αριθμ. πρωτ. 524/19-03-2018 Εγκυκλίου.  

4.5. Εάν συντρέχει στο πρόσωπό του κώλυμα εκλογιμότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 1 της Εγκυκλίου αυτής.  
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5. Αν η δήλωση έχει τυπικές ελλείψεις, η Ν.ΕΦ.Ε. καλεί τον ενδιαφερόμενο να συμπληρώσει την 

έλλειψη πριν από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, αλλιώς 

απορρίπτει την δήλωση υποψηφιότητάς του ως απαράδεκτη.   

  

6. Ανάκληση της δήλωσης υποψηφιότητας που κατατέθηκε, υποβάλλεται εγγράφως στην 

Ν.ΕΦ.Ε. μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.   

 

7. Το αργότερο την 20:00 ώρα της Παρασκευής, 27 Απριλίου 2018, η Ν.ΕΦ.Ε. και οι ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. 

που υπάγονται στην οικεία Νομαρχιακή Οργάνωση αναρτούν σε εμφανές σημείο των γραφείων 

της Νομαρχιακής Οργάνωσης και της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης αντίστοιχα, κατάσταση 

(ΕΝΤΥΠΟ 24) στην οποία αναγράφονται, με απόλυτη αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπωνυμικά 

στοιχεία των υποψηφίων συνέδρων, τις υποψηφιότητες των οποίων ενέκρινε. Από την 

ανάρτηση της κατάστασης και μέχρι την 19:00 ώρα του Σαββάτου, 28 Απριλίου 2018, κάθε 

μέλος της Νομαρχιακής Οργάνωσης που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ενώπιον 

της Ν.ΕΦ.Ε. ένσταση κατά της υποψηφιότητας οποιουδήποτε υποψηφίου. Οι ενστάσεις 

υποβάλλονται μόνο εγγράφως και ενυπογράφως, η δε αρμόδια Ν.ΕΦ.Ε. αποφαίνεται γι’ αυτές 

επίσης εγγράφως, το αργότερο έως την 20:00 ώρα του Σαββάτου 28 Απριλίου 2018.   

 

8. Κατά των αποφάσεων της Ν.ΕΦ.Ε. επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της Κ.ΕΦ.Ε. Η προσφυγή 

ασκείται εγγράφως και ενυπογράφως και αποστέλλεται στην Κ.ΕΦ.Ε. με κάθε πρόσφορο μέσο, 

το αργότερο έως την 19:00 ώρα της Κυριακής 29 Απριλίου 2018. Η Κ.ΕΦ.Ε. αποφαίνεται σε 

δεύτερο και τελευταίο βαθμό το αργότερο έως την 11:00 ώρα της Δευτέρας 30 Απριλίου 2018 

και γνωστοποιεί αμέσως την απόφασή της στην οικεία Ν.ΕΦ.Ε.   

 

9. Αμέσως μετά την οριστικοποίηση των υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού, η Ν.ΕΦ.Ε. ανακηρύσσει τους υποψηφίους για 

το αξίωμα του συνέδρου και αναρτά, σε εμφανές σημείο των γραφείων της Ν.Ο., τον τελικό 

πίνακα των υποψηφίων συνέδρων (ΕΝΤΥΠΟ 25), τον οποίον αποστέλλει και στις ΔΗΜ.Τ.Ο. 

που υπάγονται σε αυτήν, προκειμένου να αναρτηθεί και στα γραφεία τους. 

 

 

10. Στην συνέχεια, η Ν.ΕΦ.Ε. καταρτίζει το ψηφοδέλτιο για την εκλογή στο αξίωμα του συνέδρου, 

με βάση το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ, που είναι συνημμένο στο τέλος της Εγκυκλίου αυτής και στο οποίο 

αναγράφονται, με απόλυτη αλφαβητική σειρά, τα επώνυμα, ονόματα και πατρώνυμα των 

υποψηφίων, ανδρών και γυναικών, που δήλωσαν υποψηφιότητα. 
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11. Αμέσως μετά την κατάρτιση του περιεχομένου του ψηφοδελτίου η Ν.ΕΦ.Ε. εκτυπώνει το 

πρωτότυπο (μήτρα), το οποίο είναι μόνον έντυπο (όχι χειρόγραφο) και έχει μέγεθος κατάλληλο 

ώστε το περιεχόμενό του να είναι ευδιάκριτο στον εκλογέα, ανάλογα και με τον συνολικό 

αριθμό των υποψηφίων που αναγράφονται σ’ αυτό. Στη συνέχεια, η Ν.ΕΦ.Ε. επιμελείται την 

εκτύπωση των ψηφοδελτίων (σε μέγεθος Α4 εφόσον είναι εφικτό με βάση τον αριθμό των 

υποψηφίων ή μεγαλύτερο εφόσον τούτο επιβάλλεται από το μεγάλο αριθμό των υποψηφίων), 

σε απολύτως επαρκή ποσότητα για τις ανάγκες της εκλογικής διαδικασίας  και αποστέλλει 

άμεσα την αναλογούσα ποσότητα ψηφοδελτίων σε καθεμιά από τις ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. της περιοχής 

ευθύνης της και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως την 18.00 της Παρασκευής 11 Μαΐου 

2018. Στην περίπτωση αυτή, η Ν.ΕΦ.Ε. οφείλει να λάβει ιδιαίτερη πρόνοια για την ύπαρξη 

αποθέματος ασφαλείας και την εξασφάλιση της δυνατότητας αποστολής επιπρόσθετων 

ποσοτήτων στις ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. της περιοχής ευθύνης της, εάν για οποιοδήποτε λόγο σημειωθεί 

έλλειψη ψηφοδελτίων.   

  

12. Παραίτηση από υποψηφιότητα που κατατέθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα και έγινε ήδη 

αποδεκτή από την Ν.ΕΦ.Ε. δεν επιτρέπεται.  

 

 

  

Άρθρο 7  

Προετοιμασία της ψηφοφορίας  

  

1. Η Ν.ΕΦ.Ε. αναλαμβάνει, επιβλέπει και συντονίζει τον εφοδιασμό των ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. της 

περιοχής ευθύνης της με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και υλικά για την απρόσκοπτη διεξαγωγή 

της εκλογικής διαδικασίας.  

  

2. Την ευθύνη για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας έχει η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. - με 

την συνδρομή της οικείας Ν.ΕΦ.Ε. - η οποία οφείλει να εξασφαλίσει εγκαίρως:   

2.1. Κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο ψηφοφορίας.  

2.2. Τρεις κάλπες. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, στην εμπρόσθια πλευρά καθεμιάς από τις 

τρεις κάλπες η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. οφείλει να επικολλήσει φύλλο λευκού χαρτιού,  μεγέθους 

Α4, στο οποίο θα είναι γραμμένες, με μεγάλα, κεφαλαία, έντονα και ευδιάκριτα 

γράμματα, οι λέξεις «ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Ο. - ΜΕΛΗ ΝΟ.Δ.Ε.», «ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ.Τ.Ο. – 

ΜΕΛΗ ΔΗΜ.Τ.Ε.» και «ΣΥΝΕΔΡΟΙ», αντίστοιχα.  
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2.3. Ανάλογο αριθμό παραβάν.  

2.4. Σφραγίδα της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. (βλ. και την διάταξη της § 3 του άρθρου 1 της με αριθμ. πρωτ. 

524/19-03-2018 Εγκυκλίου του Γραμματέα Οργανωτικού).  

2.5. Κάθε άλλο αναγκαίο υλικό (καρμπόν, στυλό, χάρακα, μεγάλους φακέλους κλπ).  

2.6. Επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων για καθεμία από τις τρεις εκλογές (Προέδρου Ν.Ο. και 

μελών ΝΟ.Δ.Ε., Προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο. και μελών ΔΗΜ.Τ.Ε. και συνέδρων), τα οποία θα 

της έχουν αποσταλεί από την οικεία Ν.ΕΦ.Ε..  

2.7. Επαρκή αριθμό φακέλων για κάθε εκλογή, οι οποίοι θα της έχουν αποσταλεί από την 

οικεία Ν.ΕΦ.Ε..   

2.8. Δεδομένης της ταυτόχρονης διεξαγωγής τριών διαφορετικών εκλογών, σε τρεις 

διαφορετικές κάλπες, ειδικά σε ό,τι αφορά τα ψηφοδέλτια και τους φακέλους η 

ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. πρέπει να μεριμνήσει ιδιαίτερα και έγκαιρα για τα ακόλουθα:  

2.8.1. Να προμηθευτεί, σε επαρκείς ποσότητες, φακέλους τριών διαφορετικών  

χρωμάτων (π.χ. λευκούς, γαλάζιους και κίτρινους).  

2.8.2. Να προμηθευτεί, σε επαρκείς ποσότητες, φύλλα χαρτιού κατάλληλου μεγέθους 

(ανάλογα και με τον αριθμό των υποψηφίων) ιδίου αντίστοιχα χρώματος με τους 

φακέλους, για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων. Αν τα παραπάνω οριζόμενα 

είναι απολύτως αδύνατο να υλοποιηθούν, για ανυπέρβλητους αντικειμενικούς 

λόγους, η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. πρέπει, εναλλακτικά:  

2.8.3. Να μεριμνήσει για την κατασκευή τριών σφραγίδων με τις αντίστοιχες ενδείξεις 

«ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΜΕΛΗ Ν.Ο.», «ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΜΕΛΗ ΔΗΜ.Τ.Ο.» και 

«ΣΥΝΕΔΡΟΙ», προκειμένου να σφραγίζει με αυτές τους φακέλους που θα 

παραδίδει στους ψηφοφόρους      ή  

2.8.4. Να μεριμνήσει για την εκτύπωση αυτοκόλλητων ετικετών, με τις ίδιες 

παραπάνω ενδείξεις, προκειμένου να τις επικολλήσει στους φακέλους που θα 

παραδίδει στους ψηφοφόρους.   

Σε περίπτωση που θα υλοποιηθεί τελικά κάποιο από τα παραπάνω υπό 2.8.3. ή 2.8.4. 

οριζόμενα, τόσο οι φάκελοι όσο και το χαρτί στο οποίο θα εκτυπωθούν τα ψηφοδέλτια 

θα είναι λευκού χρώματος, και για τις τρεις εκλογικές διαδικασίες.      

  

3. Ο Πρόεδρος της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., υποχρεούται να βρίσκεται σε συνεχή προσωπική τηλεφωνική 

επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ν.ΕΦ.Ε. όπου ασκεί τα καθήκοντά του, για την αντιμετώπιση 

οποιουδήποτε προβλήματος.  
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4. Η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. οφείλει να  προετοιμάσει τον χώρο διεξαγωγής της ψηφοφορίας,  τοποθετώντας 

σε κατάλληλα σημεία τις τρεις κάλπες, τα παραβάν, τον χώρο εργασίας της κ.λπ.   

  

5. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., καθώς και οι αναπληρωτές τους, υποχρεούνται να 

έχουν μαζί τους, κατά την ημέρα της ψηφοφορίας, την απόφαση της οικείας Ν.ΕΦ.Ε. με την 

οποία ορίσθηκαν να ασκήσουν τα καθήκοντα αυτά. Οφείλουν επίσης να έχουν φροντίσει να 

εφοδιαστούν με τους αριθμούς  τηλεφώνων και  fax  της οικείας Ν.ΕΦ.Ε. και της Γραμματείας 

Οργανωτικού. Οφείλουν, τέλος, να έχουν μαζί τους το έντυπο  υλικό με  το  οποίο τους έχει  

εφοδιάσει η Ν.ΕΦ.Ε. (οδηγίες, υποδείγματα πρακτικών κ.λπ.) και οπωσδήποτε ένα αντίτυπο 

του εκλογικού καταλόγου, σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 4 της με 

αριθμ. πρωτ. 524/19-03-2018 Εγκυκλίου του Γραμματέα Οργανωτικού.  

 

6. Ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί ώστε να έχει παραχθεί ικανός αριθμός φωτοτυπικών 

αντιτύπων (φύλλων) της Κατάστασης Ψηφισάντων ΕΝΤΥΠΟ 26, που επισυνάπτεται στο τέλος 

της Εγκυκλίου αυτής, σε αντικατάσταση του ΕΝΤΥΠΟΥ 15 που επισυνάπτεται στην με αριθμ. 

πρωτ. 524/19-03-2018 Εγκύκλιο του Γραμματέα Οργανωτικού. Το έντυπο αυτό (ΕΝΤΥΠΟ 26) 

θα χρησιμοποιηθεί από την ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. ως κατάσταση ψηφισάντων, από κοινού και για τις 

τρεις εκλογικές διαδικασίες που θα διεξαχθούν υπό την εποπτεία της και για τον λόγο αυτό η 

ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. πρέπει να έχει φροντίσει να υπάρχει, και κατά την ημέρα της εκλογής, δυνατότητα 

περαιτέρω παραγωγής αντιτύπων (φύλλων) της, εάν τυχόν εξαντληθούν.  

7. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., καθώς και οι αναπληρωτές τους, οφείλουν κατά την 

ημέρα της εκλογής να βρίσκονται στον χώρο όπου θα διεξαχθεί η ψηφοφορία μια τουλάχιστον 

ώρα πριν από την έναρξή της.  

  

 

 

Άρθρο 8  

Διεξαγωγή της ψηφοφορίας  

  

1. Η ψηφοφορία αρχίζει την 10:00 ώρα της Κυριακής, 13 Μαΐου 2018. 

 

2. Δεδομένου ότι το εκλεκτορικό σώμα είναι το ίδιο και για τις τρεις διακριτές εκλογές, η 

ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. χρησιμοποιεί και για όλες τον ίδιο εκλογικό κατάλογο, όπως αυτός προσδιορίζεται 

στις διατάξεις του άρθρου 4 της με αριθμ. πρωτ. 524/19-03-2018 Εγκυκλίου.   
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3. Κατά τα λοιπά, σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εφαρμόζονται αναλογικά οι 

διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 16 της με αριθμ. πρωτ. 524/19-03-2018 Εγκυκλίου. 

  

 

 

Άρθρο 9  

Λήξη της ψηφοφορίας. 

Έκδοση του αποτελέσματος της εκλογής των συνέδρων της Νομαρχιακής Οργάνωσης και 

αποστολή του στην Ν.ΕΦ.Ε.  

  

 

1. Η ψηφοφορία περατώνεται την 19.00 ώρα της Κυριακής, με την επιφύλαξη των οριζομένων 

στο άρθρο 5 της με αριθμ. πρωτ. 524/19-03-2018 Εγκυκλίου. Μετά την περάτωση των 

ενεργειών που περιγράφονται στις παρ. 1 έως 5 του άρθρου 17 της με αριθμ. πρωτ. 524/19-03-

2018 Εγκυκλίου, οι οποίες πραγματοποιούνται αντίστοιχα και για την κάλπη των συνέδρων, η 

ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. συγκρίνει τον αριθμό των εγκύρων φακέλων στην κάλπη των συνέδρων με τον 

αριθμό των ψηφισάντων στην ίδια κάλπη, όπως αυτός προκύπτει από την οικεία στήλη της 

κατάστασης ψηφισάντων. Εάν και πάλι βρεθούν περισσότεροι έγκυροι φάκελοι από τους 

ψηφίσαντες, αφαιρεί τυχαία τους πλεονάζοντες και τους καταστρέφει χωρίς να τους ανοίξει.   

  

  

2. Στην συνέχεια, ο προεδρεύων της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. αποσφραγίζει έναν φάκελο κάθε φορά, εξάγει 

το ψηφοδέλτιο, το επιδεικνύει στα μέλη της, το αριθμεί, και μονογράφει δίπλα στους σταυρούς 

προτίμησης. Τα λευκά και άκυρα ψηφοδέλτια δεν αριθμούνται αλλά τοποθετούνται σε δύο 

ξεχωριστές στήλες. Μόλις τελειώσει η διαλογή των ψηφοδελτίων για την εκλογή των συνέδρων 

και η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης, τα μέλη της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. συμπληρώνουν το 

ΕΝΤΥΠΟ 27 (Πρακτικό Σταυροδοσίας Συνέδρων), που επισυνάπτεται στο τέλος της 

Εγκυκλίου αυτής. Λόγω του πιθανώς μεγάλου αριθμού υποψηφίων, το πρακτικό αυτό πρέπει 

να αναπαραχθεί φωτοτυπικά όσες φορές είναι αναγκαίο για την πλήρη και ορθή συμπλήρωσή 

του. Επισημαίνεται ότι στο πρακτικό αυτό οι υποψήφιοι δεν αναγράφονται κατά την σειρά των 

σταυρών προτίμησης που έλαβαν, αλλά κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά. Δίπλα στο όνομα 

του καθενός αναγράφονται οι σταυροί προτίμησης που έλαβε.   
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3. Αμέσως μόλις ολοκληρωθεί  πλήρως η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, ο Πρόεδρος 

της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. αποστέλλει το πρακτικό σταυροδοσίας των συνέδρων στην αρμόδια Ν.ΕΦ.Ε. 

και στην Γραμματεία Οργανωτικού, με κάθε πρόσφορο μέσο. 

  

4. Για τις τυχόν ενστάσεις που υποβάλλονται, κατά την διάρκεια της διαλογής και της 

καταμέτρησης των ψήφων, από τους υποψηφίους, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 

της με αριθμ. πρωτ. 524/19-03-2018 Εγκυκλίου. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνον εγγράφως 

και η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. αποφαίνεται επ’ αυτών, επίσης εγγράφως, σημειώνοντας την απόφασή της 

πάνω στο σώμα της ένστασης. Για τις ενστάσεις που της υποβλήθηκαν και για τις αποφάσεις 

που εξέδωσε επ’ αυτών, η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. κάνει συνοπτική μνεία στην πίσω (λευκή) σελίδα του 

πρακτικού της αντίστοιχης εκλογής.  

 

5. Κατά των αποφάσεων της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. επί των ενστάσεων που τυχόν της υποβλήθηκαν, 

επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας Ν.ΕΦ.Ε. Η προθεσμία άσκησης προσφυγής λήγει 

την 22:00 ώρα της Κυριακής, 13 Μαΐου 2018. Η Ν.ΕΦ.Ε. αποφαίνεται εγγράφως επί των 

προσφυγών που της υποβλήθηκαν έως την 23:00 ώρα της Κυριακής, 13 Μαΐου 2018, σε 

δεύτερο και τελευταίο βαθμό.  

  

Άρθρο 10  

Εξαγωγή από την Ν.ΕΦ.Ε. του τελικού συνολικού αποτελέσματος της εκλογής των συνέδρων. 

Επικύρωση του τελικού αποτελέσματος από την Κ.ΕΦ.Ε. 

Παράδοση στην Ν.ΕΦ.Ε. του συνόλου του εκλογικού υλικού από τις ΔΗΜ.ΕΦ.Ε.  

  

1. Αμέσως μετά την συγκέντρωση των πρακτικών σταυροδοσίας των συνέδρων που της έχουν 

αποσταλεί από τις ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. που υπάγονται σ’ αυτήν σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, η 

Ν.ΕΦ.Ε. προβαίνει στην άθροιση των αποτελεσμάτων της εκλογής που έγινε σε όλες της 

Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής ευθύνης της, αφού λάβει υπόψη τις τυχόν 

ενστάσεις που υποβλήθηκαν και τις αποφάσεις των ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. επ’ αυτών, καθώς και τις τυχόν 

προσφυγές κατά αποφάσεων των ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. που υποβλήθηκαν στην ίδια και τις δικές της 

αποφάσεις επ’ αυτών και εξάγει το συνολικό τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την 

ανάδειξη των συνέδρων. Στην συνέχεια, συντάσσει το Πρακτικό Εκλογής Συνέδρων (ΕΝΤΥΠΟ 

28), σε δύο αντίτυπα και αποστέλλει αμέσως καθένα από τα πρακτικά στην Κ.ΕΦ.Ε. και στην 

Γραμματεία Οργανωτικού, αντίστοιχα.  

2. Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται στη Ν.ΕΦ.Ε. έως την 13:00 ώρα της 

Δευτέρας, 14 Μαΐου 2018. Η Ν.ΕΦ.Ε. αποφαίνεται επί των ενστάσεων έως την 14:00 ώρα της 

Δευτέρας, 14 Μαΐου 2018. Κατά των αποφάσεων της Ν.ΕΦ.Ε. χωρεί προσφυγή ενώπιον της 
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Κ.ΕΦ.Ε., η οποία αποφασίζει σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό. Η προθεσμία για την άσκηση 

προσφυγής αρχίζει την 16:00 ώρα και λήγει την 18:00 ώρα της Δευτέρας, 14 Μαΐου 2018. Η 

Κ.ΕΦ.Ε αποφασίζει έως την 20:00 ώρα και επικυρώνει το αποτέλεσμα έως την 22:00 ώρα της 

Δευτέρας, 14 Μαΐου 2018. Η άσκηση προσφυγής, καθώς και η προθεσμία της, δεν αναστέλλει 

την πρόοδο της εκλογικής διαδικασίας του άρθρου αυτού. 

3. Μέχρι την 23:00 ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας, ή εάν αυτό είναι πρακτικά αδύνατο το 

αργότερο μέχρι την 12:00 ώρα της επομένης, Δευτέρας 14 Μαΐου 2018, ο Πρόεδρος της 

ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. παραδίδει αυτοπροσώπως στον Πρόεδρο της Ν.ΕΦ.Ε., ή εφόσον αυτό δεν είναι 

εφικτό, αποστέλλει στον Πρόεδρο της Ν.ΕΦ.Ε., σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, πλέον 

των όσων αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 18 της με αριθμ. πρωτ. 524/19-03-2018 

Εγκυκλίου και  το αντίγραφο του πρακτικού σταυροδοσίας των συνέδρων.   

 

 

Άρθρο 11  

Πληροφορίες για την εγκύκλιο.  

  

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνηση που αφορά το περιεχόμενο της Εγκυκλίου αυτής, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία Οργανωτικού με τους εξής τρόπους : 1) 

e-mail: organotiko@nd.gr , 2) τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 9444357, 210 9444358, 210 9444348, 

210 9444349 και 210 9444361. 

 

                                                                                      

 

 

                                                                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ 

 

 

                                                                                                    ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΚΟΝΤΑΔΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΕΔΡΩΝ 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΑΥΡΩΝ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ   

ΚΆΘΕ ΦΥΛΟΥ 

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 21 6 6 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 10 3 3 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 8 2 2 

ΑΡΤΑΣ 8 2 2 

ΑΧΑΙΑΣ 25 8 8 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 8 2 2 

ΓPEΒΕΝΩΝ 4 1 1 

ΔPΑΜΑΣ 8 2 2 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 16 5 5 

ΕΒΡΟΥ 15 5 5 

ΕΥΒΟΙΑΣ 14 4 4 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2 1 1 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3 1 1 

ΗΛΕΙΑΣ 9 3 3 

ΗΜΑΘΙΑΣ 14 4 4 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 19 6 6 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 5 2 2 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16 5 5 

ΚΑΒΑΛΑΣ 13 4 4 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 12 4 4 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 7 2 2 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 8 2 2 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3 1 1 

ΚΙΛΚΙΣ 10 3 3 

ΚΟΖΑΝΗΣ 13 4 4 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 12 4 4 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 8 2 2 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9 3 3 
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ΛΑΡΙΣΑΣ 29 9 9 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 6 2 2 

ΛΕΣΒΟΥ 9 3 3 

ΛΗΜΝΟΥ 1 1 1 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2 1 1 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 17 5 5 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 18 5 5 

ΞΑΝΘΗΣ 8 2 2 

ΠΕΛΛΑΣ 17 5 5 

ΠΙΕΡΙΑΣ 17 5 5 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 8 2 2 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 8 2 2 

ΡΟΔΟΠΗΣ 7 2 2 

ΣΑΜΟΥ 3 1 1 

ΣEΡΡΩΝ 17 5 5 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 17 5 5 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 17 5 5 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 8 2 2 

ΦΩΚΙΔΑΣ 4 1 1 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 11 3 3 

ΧΑΝΙΩΝ 13 4 4 

ΧΙΟΥ 5 2 2 

Α-1 ΑΘΗΝΑΣ 28 8 8 

Α-2 ΑΘΗΝΑΣ 37 11 11 

Β-1 ΑΘΗΝΑΣ 35 11 11 

Β-2 ΑΘΗΝΑΣ 47 14 14 

Β-3 ΑΘΗΝΑΣ 39 12 12 

Β-4 ΑΘΗΝΑΣ 46 14 14 

Β-5 ΑΘΗΝΑΣ 32 10 10 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & 

ΝΗΣΩΝ 

20 6 6 

Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ 15 5 5 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

25 8 8 
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ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15 5 5 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12 4 4 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ 

33 10 10 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ 

18 5 5 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΘΕΣ/ΚΗΣ 

22 7 7 

Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 34 10 10 
    

 
1000 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΣΥΝΕΔΡΩΝ 2018  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΕΚΛΟΓΩΝ, 13/5/2018 

  

Τετάρτη, 25/4/2018 
 

Έναρξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων ενώπιον της Ν.ΕΦ.Ε. (ώρα 
10.00) 

Παρασκευή, 27/4/2018 
 

- Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων (ώρα 19.00) 
- Ανάρτηση αρχικού πίνακα υποψηφίων (ώρα 20.00) 
- Έναρξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεως 

Σάββατο, 28/4/2018 
- Λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεως (ώρα 19.00) 
- Αποφάσεις ΔΗΜΕΦΕ/ΝΕΦΕ επί ενστάσεως (ώρα 20.00) 

 

Κυριακή, 29/5/2018 

- Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφυγής (ώρα 19.00)  
 
 

Δευτέρα, 30/5/2018 - Απόφαση επί προσφυγής (ώρα 11.00) 
- Ανάρτηση οριστικών πινάκων υποψηφίων (ώρα 19.00) 

Παρασκευή 4/5/2018 

- Λήξη προθεσμίας εξόφλησης συνδρομής μελών ηλεκτρονικά, ως προϋπόθεση 

δικαιώματος εκλέγειν 

- Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης μετεγγραφής  

Δευτέρα, 7/5/2018 

 Ανάρτηση οριστικών εκλογικών καταλόγων 

Έως Παρασκευή, 11/5/2018 
- Αποστολή των ψηφοδελτίων σε κάθε ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. από Ν.ΕΦ.Ε. (ώρα 18.00) 
- Αιτιολογημένη απόφαση της Ν.ΕΦ.Ε. για τροποποίηση ωρών έναρξης και 
λήξης ψηφοφορίας 

Κυριακή, 13/5/2018 - Διεξαγωγή ψηφοφορίας (ώρες 10.00 – 19.00) 
- Αποστολή πρακτικών σταυροδοσίας στην Ν.ΕΦ.Ε. με κάθε πρόσφορο μέσο 
- Λήξη προθεσμίας άσκησης προσφυγής ενώπιον της Ν.ΕΦ.Ε. κατά των 
αποφάσεων της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. επί της εκλογικής διαδικασίας (22.00) 
- Απόφαση Ν.ΕΦ.Ε. επί της προσφυγής (23.00) 
 

Δευτέρα 14/5/2018 - Λήξη προθεσμίας υποβολής ένστασης ενώπιον της Ν.ΕΦ.Ε. κατά των 
αποτελεσμάτων (ώρα 13.00) 
 
- Απόφαση Ν.ΕΦ.Ε. επί ενστάσεως (ώρα 14.00) 
 
- Άσκηση προσφυγής κατά αποφάσεως της Ν.ΕΦ.Ε. ενώπιον της Κ.ΕΦ.Ε. (ώρα 
16.00 – 18.00) 
 
- Απόφαση της Κ.ΕΦ.Ε. επί της προσφυγής (ώρα 20.00) 
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- Επικύρωση αποτελεσμάτων για εκλογή Συνέδρων από Κ.ΕΦ.Ε. (ώρα 22.00) 
- Παράδοση ή αποστολή όλου του πρωτότυπου υλικού της ψηφοφορίας από 
τον Πρόεδρο της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. στον Πρόεδρο της Ν.ΕΦ.Ε. (το αργότερο έως τις 
12.00) 
 



ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

 

  

 

ΕΝΤΥΠΟ 23  

  

Νομαρχιακή Οργάνωση ………………………………………………………………  

  

Δήλωση Υποψηφιότητας για το αξίωμα του/της συνέδρου  

  

Ο/Η …………………………………………………………….………..…………….…………, του (ή σύζυγος του) ………………...…………………… 

κάτοικος …………………………….…………………….……. στην οδό ……………..…………….……………..……… αρ. ……… (Τ.Κ. …………)  τηλ: 

…………………………………………, κινητό: ……………………………………, e-mail: …………………………..………………………………… που 

γεννήθηκα το έτος 19 ……, και είμαι μέλος της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, δηλώνω ότι υποβάλλω υποψηφιότητα για την εκλογή στο αξίωμα του/της συνέδρου 

της Νομαρχιακής Οργάνωσης……………………………….…………… του κόμματος, της οποίας είμαι μέλος, κατά τις εσωκομματικές εκλογές του 2018. 

Μαζί με την δήλωσή μου αυτή, συνυποβάλλω:   

  

Φωτοτυπικό αντίγραφο και των δύο όψεων του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητάς μου.  

  

………………………………………………..,  

                                                                                                                       (τόπος)                                                                                                                                                

 

…………………………………………. 2018  

                                                                                                                                                (ημερομηνία)                                      

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                          Ο/Η δηλ………… 

                   

 

                                                                                                                                                                                     (υπογραφή)      

  

  



ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

 

  

  

Νομαρχιακή Οργάνωση ………………………………...…………..                                                                                                                                    

Δημοτική Τοπική Οργάνωση………………………………………..  

  

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

  

Παρέλαβα την Δήλωση Υποψηφιότητας του/της ………………………………………, για την εκλογή στο αξίωμα του/της συνέδρου, κατά τις 

εσωκομματικές εκλογές του 2018. Παρέλαβα, επίσης:     

  

  

Φωτοτυπικό αντίγραφο και των δύο όψεων του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητάς του.  

  
        

                                                                                                                                                                               Ο/Η Πρόεδρος της Ν.ΕΦ.Ε. 

 

 

 

                                                                                                                                                                               (ονοματεπώνυμο/υπογραφή)  

                                                                                                                                                                               (σφραγίδα της Ν.ΕΦ.Ε.)              

 

..………………………………………………..,  

                                                                                                                       (τόπος)  

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               ώρα:………………………………………….. 

 

……………………………………………. 2018  

                                                                                                                                   (ημερομηνία)                                       

  

  



ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

 

  

    

ΕΝΤΥΠΟ 24  

Νομαρχιακή Οργάνωση …………………………………………………………. 

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ   

  

Α/Α  Επώνυμο  Όνομα  Πατρώνυμο  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

Ο/Η Πρόεδρος της Ν.ΕΦ.Ε.   

   

 

                                     (ονοματεπώνυμο / υπογραφή)  

 

                                                                                                                                                                         (σφραγίδα της Ν.ΕΦ.Ε.)   



ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

 

  

 

ΕΝΤΥΠΟ 25  

Νομαρχιακή Οργάνωση ………………………………………………………….  

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ   

  

Α/Α  Επώνυμο  Όνομα  Πατρώνυμο  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

Ο/Η Πρόεδρος της Ν.ΕΦ.Ε.     

 

    

                                             (ονοματεπώνυμο / υπογραφή)  

                                                                                                                                                                          (σφραγίδα της Ν.ΕΦ.Ε.) 



ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

 

  

  

ΕΝΤΥΠΟ 26  

Νομαρχιακή Οργάνωση ……………………………………………………………………….………………                                                                                                       

Δημοτική Τοπική Οργάνωση ………………………………..………………………………………………...  

    

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  

 

 

Α/Α  Επώνυμο  Όνομα  Πατρώνυμο  

 Ψήφισε για   

Υπογραφή  
Πρόεδρο 

Ν.Ο. – 

Μέλη 

ΝΟ.Δ.Ε..  

Πρόεδρο 

ΔΗΜ.Τ.Ο. - 

Μέλη 

ΔΗΜ.Τ.Ε.  

Συνέδρους  

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

 

  

                

                

                

                

                

        

        

        

  

  

Να φωτοτυπηθεί το έντυπο, όσες φορές χρειάζεται.   



  

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

ΕΝΤΥΠΟ 27 

Νομαρχιακή Οργάνωση ……………………………………………………..  

Δημοτική Τοπική Οργάνωση…………………………………………………  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ  

Γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο …………………………………………………………… 

  

Ψήφισαν ………………………………………………………………………………………... 

  

Άκυρα ψηφοδέλτια  …………………………………………………………………………  

  

Λευκά ψηφοδέλτια  …………………………………………………………………………  

  

Έγκυρα ψηφοδέλτια   ……………………………………………………………………........... 

Έλαβαν  

Α/Α  

Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο.  

(ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗ 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ,  ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ 

ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ)  

Σταυροί 

προτίμησης.  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

Η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε.  

  

 Τα μέλη  Ο/Η Πρόεδρος   

  

 (υπογραφές)  (σφραγίδα της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε.)  (υπογραφή)  
Σε περίπτωση που δεν επαρκεί  το έντυπο, να φωτοτυπηθεί όσες φορές χρειάζεται. Στην περίπτωση αυτή να σφραγιστεί και να υπογραφεί 

κάθε φύλλο του πίνακα.   

Στην πίσω σελίδα του εντύπου αυτού να αναγραφούν, συνοπτικά, οι τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας 

και της διαλογής των ψήφων καθώς και οι αποφάσεις που έλαβε η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. επ’ αυτών.  

  

  

  

  

  

  



ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

 

ΕΝΤΥΠΟ 28  

Νομαρχιακή Οργάνωση …………………………………………………  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ  

 

Γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο  ………………………………………………………… 

  

Ψήφισαν  ………………………………………………………………………………………. 

  

Άκυρα ψηφοδέλτια  …………………………………………………………………………… 

  

Λευκά ψηφοδέλτια  …………………………………………………………………………  

 

Έγκυρα ψηφοδέλτια   …………………………………………………………………….......... 

Έλαβαν  

Α/Α  
Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο.  

(ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΩΝ 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ)  

Σταυροί 

προτίμησης.  

      

      

      

      

      

      

      

      

  

Εκλέγονται οι πρώτοι…………………………………………………….. υποψήφιοι, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην οικεία στήλη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της Εγκυκλίου.  

Η Ν.ΕΦ.Ε. 

  

 Τα μέλη  Ο/Η Πρόεδρος  

   

 (υπογραφές)  (σφραγίδα της Ν.ΕΦ.Ε.)  (υπογραφή)  
Σε περίπτωση που δεν επαρκεί  το έντυπο, να φωτοτυπηθεί όσες φορές χρειάζεται. Στην περίπτωση αυτή να σφραγιστεί και να υπογραφεί 

κάθε φύλλο του πίνακα.   

Στην πίσω σελίδα του εντύπου αυτού να αναγραφούν, συνοπτικά, οι τυχόν προσφυγές που υποβλήθηκαν καθώς και οι αποφάσεις που έλαβε 

η Ν.ΕΦ.Ε. επ’ αυτών.  

  

  

  

  

  



ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

                                                           ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   

  
  

  

 

  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 

(…………. (….) σταυρ… προτίμησης)    

 

  

                                 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ του Πατρώνυμο 

  

  

  

  

  

  

   

 

  

  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ  

Η Ν.ΕΦ.Ε. θα καταρτίσει ένα, ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή των συνέδρων της οικείας 

Νομαρχιακής Οργάνωσης. Το ψηφοδέλτιο αυτό θα εκτυπωθεί, από τη Ν.ΕΦ.Ε., και θα αποσταλεί σε κάθε 

ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. σε επαρκή ποσότητα.  Κάθε ψηφοδέλτιο θα είναι αποκλειστικά και μόνο τυπωμένο ή 

δακτυλογραφημένο. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι χειρόγραφο, εν όλω ή εν μέρει.  

Ο τίτλος του ψηφοδελτίου να γραφεί όπως ακριβώς φαίνεται παραπάνω. Η παρένθεση που υπάρχει 

κάτω από τον τίτλο, συμπληρώνεται όπως προβλέπεται στην οικεία στήλη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της 

Εγκυκλίου για την εκλογή των Συνέδρων.  

Οι υποψήφιοι να γραφούν με απόλυτη αλφαβητική σειρά, με τον τρόπο που φαίνεται παραπάνω, 

δηλαδή το επώνυμο και το όνομα με κεφαλαία γράμματα στην ονομαστική ενώ το πατρώνυμο με μικρά 

γράμματα στη γενική.  

Υπενθυμίζεται ότι επιτρέπεται να γραφεί το τυχόν υποκοριστικό με το οποίο είναι ευρύτερα γνωστοί, 

αντί για το κύριο όνομά τους ( π.χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ του Χρήστου αντί του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου)  

Οι έγγαμες γυναίκες υποψήφιες μπορούν να γραφούν στο ψηφοδέλτιο είτε με το πατρικό τους 

επώνυμο, είτε με το επώνυμο του συζύγου τους είτε και με τα δύο, χωρισμένα με παύλα, με όποια σειρά 

επιθυμούν. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν, αντί για το πατρώνυμό τους, το κύριο όνομα του συζύγου 

τους (π.χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ συζ. Νικολάου αντί του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του 

Χρήστου).  Τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία των υποψηφίων να γραφούν με Bold (έντονα) στοιχεία, σε 

μέγεθος και με μεταξύ τους αποστάσεις που να τα καθιστούν ευδιάκριτα για τους ψηφοφόρους, ανάλογα 

βέβαια και με τον συνολικό αριθμό των υποψηφίων.   

 


