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ΒΑΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 
 
1.1. Όπως  γνωρίζετε,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του άρθρου 40§1 και 

του άρθρου 42§1 του ισχύοντος Κανονισμού Περιφερειακής 
Οργάνωσης (Κ.Π.Ο.), η θητεία των αιρετών διοικήσεων των οργάνων της 
Περιφερειακής Οργάνωσης είναι ίση με αυτήν του Τακτικού Συνεδρίου 
του Κόμματος. 

 
1.2. Με  απόφαση  του  Προέδρου  του  Κόμματος, βάσει του άρθρου 12 

του καταστατικού, προκηρύχθηκε η σύγκληση του 8ου Τακτικού 
Συνεδρίου του Κόμματος, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις  25, 
26 και 27 Ιουνίου 2010. 

  
1.3. Συνεπώς, ενεργοποιούνται άμεσα όλες εν γένει οι εκλογικές 

διαδικασίες, που προβλέπονται από τις αρμόδιες διατάξεις  του 
Καταστατικού του Κόμματος και του ισχύοντος Κ.Π.Ο. 

       
 

2. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΟΓΩΝ (ΕΚ.ΕΠ.Ε.). 
 

  Με απόφαση του Γραμματέα Οργανωτικού, η οποία ενσωματώνεται στη 
παρούσα εγκύκλιο και αποτελεί ένα σώμα μ’ αυτήν, συγκροτείται 
Εκτελεστική Επιτροπή Εκλογών (ΕΚ.ΕΠ.Ε.), η οποία θα έχει ως 
κύριο καθήκον της, την υποστήριξη του έργου της Κεντρικής 
Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.ΕΦ.Ε.) και της Γραμματείας 
Οργανωτικού, για την διεκπεραίωση των πάσης φύσεως οργανωτικών 
ενεργειών και δράσεων, οι οποίες συνδέονται με την εσωκομματική 
εκλογική διαδικασία. Η σύνθεση της ΕΚ.ΕΠ.Ε. είναι η ακόλουθη: 

 
Πρόεδρος: Μανώλης Αγγελάκας, Γραμματέας Οργανωτικού. 
Μέλη: Αριστόδημος Τσορώνης, Αναπληρωτής Γραμματέας 

Οργανωτικού, Υπεύθυνος Λεκανοπεδίου. 
Ευθύμιος Δρόσος, Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού, 
Υπεύθυνος Περιφέρειας, Μέλος Κ.Ε. 
Γεώργιος Λουλουδάκης, Αναπληρωτής Γραμματέας 
Οργανωτικού, Υπεύθυνος Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. 
Κων/νος Τσιμάρας, Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού, 
Υπεύθυνος Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας. 
Νικόλαος Φώτος, Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού, 
Υπεύθυνος Βορείου Ελλάδος. 
Αλέκος Κόκκαλης, Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού, 
Υπεύθυνος Τομέα Κινητοποίησης, Μέλος Κ.Ε. 
 
Νικόλαος Αρβανιτάκης, Υπεύθυνος Τομέα Εκλογικών 
Διαδικασιών Γραμματείας Οργανωτικού, Μέλος Κ.Ε. 
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Γεώργιος Σαρρής, Υπεύθυνος Τομέα Ετεροδημοτών 
Γραμματείας Οργανωτικού, Μέλος Κ.Ε. 
 
Γραμματέας της ΕΚ.ΕΠ.Ε. ορίζεται ο Διευθυντής της 
Γραμματείας Οργανωτικού, Σωτήρης Καπουλέας.  

  
                 2.1.    ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. 
 
Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των νέων αιρετών 

Προέδρων ΔΗΜ.Τ.Ο. και ΔΙΑΜ.Τ.Ο., των μελών των νέων 
αιρετών ΔΗΜ.Τ.Ε. και ΔΙΑΜ.Τ.Ε., καθώς και των νέων αιρετών 
Προέδρων ΝΟ.Δ.Ε., θα διεξαχθεί στις 30/5/2010 ημέρα 
Κυριακή και ώρα 10:00-19:00. Η εκλογική διαδικασία για την 
ανάδειξη των νέων αιρετών μελών των ΝΟ.Δ.Ε. θα διεξαχθεί 
στις 13/6/2010 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00-19:00 

 
3. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ. 

 
3.1. Με απόφαση της Γραμματείας Οργανωτικού συγκροτείται σε κάθε 

Ν.Ο., Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή (Ν.ΕΦ.Ε.), 
αποτελούμενη από τον Πρόεδρο και δύο μέλη, μαζί με 
ισάριθμους αναπληρωτές.  
Δεν μπορεί να ορισθεί ως Πρόεδρος της Ν.ΕΦ.Ε. μέλος του 

Κόμματος που είναι εγγεγραμμένο σε ΔΗΜ.Τ.Ο., η οποία ανήκει στη 
δύναμη της ίδιας Νομαρχιακής Οργάνωσης όπου πρόκειται να 
εκτελέσει τα καθήκοντά του. 

 
3.2. Η Ν.ΕΦ.Ε. έχει τη γενική εποπτεία και ευθύνη για τη διεξαγωγή 

της εσωκομματικής διαδικασίας στην αντίστοιχη Ν.Ο. Για τη 
διευκόλυνση του έργου της η Ν.ΕΦ.Ε, εγκαθίσταται και λειτουργεί 
στα γραφεία της αντίστοιχης ΝΟ.Δ.Ε., η οποία της παρέχει την 
απαραίτητη γραμματειακή και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία 
υποστήριξη. 

 
3.3. Με απόφαση της Ν.ΕΦ.Ε,. συγκροτείται σε κάθε ΔΗΜ.Τ.Ο., 

Δημοτική Εφορευτική Επιτροπή (ΔΗΜ.ΕΦ.Ε) αποτελούμενη από 
τον Πρόεδρο και δύο μέλη μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές.  
  Δεν μπορεί να ορισθεί ως Πρόεδρος ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. μέλος του Κόμματος, 
το οποίο  είναι εγγεγραμμένο στην ίδια ΔΗΜ.Τ.Ο., στην οποία 
πρόκειται να ασκήσει τα καθήκοντά του. Αντίθετα ο Αναπληρωτής 
Πρόεδρος, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. 
επιλέγονται μεταξύ των μελών της ΔΗΜ.Τ.Ο., όπου θα ασκήσουν τα 
καθήκοντά τους.  

 
3.4. Με απόφαση της Ν.ΕΦ.Ε., συγκροτείται σε κάθε ΔΙΑΜ.Τ.Ο., 

Διαμερισματική Εφορευτική Επιτροπή (ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε), 
αποτελούμενη από τον Πρόεδρο και δύο μέλη μαζί με ισάριθμους 
αναπληρωτές τους.  Δεν μπορεί να ορισθεί ως Πρόεδρος 
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ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε.,  μέλος του Κόμματος, που είναι εγγεγραμμένο στην ίδια 
ΔΙΑΜ.Τ.Ο. στην οποία πρόκειται να ασκήσει τα καθήκοντά του ή να 
είναι μέλος στην ΔΗΜ.Τ.Ο.,  στην οποία υπάγεται η ΔΙΑΜ.Τ.Ο.  
Αντίθετα ο Αναπληρωτής Πρόεδρος,  τα τακτικά και αναπληρωματικά 
μέλη της ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε., επιλέγονται μεταξύ των μελών της ΔΙΑΜ.Τ.Ο., 
όπου θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους.  

 
3.5. Σε περίπτωση μετατροπής ΔΗΜ.Τ.Ο. σε ΔΙΑΜ.Τ.Ο., η 

ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. μετονομάζεται σε ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. (Διαμερισματική 
Εφορευτική Επιτροπή). Κατά τα λοιπά, ισχύουν αναλόγως τα 
οριζόμενα στο κεφάλαιο αυτό. 

 
3.6. Οι ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. και ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. έχουν τη γενική εποπτεία και 

ευθύνη για τη διεξαγωγή της εσωκομματικής διαδικασίας, στις  
αντίστοιχες ΔΗΜ.Τ.Ο. και ΔΙΑΜ.Τ.Ο.. Για τη διευκόλυνση του έργου 
τους   εγκαθίστανται και λειτουργούν στα γραφεία της 
αντίστοιχης ΔΗΜ.Τ.Ο. ή ΔΙΑΜ.Τ.Ο., όπου τους παρέχεται η 
απαραίτητη γραμματειακή και άλλη υποστήριξη. 

 
 
 

     4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ. 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜ.Τ.Ο. ΜΕ ΔΙΑΜ.Τ.Ο ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜ.Τ.Ο. ΣΕ ΔΙΑΜ.Τ.Ο. 
 
4.1. Το δικαίωμα του εκλέγειν  στις εσωκομματικές εκλογές του 2010 

έχουν όλα τα μέλη του Κόμματος που έχουν εγγραφεί μέχρι την 
28/4/2010. 

 
4.2. Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις εσωκομματικές εκλογές του  

2010 έχουν όσοι απέκτησαν την ιδιότητα του μέλους του Κόμματος 
τουλάχιστον 6 μήνες πριν την διεξαγωγή των εσωκομματικών εκλογών, 
ήτοι μέχρι και 29.11.2009. 

 
4.3. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7§6 του Κ.Π.Ο., σε περίπτωση 

που μέλος μιας ΔΗΜ.Τ.Ο. μετεγγραφεί σε άλλη ΔΗΜ.Τ.Ο., 
απαιτείται να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών 
μηνών από την ημερομηνία της μετεγγραφής του, προκειμένου να 
ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν στη ΔΗΜ.Τ.Ο. που μετεγράφη. 
Στο μεταβατικό διάστημα των τριών μηνών, ασκεί το δικαίωμα του 
εκλέγειν στη ΔΗΜ.Τ.Ο. από την οποία προερχόταν, ενώ ασκεί το 
δικαίωμα του εκλέγεσθαι στη  ΔΗΜ.Τ.Ο. στην οποία  μεταγράφηκε. 

 
4.4. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση 

του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι η εγγραφή 
στον οριστικό εκλογικό κατάλογο, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Διεύθυνσης Πληροφορικής του Κόμματος, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί 
μετά την ανάρτηση και τη διαδικασία των ενστάσεων.  
 Στην παρούσα εκλογική διαδικασία δε θα υπάρξει στάδιο 
επαναβεβαιώσεων των εγγραφών. Κατά την ψηφοφορία, κάθε 
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μέλος για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία θα πρέπει να 
έχει καταβάλει το ποσό των 5 (πέντε) ευρώ, πλην των μελών της 
Ο.Ν.ΝΕ.Δ., όπως αναφέρεται στην παρακάτω παράγραφο. 

 
4.5. Τα μέλη της Ο.Ν.ΝΕ.Δ., που μετέχουν στις εκλογές των ΔΗΜ.Τ.Ο. 

και ΔΙΑΜ.Τ.Ο., δεν υπόκεινται σε οικονομική υποχρέωση, εφ΄ όσον 
περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη από το Ε.Γ. της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. 
κατάσταση. 

 
4.6. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 5§Β7 και 14§9 του 

Κ.Π.Ο., προκύπτει σαφώς ότι εάν τουλάχιστον 60 μέλη μιας 
ΔΗΜ.Τ.Ο. Δήμου με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκων, δεν έχουν 
εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο, ή αν δεν υποβληθούν 
τουλάχιστον εννιά υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένης και 
αυτής του προέδρου, τότε εφαρμόζεται το. άρθρο 5§3 του Κ.Π.Ο.  
 Στις ΔΗΜ.Τ.Ο. Δήμου με πληθυσμό άνω των 100.000, εάν δεν  
έχουν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο, τουλάχιστον 200 
άτομα, ή αν δεν υποβληθούν τουλάχιστον εννιά υποψηφιότητες,  
συμπεριλαμβανομένης και αυτής του προέδρου, τότε η 
συγκεκριμένη ΔΗΜ.Τ.Ο. μετατρέπεται σε ΔΙΑΜ.Τ.Ο. και υπάγεται 
στην πλησιέστερη ΔΗΜ.Τ.Ο., σύμφωνα με το άρθρο 5§Β7 και με την 
προϋπόθεση ότι υπάρχει ΔΗΜ.Τ.Ο. στα γεωγραφικά όρια του Δήμου.  

 
4.7. Οι οικείες Ν.ΕΦ.Ε., σε συνεργασία με τις ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., μέχρι 

23/5/2010 διαπιστώνουν ποιες από τις ΔΗΜ.Τ.Ο. ή τις ΔΙΑΜ.Τ.Ο της 
περιοχής ευθύνης τους δεν συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο, (σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.6. της παρούσης), αριθμό μελών ή 
υποψηφιοτήτων και διατυπώνουν εγγράφως προς την Γραμματεία 
Οργανωτικού τις προτάσεις τους για την εφαρμογή  του άρθρου 5§3, 
§Β7 και του άρθρου 14§9. 

 
4.8. Η Γραμματεία Οργανωτικού αποφασίζει μέχρι τις 24/5/2010 

ημέρα Δευτέρα για τις τυχόν συγχωνεύσεις ΔΙΑΜ.Τ.Ο. με 
ΔΗΜ.Τ.Ο. ή για τη μετατροπή τους σε ΔΙΑΜ.Τ.Ο., σύμφωνα με το 
άρθρο 5§3, §Β7 και το άρθρο 14§9 του Κ.Π.Ο.. Οι σχετικές αποφάσεις 
της αποστέλλονται αμέσως στις κατά τόπους Ν.ΕΦ.Ε. και 
γνωστοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στις εμπλεκόμενες ΔΗΜ.Τ.Ο., 
μερίμνη των οικείων ΝΟ.Δ.Ε.  

 
4.9. Στους Δήμους με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους, ο εκλογικός 

κατάλογος της συγχωνευόμενης  ΔΙΑΜ.Τ.Ο. ενοποιείται με τον 
εκλογικό κατάλογο της ΔΗΜ.Τ.Ο. στην οποία συγχωνεύθηκε. 

 
4.10. Μέχρι τη Δευτέρα 24/5/2010, κάθε ΝΟ.Δ.Ε. και ΔΗΜ.Τ.Ε. 

αποστέλλει στη Γραμματεία Οργανωτικού τις τυχόν μεταβολές στον 
κατάλογο των ex-officio μελών 
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5. ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ. 
 

5.1 Οι εκλογικοί κατάλογοι με βάση τους οποίους θα διεξαχθούν οι 
εσωκομματικές εκλογές του 2010 θα συνταχθούν σύμφωνα με την 
ακόλουθη διαδικασία: 

 
5.2 Δικαίωμα συμμετοχής στην εσωκομματική εκλογική διαδικασία, 

έχουν όλα τα μέλη του Κόμματος, που πληρούν τις προϋποθέσεις που 
θέτει το καταστατικό του Κόμματος, ο Κ.Π.Ο. και η παρούσα 
εγκύκλιος.  

 
5.3 Η ΕΚ.ΕΠ.Ε. οφείλει να έχει αποστείλει στις κατά τόπους ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. 

και ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. επικυρωμένες καταστάσεις των μελών της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.  
που είναι εγγεγραμμένα στα αντίστοιχα  τοπικά γραφεία των ΔΗΜ.Τ.Ο. 
και των ΔΙΑΜ.Τ.Ο 

 
5.4 Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Κόμματος το αργότερο μέχρι τη 

Παρασκευή 7/5/2010  θα αποστείλει στις κατά τόπους Ν.ΕΦ.Ε. τον 
εκλογικό κατάλογο, στον οποίο αναγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά 
τα μέλη καθεμιάς από τις ΔΗΜ.Τ.Ο. και τις ΔΙΑΜ.Τ.Ο που ανήκουν 
στην δύναμή τους. Την ίδια μέρα  και ώρα 12:00, με μέριμνα των 
ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. και ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε., θα αναρτηθούν σε εμφανές μέρος των 
γραφείων των κατά τόπους ΔΗΜ.Τ.Ο. και ΔΙΑΜ.Τ.Ο. τόσο ο εκλογικός 
τους κατάλογος όσο και η κατάσταση των μελών της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. Δεν 
επιτρέπεται η φωτοτυπική ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
αναπαραγωγή των καταλόγων, που έχουν αναρτηθεί και η 
παράδοσή τους σε οποιοδήποτε πρόσωπο. Επιτρέπεται όμως σε κάθε 
μέλος του Κόμματος που το επιθυμεί, η ιδιόχειρη αντιγραφή μέρους ή 
και του συνόλου των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον εκλογικό 
κατάλογο. 

 
5.5 Μέχρι την Τρίτη 11/5/2010 και ώρα 12:00, κάθε μέλος του 

Κόμματος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ενώπιον της 
αρμόδιας ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. ή ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. ένσταση για το περιεχόμενο του 
εκλογικού καταλόγου. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως και 
ενυπογράφως, η δε αρμόδια ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. ή ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. αποφαίνεται 
εγγράφως επ’αυτών, έως Τρίτη 11/5/2010 και ώρα 18:00. 

 
5.6 Κατά των αποφάσεων των ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. και ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. επιτρέπεται 

προσφυγή ενώπιον της οικείας Ν.ΕΦ.Ε. Η προσφυγή ασκείται 
εγγράφως και ενυπογράφως και αποστέλλεται στην αρμόδια Ν.ΕΦ.Ε. 
με κάθε πρόσφορο μέσο, το αργότερο έως τη Τετάρτη 12/5/2010 
και ώρα 12:00 Η Ν.ΕΦ.Ε. αποφαίνεται σε δεύτερο και τελευταίο 
βαθμό το αργότερο έως Τετάρτη 12/5/2010 και ώρα 18:00 και 
γνωστοποιεί  αμέσως την απόφασή της στην αντίστοιχη ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. ή 
ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε.  

 
5.7 Ο εκλογικός κατάλογος, όπως συμπληρώθηκε ή διορθώθηκε με 

βάση τις σε πρώτο βαθμό αποφάσεις της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. ή ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. 
και τις τυχόν σε δεύτερο βαθμό αποφάσεις της Ν.ΕΦ.Ε., αποστέλλεται 
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στην ΕΚ.ΕΠ.Ε. και δι’αυτής στη Διεύθυνση Πληροφορικής του 
Κόμματος, η οποία συντάσσει τον οριστικό εκλογικό  κατάλογο που 
θα χρησιμοποιηθεί στις εκλογές. Ακολούθως η ΕΚ.ΕΠ.Ε. θα 
αποστείλει, το αργότερο μέχρι Πέμπτη 13/5/2010 και ώρα 12:00, 
σε κάθε Ν.ΕΦ.Ε. τον μηχανογραφημένο κατάλογο όλων των μελών 
κάθε ΔΗΜ.Τ.Ο. και ΔΙΑΜ.Τ.Ο. της περιοχής ευθύνης της, σε τρία 
όμοια επικυρωμένα αντίτυπα, που θα έχουν όλα την ισχύ 
πρωτοτύπου και τα  οποία θα αποτελούν τον οριστικό εκλογικό 
κατάλογο, επί του οποίου δεν επιτρέπεται καμία επιπλέον εγγραφή.  

 
5.8 Οι Ν.ΕΦ.Ε. θα παραδώσουν σε κάθε ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. και ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. 

και τα τρία αντίτυπα του μηχανογραφημένου καταλόγου.  
 
 

 6. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΟ.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜ.Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ 

ΔΙΑΜ.Τ.Ε. 
 

 Η Εκλογή του Προέδρου της ΝΟ.Δ.Ε. διεξάγεται ταυτόχρονα με την 
εκλογή των Προέδρων και των μελών των ΔΗΜ.Τ.Ε. και των μελών 
ΔΙΑΜ.Τ.Ε. με τη συμμετοχή όλων των μελών της Νομαρχιακής 
Οργάνωσης.  
 

6Α.  ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΟ.Δ.Ε. 
 

 Ο Πρόεδρος της ΝΟ.Δ.Ε. εκλέγεται με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 28 του Κ.Π.Ο., όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα, και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις 
των επόμενων παραγράφων. 

 
6Α.1.1 Με εξαίρεση τα πρόσωπα που αναφέρονται ρητά στην § 3 του άρθρου 

42 του Κ.Π.Ο. και με την επιφύλαξη της διάταξης της § 4 του ίδιου 
άρθρου, κάθε μέλος του Κόμματος που είναι εγγεγραμμένο σε 
ΔΗΜ.Τ.Ο. ή ΔΙΑΜ.Τ.Ο. του νομού, μπορεί να θέσει υποψηφιότητα στις 
εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου της αντίστοιχης ΝΟ.Δ.Ε.. 
Επίσης σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος , δεν μπορεί να 
ανακηρυχθεί υποψήφιος ούτε να εκλεγεί Πρόεδρος ΝΟ.Δ.Ε. όποιος 
έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για σοβαρά ποινικά 
αδικήματα.  

 
6Α.1.2 Οι δηλώσεις υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προέδρου της 

ΝΟ.Δ.Ε., υποβάλλονται στην αρμόδια Ν.ΕΦ.Ε. εγγράφως και επί 
αποδείξει, από τη Δευτέρα 17/5/2010 και ώρα 12:00 και έως την 
Τετάρτη 19/5/2010 και ώρα 18:00. Οι δηλώσεις 
υποψηφιότητας πρέπει να αναφέρουν ρητά, ότι υποβάλλονται για 
το αξίωμα του Προέδρου της ΝΟ.Δ.Ε., να συνυποβάλλεται 
πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του υποψηφίου και να 
συνυπογράφονται από είκοσι (20) μέλη της ΝΟ.Σ., εφ’ όσον ο 
υποψήφιος είναι μέλος της, ή τριάντα (30) μέλη της ΝΟ.Σ. εφ’ 
όσον ο υποψήφιος δεν είναι μέλος της. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με 
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τη ρητή διάταξη της §1 του άρθρου 38 του Κ.Π.Ο. δεν επιτρέπεται η 
υπογραφή από το ίδιο μέλος του Κόμματος περισσοτέρων της 
μιας δηλώσεων ή προτάσεων υποψηφιότητας για την ίδια 
εκλογή. Όποιος συνυπογράφει τη δήλωση της υποψηφιότητας πρέπει 
επίσης να αναφέρει τη ΔΗΜ.Τ.Ο. στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο 
ίδιος καθώς και την ιδιότητα με την οποία συμμετέχει στη ΝΟ.Σ. Η 
Ν.ΕΦ.Ε. ελέγχει αυτεπάγγελτα αν οι δηλώσεις υποψηφιότητας που της 
υποβλήθηκαν είναι πλήρεις και αληθείς κατά περιεχόμενο και 
καλύπτουν τις προϋποθέσεις του Καταστατικού, του Κ.Π.Ο. και της 
εγκυκλίου αυτής. Ανάκληση της δήλωσης υποψηφιότητας γίνεται 
εγγράφως, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της. 

  
 
6Α.1.3 Την Τετάρτη 19/5/2010 και ώρα 19:00 αμέσως μετά τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Προέδρου 
της ΝΟ.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω (6Α.1.2), η Ν.ΕΦ.Ε. 
συντάσσει και αναρτά σε εμφανές μέρος των γραφείων της 
ΝΟ.Δ.Ε. και στα γραφεία των ΔΗΜ.Τ.Ο. και ΔΙΑΜ.Τ.Ο. τον πίνακα 
στον οποίο αναγράφονται, κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά, τα 
ονοματεπώνυμα και πατρώνυμα των υποψηφίων για το αξίωμα του 
Προέδρου της ΝΟ.Δ.Ε. 

 
6Α.1.4 Μέχρι την Πέμπτη 20/5/2010 και ώρα 19:00, όποιος έχει 

έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει ενώπιον της αρμόδιας Ν.ΕΦ.Ε., 
ένσταση κατά της υποψηφιότητας ενός ή περισσοτέρων υποψηφίων 
Προέδρων ΝΟ.Δ.Ε. Η Ν.ΕΦ.Ε. αποφασίζει σε πρώτο βαθμό επί των 
ενστάσεων που της υποβλήθηκαν μέχρι την Πέμπτη 20/5/2010 και 
ώρα 20:00. 

 
6Α.1.5 Μέχρι την Παρασκευή 21/5/2010 και ώρα 12:00, όποιος έχει 

έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει, ενώπιον της Κ.ΕΦ.Ε., 
προσφυγή κατά των παραπάνω αποφάσεων της Ν.ΕΦ.Ε.. Η Κ.ΕΦ.Ε. 
αποφασίζει σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό επί των προσφυγών που 
της υποβλήθηκαν μέχρι την Παρασκευή 21/5/2010 και ώρα 
18:00 και γνωστοποιεί αμέσως τις αποφάσεις της στις αρμόδιες 
Ν.ΕΦ.Ε. 

 
6Α.1.6 Την Παρασκευή 21/5/2010 και ώρα 20:00, η αρμόδια Ν.ΕΦ.Ε., 

αμέσως μετά τη γνωστοποίηση σ’ αυτήν των αποφάσεων της Κ.ΕΦ.Ε., 
της προηγούμενης παραγράφου, αναρτά σε εμφανές σημείο των 
γραφείων της ΝΟ.Δ.Ε. και στα γραφεία των ΔΗΜ.Τ.Ο. και ΔΙΑΜ.Τ.Ο. 
με ευθύνη του Προέδρου της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. ή της ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε., τον 
οριστικό πίνακα που περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα και 
πατρώνυμα των ανακηρυχθέντων ως υποψηφίων Προέδρων ΝΟ.Δ.Ε.  

 
6Α.1.7 Στην συνέχεια,η Ν.ΕΦ.Ε. καταρτίζει το ψηφοδέλτιο σιέλ 

αποχρώσεως  που φέρει την επικεφαλίδα ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 
ΝΟ.Δ.Ε και σ’ αυτό αναγράφονται, με απόλυτη αλφαβητική σειρά, οι 
υποψήφιοι για το αξίωμα αυτό. 
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6Α.1.8 Μετά την κατάρτιση και επαλήθευση της ορθότητας του 
περιεχομένου των ψηφοδελτίων, η Ν.ΕΦ.Ε. μεριμνά για την εκτύπωσή 
τους σε αριθμό ικανό για τις ανάγκες της εκλογικής διαδικασίας. Τα 
ψηφοδέλτια για την εκλογή του Προέδρου ΝΟ.Δ.Ε. με ευθύνη της 
Ν.ΕΦ.Ε. θα τυπωθούν σε χαρτί σιέλ αποχρώσεως και οι φάκελοι 
σιέλ αποχρώσεως ομοίως, θα διανεμηθούν από τη Ν.ΕΦ.Ε.  σε όλα 
τα εκλογικά τμήματα της περιοχής ευθύνης της. 

 
6Α.1.9 Οι εκλογές για Πρόεδρο ΝΟ.Δ.Ε. θα διεξαχθούν μαζί με τις εκλογές 

για Πρόεδρο και μέλη ΔΗΜ.Τ.Ο. και μέλη ΔΙΑΜ.Τ.Ο. όπως 
αναφέρεται στην  παράγραφο  8 του παρόντος.  

 
6Α.1.10 Κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου ΝΟ.Δ.Ε. 

εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 28 του Κ.Π.Ο. (όπως 
τροποποιήθηκε το 2010) και τα οριζόμενα στην εγκύκλιο αυτή.  

 
6Α.1.11 Η ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου ΝΟ.Δ.Ε. θα διεξαχθεί 

μαζί με τις εκλογές στις ΔΗΜ.Τ.Ο. ή ΔΙΑΜ.Τ.Ο., αλλά σε ξεχωριστή 
κάλπη.  
 Ο κάθε υποψήφιος Πρόεδρος ΝΟ.Δ.Ε. μπορεί να ορίσει αντιπρόσωπό 
του σε κάθε εκλογικό τμήμα. 

 
6Α.1.12 Οι διατάξεις των κεφαλαίων 7, 9 και 10 της εγκυκλίου αυτής, οι 

οποίες αφορούν την διαδικασία εκλογής του Προέδρου και των μελών 
της ΔΗΜ.Τ.Ο. εφαρμόζονται αναλόγως και στην προκείμενη 
διαδικασία, με εξαίρεση τα ειδικότερα οριζόμενα στις επόμενες 
παραγράφους.  

 
6Α.1.13 Κατά τη διαδικασία για την εκλογή Προέδρου ΝΟ.Δ.Ε., ο 

ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να θέσει στο ψηφοδέλτιο μόνο ένα σταυρό 
προτίμησης. Σε περίπτωση που θέσει περισσοτέρους από ένα 
σταυρό προτίμησης, το ψηφοδέλτιο καθίσταται άκυρο. 

 
6Α.1.14 Πρόεδρος της ΝΟ.Δ.Ε., εκλέγεται ο υποψήφιος που πλειοψήφησε, 

εφ’ όσον συγκέντρωσε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 40% των 
σταυρών προτίμησης, που τέθηκαν στα έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο 
πρώτος επιλαχών υποψήφιος Πρόεδρος, εφ’ όσον συγκέντρωσε 
ποσοστό ανώτερο του 20% των σταυρών προτίμησης που τέθηκαν 
στα έγκυρα ψηφοδέλτια, εκλέγεται ως 16ο μέλος της ΝΟ.Δ.Ε. Σε 
αυτή την περίπτωση, από τον πίνακα των υποψηφίων της 
Περιφερειακής Οργάνωσης εκλέγεται ένα μέλος λιγότερο. 

 
6Α.1.15 Αν κανείς από τους υποψηφίους για το αξίωμα του Προέδρουτης 

ΝΟ.Δ.Ε. δεν συγκεντρώσει το προαναφερόμενο ποσοστό 40%, θα 
διενεργηθεί επαναληπτική εκλογή μεταξύ των δύο υποψηφίων που 
πλειοψήφησαν, με βάση τους σταυρούς προτίμησης που τέθηκαν στα 
έγκυρα ψηφοδέλτια.  

 
6Α.1.16 Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διαδικασία της διαλογής και 

καταμέτρησης των ψηφοδελτίων, ανοίγεται πρώτα η κάλπη στην 
οποία έγινε η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της  
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ΝΟ.Δ.Ε. και ακολούθως η κάλπη για τον Πρόεδρο και τα μέλη                 
ΔΗΜ.Τ.Ε. και μέλη  ΔΙΑΜ.Τ.Ε. 

 
  
6Α.1.17 Κατά του αποτελέσματος της εκλογικής διαδικασίας για την 

ανάδειξη Προέδρου της ΝΟ.Δ.Ε. μπορεί να ασκηθεί ένσταση, 
ενώπιον της Ν.Ε.Φ.Ε., από όποιον έχει έννομο συμφέρον. Η 
ένσταση ασκείται εγγράφως και ενυπογράφως το αργότερο έως τη 
Δευτέρα 31/5/2010 και ώρα 12:00. Η Ν.Ε.Φ.Ε. εκδικάζει τις 
ενστάσεις που θα ασκηθούν ενώπιόν της και εκδίδει τις αποφάσεις 
της το αργότερο έως τη Δευτέρα 31/5/2010  και ώρα 14:00.                        
Μέχρι τη Δευτέρα 31/5/2010 και ώρα 12:00 όποιος έχει έννομο 
συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της εκλογής του 
Προέδρου ΝΟ.Δ.Ε. ενώπιον της Κ.ΕΦ.Ε. η οποία αποφασίζει επί της 
προσφυγής μέχρι τη Δευτέρα 31/5/2010 και ώρα 22:00. 

 
6Α.1.18 Η τυχόν επαναληπτική ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου 

ΝΟ.Δ.Ε., θα διεξαχθεί την Τετάρτη 2/6/2010 στα ίδια εκλογικά 
τμήματα τις ίδιες ώρες και με τον ίδιο εκλογικό κατάλογο της πρώτης 
εκλογής που θα σταλεί εκ νέου από τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης 
του κόμματος. 

 
6Α.1.19 Κατά την επαναληπτική εκλογή, ως Πρόεδρος της ΝΟ.Δ.Ε. εκλέγεται 

ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς 
προτίμησης, που τέθηκαν σε έγκυρα ψηφοδέλτια. Γίνεται ιδιαίτερη 
μνεία του γεγονότος ότι η διάταξη του εδ. δ΄ της § 7 του άρθρου 28 
του Κ.Π.Ο., έχει πεδίο εφαρμογής και στην περίπτωση επαναληπτικής 
εκλογής.  

 
6Α.1.20 Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις και διαδικασίες 

με βάση τις οποίες διεξήχθη η αρχική εκλογή.  
 
 

 

6Β.   ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜ.Τ.Ε. και 
ΔΙΑΜ.Τ.Ε. 

 
6B.1. Με εξαίρεση τα πρόσωπα που αναφέρονται ρητά στην § 3 του άρθρου 

42 του Κ.Π.Ο. και με την επιφύλαξη της § 4 του ίδιου άρθρου, κάθε 
μέλος της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ που έχει το δικαίωμα του 
εκλέγεσθαι, σύμφωνα με το καταστατικό του Κόμματος και του Κ.Π.Ο. 
και είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα μιας ΔΗΜ.Τ.Ο. ή μιας ΔΙΑΜ.Τ.Ο. 
μπορεί να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές για Πρόεδρο ΝΟ.Δ.Ε. της 
περιοχής ευθύνης της ΔΗΜ.Τ.Ο. ή ΔΙΑΜ.Τ.Ο. και για Πρόεδρος 
ΔΗΜ.Τ.Ο. ή μέλος ΔΗΜ.Τ.Ε. ή ΔΙΑΜ.Τ.Ε.  

 
6B.2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διάταξη της § 2 του άρθρου 38 του 

Κ.Π.Ο., δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη υποβολή υποψηφιότητας από το 
ίδιο πρόσωπο για τα αξιώματα του Προέδρου και του μέλους ΔΗΜ.Τ.Ο. 
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6B.3.  Τα μέλη της ΔΙΑΜ.Τ.Ο. ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και 
κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των 7μελών διοικήσεων των  
ΔΙΑΜ.Τ.Ο. και κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών της  
διοίκησης της ΔΗΜ.Τ.Ο., που υπάγεται η ΔΙΑΜ.Τ.Ο. 

 
6B.4. Τα μέλη της ΔΙΑΜ.Τ.Ο., ως μέλη και της ΔΗΜ.Τ.Ο. στην οποία 

αυτή υπάγεται, δικαιούνται να θέσουν υποψηφιότητα για τα 
αξιώματα του Προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο. ή του μέλους της ΔΗΜ.Τ.Ε. 
  Οι αποτελούντες τη ΔΙΑΜ.Τ.Ο. είναι μέλη και της ΔΗΜ.Τ.Ο. στην    
οποία υπάγεται και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι 
και στα όργανα της ΔΗΜ.Τ.Ο. με την επιφύλαξη του άρθρου 18§6 του 
Κ.Π.Ο. 
Δηλαδή δεν επιτρέπεται η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο ή σύμπτωση 

της  ιδιότητας μέλους της Διοίκησης  της ΔΙΑΜ.Τ.Ο. με την ιδιότητα 
του Προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο. ή μέλους ΔΗΜ.Τ.Ε. πλην του Προέδρου της 
ΔΙΑΜ.Τ.Ο., που μπορεί να θέσει υποψηφιότητα μόνο για μέλος της 
ΔΗΜ.Τ.Ε. 

 
6B.5. Οι δηλώσεις υποψηφιότητας που υποβάλλονται στην αρμόδια 

ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. ή ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. εγγράφως, επί αποδείξει, από τη Δευτέρα 
17/5/2010 και ώρα 12:00 μέχρι Τετάρτη 19/5/2010 και ώρα  
18:00, πρέπει να αναφέρουν ρητά για ποιο αξίωμα υποβάλλονται και 
να συνοδεύονται από φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του 
υποψηφίου. 
 Σε κάθε υποψηφιότητα για μέλος ΔΗΜ.Τ.Ε. ή ΔΙΑΜ.Τ.Ε., ο 
υποψήφιος δηλώνει την ημερομηνία, το έτος γεννήσεως του  και αν 
έχει  διατελέσει στο παρελθόν μέλος της ΔΗΜ.Τ.Ε. ή της ΔΙΑΜ.Τ.Ε.. Η 
ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. ή η ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε ελέγχουν αυτεπάγγελτα, αν οι δηλώσεις 
υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν πληρούν τις προϋποθέσεις του 
Καταστατικού, του Κ.Π.Ο. και της εγκυκλίου αυτής.  

 
6B.6. Η δήλωση υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προέδρου 

ΔΗΜ.Τ.Ο. που συνυποβάλλεται με φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας, πρέπει να προσυπογράφεται από είκοσι (20) μέλη της 
ΔΗΜ.Τ.Ο., διαφορετικά δεν είναι αποδεκτή. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα 
με τη ρητή διάταξη της § 1 του άρθρου 38 του Κ.Π.Ο. δεν επιτρέπεται 
η υπογραφή από το ίδιο μέλος του Κόμματος περισσοτέρων της μιας 
δηλώσεων ή προτάσεων υποψηφιότητας για την ίδια εκλογή. 

 
6B.7. Ανάκληση δήλωσης υποψηφιότητας γίνεται εγγράφως μέχρι τη 

λήξη της προθεσμίας υποβολής της, ήτοι  Τετάρτη 19/5/2010 και 
ώρα 18:00. 

 
6B.8. Μέχρι την Πέμπτη 20/5/2010 και ώρα 19:00, κάθε μέλος του 

Κόμματος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ενώπιον της 
αρμόδιας ΔΗΜ.ΕΦ.Ε ή ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. ένσταση κατά της υποψηφιότητας 
οποιουδήποτε υποψηφίου για οποιοδήποτε αξίωμα. Οι ενστάσεις 
υποβάλλονται μόνο εγγράφως και ενυπογράφως, η δε αρμόδια 
ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. ή ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. αποφαίνεται επ΄αυτών, επίσης εγγράφως. 
Σημειωτέον ότι οι ενστάσεις κατά των υποψήφιων μελών της 
ΔΗΜ.Τ.Ε. υποβάλλονται μόνο στην ΔΗΜ.ΕΦ.Ε.  
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6B.9. Κατά των αποφάσεων των ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. και ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. επιτρέπεται 

προσφυγή ενώπιον της οικείας Ν.ΕΦ.Ε. Η προσφυγή ασκείται 
εγγράφως και ενυπογράφως και αποστέλλεται στην αρμόδια Ν.ΕΦ.Ε. 
με κάθε πρόσφορο μέσο, το αργότερο έως την Παρασκευή 
21/5/2010 και ώρα 12:00. Η Ν.ΕΦ.Ε. αποφαίνεται σε δεύτερο και 
τελευταίο βαθμό το αργότερο έως την Παρασκευή 21/5/2010 και 
ώρα 18:00 και γνωστοποιεί  αμέσως την απόφασή της στην αντίστοιχη 
ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. ή ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε.  

 
6B.10. Αμέσως μετά την οριστικοποίηση των υποψηφιοτήτων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, οι οικείες  
ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. και ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. ανακηρύσσουν τους υποψηφίους, 
αναρτούν σε εμφανές σημείο των γραφείων της ΔΗΜ.Τ.Ο. ή  της 
ΔΙΑΜ.Τ.Ο. τον ή τους τελικούς πίνακες των υποψηφιοτήτων, 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 6Β.8. της παρούσης  
και ετοιμάζουν τον αναγκαίο αριθμό ψηφοδελτίων. 

 
6B.11. Την  Τετάρτη 19/5/2010 και ώρα 19:00, και αφού λάβει υπόψη 

τις κατατεθείσες δηλώσεις υποψηφιοτήτων, η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. καταρτίζει 
και αναρτά σε εμφανές μέρος των γραφείων της ΔΗΜ.Τ.Ο. έναν 
πίνακα που αποτελείται από δυο υποπίνακες, στον έναν από τους 
οποίους αναγράφονται  οι υποψήφιοι για το  αξίωμα του Προέδρου της 
ΔΗΜ.Τ.Ο., στον δε άλλο οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους της 
ΔΗΜ.Τ.Ε., κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά, το έτος γεννήσεώς τους και 
αν έχουν ξαναεκλεγεί στο ίδιο αξίωμα, στοιχεία που είναι απαραίτητα 
για την εφαρμογή των ποσοστώσεων .  
 Στις ΔΙΑΜ.Τ.Ο. καταρτίζεται και αναρτάται στα γραφεία της ένας 
πίνακας που χωρίζεται σε 3 υποπίνακες, από τους οποίους ο πρώτος 
περιλαμβάνει τους υποψηφίους Προέδρους ΔΗΜ.Τ.Ο. στην οποία 
ανήκει η ΔΙΑΜ.Τ.Ο., ο δεύτερος περιλαμβάνει τα υποψήφια μέλη 
ΔΗΜ.Τ.Ε., το έτος γεννήσεώς τους και αν έχουν ξαναεκλεγεί στο ίδιο 
αξίωμα, και ο τρίτος τα υποψήφια μέλη της ΔΙΑΜ.Τ.Ε., το έτος 
γεννήσεως τους και αν έχουν ξαναεκλεγεί στο ίδιο αξίωμα, στοιχεία 
που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των ποσοστώσεων.  
Σε κάθε πίνακα του ψηφοδελτίου και δίπλα από τον τίτλο της κάθε 
εκλογής αναγράφεται ο αριθμός σταυρών που τίθεται στον 
συγκεκριμένο  πίνακα.  

 
6B.12. Τα μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο. ψηφίζουν για την εκλογή Προέδρου ΝΟ.Δ.Ε. 

σε μία κάλπη και σε δεύτερη κάλπη ψηφίζουν για τον Πρόεδρο και τα 
μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ε. από ενιαίο ψηφοδέλτιο.  

 
6B.13. Τα μέλη της ΔΙΑΜ.Τ.Ο. ψηφίζουν για Πρόεδρο ΝΟ.Δ.Ε. σε μία 

κάλπη και σε άλλη κάλπη σε ενιαίο ψηφοδέλτιο για Πρόεδρο 
ΔΗΜ.Τ.Ο., στην οποία ανήκει η ΔΙΑΜ.Τ.Ο.,  για τα μέλη της  
ΔΗΜ.Τ.Ε. και για τα μέλη της ΔΙΑΜ.Τ.Ε 
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7. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΝΟ.Δ.Ε., ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ  ΔΗΜ.Τ.Ο. ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΔΗΜ.Τ.Ε. 
ΚΑΙ ΔΙΑΜ.Τ.Ε.  

 
7.1. Η Ν.ΕΦ.Ε. αναλαμβάνει, επιβλέπει και συντονίζει τον εφοδιασμό των 

Εφορευτικών Επιτροπών της περιοχής ευθύνης της με όλα τα 
απαραίτητα έγγραφα και υλικά για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της 
εκλογικής διαδικασίας. 

 
7.2. Την ευθύνη για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας 

στις ΔΗΜ.Τ.Ο. και στις ΔΙΑΜ.Τ.Ο., έχουν οι αρμόδιες ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. και 
ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε., οι οποίες υποχρεούνται να εξασφαλίσουν εγκαίρως:  
 κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο ψηφοφορίας 
 κάλπες 
 παραβάν 
 σφραγίδα   
 επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων (τα ψηφοδέλτια σιέλ 

αποχρώσεως για την εκλογή Προέδρου ΝΟ.Δ.Ε. 
αποστέλλονται από τη Ν.ΕΦ.Ε.) 

 επαρκή αριθμό φακέλων (οι φάκελοι για την εκλογή Προέδρου 
ΝΟ.Δ.Ε. σιελ αποχρώσεως αποστέλλονται από τη Ν.ΕΦ.Ε.) 

 κάθε άλλο αναγκαίο υλικό 
 
7.3. Οι Πρόεδροι των ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. και των ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε., υποχρεούνται να 

βρίσκονται σε συνεχή προσωπική ή τηλεφωνική επικοινωνία με τους 
Προέδρους των ΔΗΜ.Τ.Ο. και των ΔΙΑΜ.Τ.Ο. (ή με τα μέλη των 
ΔΗΜ.Τ.Ε. ή των ΔΙΑΜ.Τ.Ε. σε περίπτωση απουσίας  Προέδρου) όπου 
ασκούν τα καθήκοντά τους, για την εξασφάλιση της έγκαιρης έναρξης 
και της ομαλής διεξαγωγής της ψηφοφορίας και για την αντιμετώπιση 
οποιουδήποτε προβλήματος. 

 
7.4. Οι ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. και οι ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. υποχρεούνται επίσης να  

προετοιμάσουν το χώρο διεξαγωγής της ψηφοφορίας,  τοποθετώντας σε 
κατάλληλα σημεία την κάλπη, τα παραβάν κ.λ.π. 
 Ο κάθε υποψήφιος Πρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο. μπορεί να ορίσει 
αντιπρόσωπό του,ο οποίος θα παρακολουθεί την εκλογική διαδικασία. 

 
7.5. Οι Πρόεδροι και τα μέλη των ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. και των ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. 

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 μαζί τους κατάλογο, με τους αριθμούς  τηλεφώνων και fax της 
οικείας Ν.ΕΦ.Ε. και ΝΟ.Δ.Ε., της ΕΚ.ΕΠ.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.λ.π.) και οπωσδήποτε τα τρία αντίτυπα του εκλογικού 
καταλόγου και την αντίστοιχη κατάσταση των μελών της 
Ο.Ν.ΝΕ.Δ. 
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7.6. Οι Πρόεδροι και τα μέλη των ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. και των ΔΙΑΜ.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. 

 
 
 
 
        8.    ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΣΤΙΣ ΔΗΜ.Τ.Ο. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΜ.Τ.Ο. 
 
8.1. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στα γραφεία των ΔΗΜ.Τ.Ο. και των  

ΔΙΑΜ.Τ.Ο. ή σε όποιον άλλο κατάλληλο χώρο ορίσει με απόφασή της η 
οικεία Ν.ΕΦ.Ε., ύστερα από σχετική αιτιολογημένη εισήγηση της 
αρμόδιας ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. ή ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. Η σχετική απόφαση της Ν.ΕΦ.Ε. 
εκδίδεται το αργότερο ως το Σάββατο 29/5/2010 και ώρα 18:00, 
δημοσιοποιείται άμεσα και κοινοποιείται στις ενδιαφερόμενες 
κομματικές οργανώσεις. 

 
8.2. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 30/5/2010 και ώρα 

10:00 έως 19:00.   
 
8.3. Οι ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας μπορούν να 

τροποποιηθούν αποκλειστικά και μόνο με αιτιολογημένη απόφαση της 
Ν.ΕΦ.Ε., η οποία λαμβάνεται το αργότερο έως το Σάββατο 
29/5/2010 και ώρα 18:00, και δημοσιοποιείται άμεσα με κάθε 
πρόσφορο μέσο. Η απόφαση αυτή μπορεί να αφορά είτε το σύνολο, 
είτε μέρος, είτε ακόμη και μεμονωμένες ΔΗΜ.Τ.Ο. ή ΔΙΑΜ.Τ.Ο. της 
περιοχής ευθύνης της οικείας Ν.ΕΦ.Ε., στις οποίες και κοινοποιείται 
άμεσα. 

 
8.4. Η ψηφοφορία μπορεί  να παραταθεί με απόφαση  της οικείας 

Εφορευτικής Επιτροπής για όσο διάστημα εξακολουθεί συνεχής 
προσέλευση ψηφοφόρων. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην 
παράγραφο 8.3. της παρούσης, η ψηφοφορία σε καμιά περίπτωση 
δεν περατώνεται πριν από την 19:00 ώρα. 

 
8.5. Το αργότερο  έως το Σάββατο 29/5/2010 και ώρα 18:00 σε 

περιπτώσεις ανωτέρας  βίας, με απόφαση της ΕΚ.ΕΠ.Ε. μετά από 
εισήγηση της αρμόδιας Ν.ΕΦ.Ε., αναβάλλεται η διεξαγωγή της 
εκλογικής διαδικασίας σε ΔΗΜ.Τ.Ο. ή ΔΙΑΜ.Τ.Ο. για την εκλογή 
προέδρων ΔΗΜ.Τ.Ο.,  μελών ΔΗΜ.Τ.Ε. και μελών ΔΙΑΜ.Τ.Ε. , για την 
Τετάρτη 2/6/2010. Στις περιπτώσεις  αυτές  δεν θα διεξαχθεί 
εκλογή στη  συγκεκριμένη ΔΗΜ.Τ.Ο. ή ΔΙΑΜ.Τ.Ο για Πρόεδρο 
ΝΟ.Δ.Ε. Η απόφαση δημοσιοποιείται άμεσα.   

 
8.6. Αν αναβληθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη 

παράγραφο, η διαδικασία της εκλογής σε ΔΗΜ.Τ.Ο. ή ΔΙΑΜ.Τ.Ο. και 
δεν είχαν εν τω μεταξύ υλοποιηθεί, εν όλω ή εν μέρει, οι ενέργειες που 
περιγράφονται στα προηγούμενα κεφάλαια του παρόντος και αφορούν 
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την προ της εκλογής ενέργειες, αυτές μετατίθενται για τρεις(3) 
ημέρες και οι αντίστοιχες ημερομηνίες και προθεσμίες που έχουν 
προβλεφθεί στα προηγούμενα κεφάλαια της εγκυκλίου αυτής ισχύουν 
και εφαρμόζονται αναλόγως για τρεις(3) ημέρες αργότερα από 
την 30.05.2010. 

 
8.7. Τα ίδια ισχύουν αναλόγως και για όσες ενέργειες ακολουθούν, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου αυτής, της εκλογικής 
διαδικασίας και συνδέονται με την ολοκλήρωσή της. Οι ενέργειες 
αυτές μετατίθενται κατά τρεις(3) ημέρες και οι αντίστοιχες 
ημερομηνίες και προθεσμίες που έχουν προβλεφθεί στα προηγούμενα 
κεφάλαια της εγκυκλίου αυτής, ισχύουν αναλόγως. 

 
8.8. Αν για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου και λόγου 

ανωτέρας βίας, δεν διεξαχθεί ούτε η μετ’αναβολήν εκλογή, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω στην παράγραφο §8.8. της 
παρούσης, η συγκεκριμένη κομματική οργάνωση,της οποίας δεν 
αναδείχθηκε νέα αιρετή διοίκηση, δεν εκπροσωπείται στην οικεία 
ΝΟ.Σ. και δεν συμμετέχει στη διαδικασία εκλογής  των μελών 
της ΝΟ.Δ.Ε. 

 
 

9.  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΟ.Δ.Ε., ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜ.Τ.Ο., ΜΕΛΩΝ 

ΔΗΜ.Τ.Ε. ΚΑΙ ΔΙΑΜ.Τ.Ε. 
 

9.1. Η εκλογή για τον Πρόεδρο ΝΟ.Δ.Ε. διεξάγεται όπως ήδη 
αναφέρθει, σε ξεχωριστή κάλπη σε κάθε ΔΗΜ.Τ.Ο. και κάθε 
ΔΙΑΜ.Τ.Ο. και συγχρόνως με την εκλογή για Πρόεδρο 
ΔΗΜ.Τ.Ο., μέλη ΔΗΜ.Τ.Ε. και μέλη ΔΙΑΜ.Τ.Ε. που διεξάγεται σε 
άλλη κάλπη υπό την εποπτεία της ίδιας ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. ή 
ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. Για την εκλογή στις ΔΗΜ.Τ.Ο. για τον Πρόεδρο 
ΔΗΜ.Τ.Ο. και μέλη ΔΗΜ.Τ.Ε., καταρτίζεται ένα ψηφοδέλτιο που 
αποτελείται από δύο πίνακες. Στον πρώτο, που φέρει την 
επικεφαλίδα ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.Τ.Ο. και εντός 
παρενθέσεως αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά τους σταυρούς 
που μπορούν να τεθούν αναγράφονται κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά 
το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων Προέδρων. 
Στο δεύτερο πίνακα, που διαχωρίζεται ευκρινώς από τον πρώτο με 
οριζόντια γραμμή και φέρει την επικεφαλίδα ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ 
ΔΗΜ.Τ.Ε. και εντός παρενθέσεως αναγράφεται ολογράφως και 
αριθμητικά τους σταυρούς που μπορούν να τεθούν, στον πίνακα 
αναγράφονται κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά το επώνυμο, το όνομα 
και το πατρώνυμο των υποψηφίων μελών. Στην αρχή κάθε πίνακα μετά 
την επικεφαλίδα (π.χ. Υποψήφια μέλη ΔΗΜ.Τ.Ε.) αναγράφεται ο 
αριθμός των σταυρών που μπορεί να θέσει ο κάθε ψηφοφόρος. 
 Τα μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο. θέτουν  ένα(1) σταυρό για την εκλογή του 
Πρόεδρου ΝΟ.Δ.Ε., ένα(1) σταυρό για την εκλογή του Πρόεδρο 
ΔΗΜ.Τ.Ο. και μέχρι τρεις(3) σταυρούς για την εκλογή των μελών 
της ΔΗΜ.Τ.Ε.  
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 Με απόφαση της Ν.ΕΦ.Ε., στην περίπτωση που το εκλογικό 
σώμα είναι μεγάλο, μπορεί να συγκροτηθούν σε συγκεκριμένη 
ΔΗΜ.Τ.Ο. περισσότερα του ενός εκλογικά τμήματα με 
διαφορετικές εφορευτικές επιτροπές ώστε να διευκολυνθεί η 
εκλογική διαδικασία.  
 

9.2. Σε κάθε ΔΙΑΜ.Τ.Ο. η ψηφοφορία διεξάγεται σε δύο κάλπες, από τις 
οποίες η μία αφορά την εκλογή Προέδρου ΝΟ.Δ.Ε. και η άλλη κάλπη 
αφορά την εκλογή του Προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο. και την εκλογή των μελών 
ΔΗΜ.Τ.Ε., στην οποία ανήκει η ΔΙΑΜ.Τ.Ο. καθώς και των μελών της 
ΔΙΑΜ.Τ.Ε. 

   Για την εκλογή στις ΔΙΑΜ.Τ.Ο., πέραν του ψηφοδελτίου για 
την εκλογή Προέδρου ΝΟ.Δ.Ε., χρώματος σιέλ που το 
προμηθεύει η Ν.ΕΦ.Ε., καταρτίζεται ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο που 
θα αποτελείται από 3 πίνακες και θα τυπωθεί σε χαρτί λευκού 
χρώματος με ευθύνη της ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. σε συνεργασία με την 
ΔΗΜ.Ε.Φ.Ε.. 

  Στον πρώτο πίνακα, που φέρει την επικεφαλίδα υποψήφιοι Πρόεδροι 
ΔΗΜ.Τ.Ο. αναγράφονται εντός παρενθέσεως, ολογράφως και 
αριθμητικώς οι σταυροί που μπορούν να τεθούν στον πίνακα και 
αλφαβητικά τα ονόματα των υποψηφίων Προέδρων της ΔΗΜ.Τ.Ο. στην 
οποία ανήκει η ΔΙΑΜ.Τ.Ο.  

  Στο δεύτερο πίνακα, που θα φέρει την επικεφαλίδα υποψήφια μέλη 
ΔΗΜ.Τ.Ε. αναγράφονται εντός παρενθέσεως, ολογράφως και 
αριθμητικώς οι σταυροί που μπορούν να τεθούν στον πίνακα και 
αλφαβητικά τα υποψήφια μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ε.  

   Στον τρίτο πίνακα που θα φέρει την επικεφαλίδα υποψήφια μέλη 
ΔΙΑΜ.Τ.Ε. αναγράφονται εντός παρενθέσεως, ολογράφως και 
αριθμητικώς οι σταυροί που μπορούν να τεθούν στον πίνακα και 
αλφαβητικά τα υποψήφια μέλη της ΔΙΑΜ.Τ.Ε.   

  Στην εκλογή για τον Πρόεδρο ΝΟ.Δ.Ε., οι ψηφοφόροι θέτουν 
ένα (1) σταυρό προτίμησης, στην εκλογή για τον Πρόεδρο 
ΔΗΜ.Τ.Ο. θέτουν ένα (1) σταυρό προτίμησης, στην εκλογή για 
τα μέλη ΔΗΜ.Τ.Ε. θέτουν μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης 
και για την εκλογή των μελών της ΔΙΑΜ.Τ.Ε. θέτουν έναν (1) 
σταυρό προτίμησης.  

  Σε περίπτωση που έχουν τεθεί παραπάνω σταυροί σε έναν πίνακα, το 
ψηφοδέλτιο είναι άκυρο μόνο στο συγκεκριμένο πίνακα, ενώ αν δεν 
έχει τεθεί κανένας σταυρός σε κάποιον πίνακα θεωρείται λευκό για τον 
πίνακα αυτόν. Τυχόν σημείο επί του ψηφοδελτίου που κατά την κρίση 
της εφορευτικής επιτροπής αποτελεί διακριτικό γνώρισμα ακυρώνει 
συνολικά το ψηφοδέλτιο και όχι μόνο τον πίνακα που ευρίσκεται το 
διακριτικό γνώρισμα. 

 
9.3.  Σε περίπτωση που 30  λεπτά μετά την καθορισμένη ώρα έναρξης της 

ψηφοφορίας, δεν έχει   παρουσιασθεί ούτε ο Πρόεδρος της 
Εφορευτικής  Επιτροπής ούτε ο αναπληρωτής του, τα παριστάμενα 
μέλη της  Εφορευτικής Επιτροπής, υπό την προεδρία του εξ αυτών 
αρχαιότερου μέλους του Κόμματος, προχωρούν στη διεξαγωγή της 
εκλογικής διαδικασίας, ειδοποιώντας αμέσως και την οικεία Ν.ΕΦ.Ε. 
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9.4.  Κάθε μέλος του Κόμματος που προσέρχεται, ασκεί το εκλογικό του 
δικαίωμα, αφού διαπιστωθεί η ταυτότητά του από την Εφορευτική 
Επιτροπή με βάση το αστυνομικό δελτίο ή το διαβατήριό του. Αν δεν 
προσκομίζει κάποιο από τα δύο παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία, 
μπορεί να αναγνωριστεί με βάση την άδεια ικανότητας οδηγού, το 
ασφαλιστικό βιβλιάριο, την επαγγελματική ταυτότητα ή 
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πιστοποιεί επαρκώς, κατά την 
κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής, την ταυτότητά του. Σε κάθε 
περίπτωση, δεν επιτρέπεται να γίνει δεκτό έγγραφο στο οποίο 
δεν είναι ενσωματωμένη η φωτογραφία του προσερχόμενου. Στη 
συνέχεια διαπιστώνεται η εγγραφή του στον εκλογικό κατάλογο ή την 
κατάσταση των μελών της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. 
 

9.5. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται  διαφορά  μεταξύ  των  στοιχείων 
του ψηφοφόρου, που αναγράφονται στον εκλογικό κατάλογο και  
αυτών που προκύπτουν  από την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο 
έγγραφο που προσκομίζει, η Εφορευτική Επιτροπή εξετάζει με κάθε 
πρόσφορο μέσο την ταυτοπροσωπία ή μη του προσερχόμενου και 
αποφασίζει εάν θα του επιτρέψει ή όχι να ψηφίσει.  
 

9.6. Σε περίπτωση που το όνομα του προσερχόμενου δεν ανευρίσκεται 
στον εκλογικό κατάλογο, η Εφορευτική Επιτροπή απευθύνει 
ερώτημα προς την Διεύθυνση Πληροφορικής του Κόμματος, 
προκειμένου να ελεγχθεί, μέσω του επισήμου μητρώου των μελών του 
Κόμματος που τηρείται από την Κεντρική Διοίκηση σύμφωνα με την 
διάταξη του εδ. β΄ της § 2 του άρθρου 10 του Κ.Π.Ο., αν η παράλειψη 
αναγραφής του ονόματος του προσερχόμενου, οφείλεται σε 
παραδρομή ή όχι. Με βάση την απάντηση της Διεύθυνσης 
Πληροφορικής του Κόμματος, η Εφορευτική Επιτροπή επιτρέπει  ή 
απαγορεύει στον ενδιαφερόμενο να ψηφίσει. Εάν του επιτρέψει να 
ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του 
που προβλέπονται στην § 5.7. της εγκυκλίου αυτής στο τέλος του 
εκλογικού καταλόγου και στα τρία αντίγραφα αυτού.  
 

9.7. Ακολούθως ο ψηφοφόρος καταβάλλει στον πρόεδρο ή σε 
εξουσιοδοτημένο άτομο από τον Πρόεδρο της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. ή 
ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε., το ποσό των πέντε (5) ευρώ και παίρνει απόδειξη. 
 

9.8. Ο ψηφοφόρος, εφ΄όσον επιθυμεί να εκφράσει την προτίμησή του,  
πρέπει να σημειώσει σταυρό προτίμησης ακόμη και όταν για το 
αξίωμα του Προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο. υπάρχει μόνον ένας υποψήφιος. 

9.9. Η Εφορευτική Επιτροπή διαγράφει το όνομά του ψηφοφόρου από 
τον εκλογικό κατάλογο ή από την κατάσταση των μελών της 
Ο.Ν.ΝΕ.Δ., αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του (επώνυμο, όνομα, 
όνομα πατέρα ή συζύγου, αριθμός μητρώου κομματικού μέλους) κατ’ 
αύξοντα αριθμό στην κατάσταση ψηφισάντων και τον καλεί να 
υπογράψει στο περιθώριο της κατάστασης δίπλα στο 
ονοματεπώνυμο του, αναγράφοντας το σταθερό, το κινητό του 
τηλέφωνο και τον τόπο ασκήσεως του εκλογικού του 
δικαιώματος στις Βουλευτικές εκλογές.  
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9.10. Αφού διενεργηθούν κατά περίπτωση τα οριζόμενα από τις 
παραγράφους 9.4. έως 9.9. της παρούσης, ο Πρόεδρος της 
ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. ή ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. σφραγίζει και μονογράφει ένα σιελ 
φάκελο και ένα σιέλ ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Προέδρου 
ΝΟ.Δ.Ε και ένα λευκό ψηφοδέλτιο και ένα λευκό φάκελο για 
την εκλογή Προέδρων και μελών των ΔΗΜ.Τ.Ε. ή για την 
εκλογή στις ΔΙΑΜ.Τ.Ο. και τα παραδίδει στον ψηφοφόρο. 

 
9.11. Ο ψηφοφόρος πηγαίνει μόνος στον ειδικό χώρο (παραβάν) και αφού 

εκφράσει την προτίμησή του στους υποψηφίους της αρεσκείας του, 
τοποθετεί το σιελ ψηφοδέλτιο στον σιελ φάκελο, και το λευκό 
ψηφοδέλτιο στο λευκό φάκελο, τους κλείνει, τους επιδεικνύει 
στην Εφορευτική Επιτροπή, που ελέγχει ότι έχουν σφραγίδα 
και  υπογραφή, και τους ρίχνει στην αντίστοιχη  κάλπη. 

 
9.12. Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ένσταση 

ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής κατά την διάρκεια της 
ψηφοφορίας. Δικαίωμα για την υποβολή ένστασης έχει και αυτός 
που το όνομά του δεν περιλαμβάνεται καθόλου στον εκλογικό 
κατάλογο ή την κατάσταση των μελών της Ο.Ν.ΝΕ.Δ., εφ’ όσον η 
Εφορευτική Επιτροπή δεν του επιτρέψει τελικά να ψηφίσει και 
μόνον για τον λόγο αυτό. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως και η 
απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής αναγράφεται πάνω στο σώμα 
της ένστασης. Η υποβολή της ένστασης δεν διακόπτει την 
ψηφοφορία, η δε απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής λαμβάνεται 
είτε αμέσως είτε κατά τον προσφορότερο δυνατό χρόνο έως τη λήξη της 
ψηφοφορίας. 

 
9.13. Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ρητά στις διατάξεις της 

εγκυκλίου αυτής, αποφασίζει η Εφορευτική Επιτροπή. Σε περίπτωση 
αμφιβολίας, η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να απευθύνει ερώτημα 
στην προϊσταμένη της Ν.ΕΦ.Ε. ή στην Κ.ΕΦ.Ε., καθώς και στην 
ΕΚ.ΕΠ.Ε. ή στον Τομέα Εκλογικών Διαδικασιών της Γραμματείας 
Οργανωτικού. Ως γενικός ερμηνευτικός οδηγός για κάθε θέμα που δεν 
ρυθμίζεται ρητά, θα λαμβάνονται οι διατάξεις του π.δ. 351/2003 για 
την εκλογή βουλευτών, στο μέτρο που δεν προσκρούουν στο πνεύμα 
και τις ιδιαιτερότητες της εσωκομματικής εκλογικής διαδικασίας. 

 
 

10. ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. 
 
10.1. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή διαπιστώνει 

τον αριθμό των μελών του Κόμματος, που αναγράφονται στην 
κατάσταση ψηφισάντων, κάνει σχετική μνεία κάτω από το 
ονοματεπώνυμο του τελευταίου ψηφοφόρου που γράφηκε σ’ αυτήν και 
θέτει την σφραγίδα της και τις υπογραφές του Προέδρου και των μελών 
της. Με ανάλογο τρόπο διαπιστώνει το συνολικό αριθμό αυτών που 
διαγράφηκαν από τον εκλογικό κατάλογο και την κατάσταση των 
μελών της Ο.Ν.ΝΕ.Δ., συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
προστέθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο § 9.6. της 
εγκυκλίου αυτής. 
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10.2. Στη συνέχεια, η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει κάθε κάλπη και 

προχωρεί στην καταμέτρηση των φακέλων. 
 
10.3. Αν οι φάκελοι που θα βρεθούν σε  κάλπη είναι περισσότεροι από το 

συνολικό αριθμό των ψηφισάντων, η Εφορευτική Επιτροπή 
καταστρέφει, χωρίς να τους ανοίξει, όσους φακέλους τυχόν δεν φέρουν 
την σφραγίδα της και τη μονογραφή του Προέδρου της.  

 
10.4. Αν και μετά την ενέργεια αυτή, εξακολουθούν να υπάρχουν σε 

κάλπη περισσότεροι φάκελοι από το συνολικό αριθμό των ψηφισάντων, 
η Εφορευτική Επιτροπή αφαιρεί τυχαία τους πλεονάζοντες και τους 
καταστρέφει χωρίς να τους ανοίξει. 
 

10.5. Στη συνέχεια, ανοίγονται οι φάκελοι ένας - ένας, αριθμούνται τα 
ψηφοδέλτια και καταμετρούνται οι σταυροί προτίμησης που έχουν για 
τον κάθε υποψήφιο.  
 

10.6. Κάθε άλλη εγγραφή, πλην των σταυρών προτίμησης, ή σημείο ή 
σχίσιμο που, κατά την κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής τέθηκε 
επίτηδες από τον ψηφοφόρο, προκειμένου να παραβιασθεί η 
μυστικότητα της ψηφοφορίας καθιστά άκυρο το ψηφοδέλτιο. 
Επισημαίνεται ότι αν το διακριτικό γνώρισμα έχει τεθεί σε ψηφοδέλτιο 
με πίνακες, θα ακυρώνεται  ολόκληρο το ψηφοδέλτιο. 
 

10.7. Αν έχουν τεθεί περισσότεροι από τους καθοριζόμενους στις 
παραγράφους § 9.1, 9.2 της εγκυκλίου αυτής σταυροί προτίμησης σε 
πίνακα ή σε πίνακες του ψηφοδελτίου, το ψηφοδέλτιο θεωρείται 
άκυρο μόνο για τον πίνακα που έχουν τεθεί περισσότεροι 
σταυροί προτίμησης.  
 

10.8. Οι τυχόν παριστάμενοι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποί τους, 
και μόνον αυτοί, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά των 
αποφάσεων της Εφορευτικής Επιτροπής, για την εγκυρότητα ή 
ακυρότητα των ψηφοδελτίων. Η ένσταση υποβάλλεται μόνον 
εγγράφως και ενυπογράφως. Η υποβολή ένστασης διακόπτει τη 
διαλογή, η δε απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής λαμβάνεται 
αμέσως και αναγράφεται πάνω στο σώμα της ένστασης. 
 

10.9. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας αρχικά ανοίγει η κάλπη για την 
εκλογή του Προέδρου ΝΟ.Δ.Ε. και μετά το πέρας της διαλογής 
συντάσσεται πρακτικό εις διπλούν. Ένα αντίγραφο του πρακτικού 
αποστέλλεται άμεσα με fax στη Ν.ΕΦ.Ε..Το εκλογικό υλικό της 
εκλογής μαζί με το πρακτικό εκλογής παραδίδεται μετά το πέρας της 
ψηφοφορίας και για τις ΔΗΜ.Τ.Ε. και ΔΙΑΜ.Τ.Ε. στον πρόεδρο της 
Ν.ΕΦ.Ε. 
 

10.10. Μετά ανοίγεται η κάλπη για την εκλογή στις ΔΗΜ.Τ.Ο. και στις 
ΔΙΑΜ.Τ.Ο. Μετά το πέρας της διαλογής των ψηφοδελτίων γίνεται 
άθροιση των σταυρών προτίμησης, που έλαβε κάθε υποψήφιος για 
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κάθε αξίωμα και κατατάσσονται οι υποψήφιοι, κατά την σειρά των 
σταυρών προτίμησης που έλαβαν. 
 

10.11. Αν υπάρχει ισοψηφία, η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί αμέσως 
κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων, οι οποίοι και κατατάσσονται 
ανάλογα με το αποτέλεσμά της. 
 

10.12. Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. εκλέγεται ο υποψήφιος που έλαβε τη 
σχετική πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων. Εφ’ όσον ο 
πρώτος επιλαχών υποψήφιος Πρόεδρος έλαβε ποσοστό άνω του 
20% του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται ως 
ένατο (9) μέλος της ΔΗΜ.Τ.Ε. Στην περίπτωση αυτή, από τον πίνακα 
των υποψηφίων μελών της ΔΗΜ.Τ.Ε. εκλέγονται οχτώ (8) μέλη, αφού 
υπολογισθούν οι ποσοστώσεις των παραγράφων 10.14 και 10.15 της 
παρούσης εγκυκλίου. 

 
10.13. Ο μοναδικός υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο. 

εκλέγεται εφ’ όσον έλαβε έστω και ένα σταυρό προτίμησης. 
 
10.14. Κατά τις εκλογές για την ανάδειξη του Προεδρείου ΔΙΑΜ.Τ.Ο. 

εκλέγονται οι επτά(7) σχετικά πλεοψηφήσαντες. Ακολούθως, ο 
πρώτος σε ψήφους εκλέγεται Πρόεδρος της ΔΙΑΜ.Τ.Ο. και στη 
συνέχεια κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 15 Κ.Π.Ο., εκλέγονται τα 
μέλη της ΔΙΑΜ.Τ.Ε. στα υπόλοιπα αξιώματα, υπολογιζόμενης της 
ποσόστωσης σύμφωνα με τις παρακάτω παραγράφους. 

 
10.15. Στο άρθρο 8§3 του Κ.Π.Ο. (όπως τροποποιήθηκε την 30.3.2010) 

αναφέρεται:  
Στις διοικήσεις των ΔΗΜ.Τ.Ο. και ΔΙΑΜ.Τ.Ο. ορίζεται να συμμετέχουν 

ανεξαρτήτως αριθμού σταυρών που έλαβαν κατά 20% των μελών τους, 
υποψήφιοι που δεν έχουν υπερβεί το 35ο  έτος της ηλικίας τους, κατά 20% 
υποψήφιοι που δεν έχουν διατελέσει κατά το παρελθόν αιρετά μέλη τους, 
καθώς και 30% από γυναίκες. Οι παραπάνω ποσοστώσεις εφαρμόζονται κατά 
σειρά, και κατατάσσονται μεταξύ τους οι εκλεγέντες με βάση τον αριθμό ψήφων 
που έχουν λάβει.   
Στις παραπάνω ποσοστώσεις συνυπολογίζονται και ο εκλεγείς στο αξίωμα του 

Προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο 
1. Με την επιφύλαξη της ύπαρξης επαρκούς αριθμού υποψηφίων των παρακάτω 

κατηγοριών, κατά την ανάδειξη νέων διοικήσεων των κομματικών 
οργανώσεων εφαρμόζονται, για τα αιρετά μέλη τους, οι ακόλουθες ειδικές 
διατάξεις: 

2. Στις διοικήσεις των Διαμερισματικών, Δημοτικών και Νομαρχιακών 
Οργανώσεων εκλέγονται μέλη του Κόμματος που κατά την ημερομηνία της 
εκλογής δεν έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους, σε ποσοστό 
τουλάχιστον ίσο με το 20% του συνόλου των μελών της κάθε διοίκησης.  

3. Στις διοικήσεις των Διαμερισματικών, Δημοτικών και Νομαρχιακών 
Οργανώσεων εκλέγονται μέλη του Κόμματος που δεν έχουν διατελέσει στο 
παρελθόν αιρετά μέλη τους, σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 20% του 
συνόλου των μελών της κάθε διοίκησης.  

4. Στις διοικήσεις όλων εν γένει των κομματικών οργανώσεων, οι γυναίκες μέλη 
του κόμματος εκλέγονται σε ποσοστό τουλάχιστο ίσο με το 30% του συνόλου 
των μελών της κάθε διοίκησης.  
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5. Η κατάταξη των υποψηφίων των παραπάνω κατηγοριών γίνεται με βάση τους 
σταυρούς προτίμησης που έλαβαν. 

6. Υποψήφιοι στα πρόσωπα των οποίων συντρέχουν περισσότερες από μια από 
τις παραπάνω ιδιότητες προσμετρώνται για τη συμπλήρωση της ποσόστωσης σε 
όλες τις αντίστοιχες κατηγορίες στις οποίες ανήκουν, εφ’ όσον εκλέγονται σε 
μια έστω από αυτές. 

7. Οι παραπάνω ειδικές διατάξεις δεν εφαρμόζονται κατά την εκλογή των μελών 
της ΝΟ.Δ.Ε. Κυκλάδων, με εξαίρεση τα οριζόμενα στην περ. 11.4 της § 11 
του άρθρου 26 του Κανονισμού αυτού και της ΝΟ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου, με 
εξαίρεση τα οριζόμενα στην περ. 12.5 της § 12 του άρθρου 26 του 
Κανονισμού αυτού.   

 
10.16. Μετά το τέλος της καταμέτρησης και της διαλογής των ψηφοδελτίων, 

η Εφορευτική Επιτροπή συμπληρώνει το πρακτικό εκλογής και 
τον πίνακα υποψηφίων. Τα  αντίτυπα του εκλογικού καταλόγου, του 
πρακτικού και του πίνακα υποψηφίων, καθώς και η κατάσταση των 
μελών της Ο.Ν.ΝΕ.Δ., σφραγίζονται με τη σφραγίδα της Εφορευτικής 
Επιτροπής και υπογράφονται από όλα τα μέλη της που άσκησαν 
πραγματικά καθήκοντα κατά τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. 

 
10.17. Στην συνέχεια, η κάθε ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε., ανακοινώνει επίσημα το 

αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, δηλαδή τους εκλεγόμενους, τους 
επιλαχόντες και τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έλαβε κάθε 
υποψήφιος. Οι ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. πράττουν τα ανωτέρω, όταν συγκεντρώσουν 
τα πρακτικά εκλογής από όλες τις ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. που υπάγονται σε 
αυτήν. 
                                                                          

10.18. Κάθε ΔΗΜ.ΕΦ.Ε μετά το τέλος της καταμέτρησης, της διαλογής   των   
ψηφοδελτίων, συντάσσει πρακτικό εκλογής για τη συγκεκριμένη 
κάλπη και μετά την παραλαβή των πρακτικών εκλογής, των 
υπαγόμενων στην ΔΗΜ.Τ.Ο., ΔΙΑΜ.Τ.Ο., ανακοινώνει τα  
επίσημα αποτελέσματα και συντάσσει σε τρία(3) αντίτυπα  το τελικό 
πρακτικό εκλογής και τρία(3) αντίγραφα τον πίνακα υποψηφίων. Στη 
συνέχεια ο Πρόεδρος  της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. παραδίδει στον νεοεκλεγέντα 
Πρόεδρο ΔΗΜ.Τ.Ο. τα κάτωθι: 

Α. Τελικό πρακτικό εκλογής ΔΗΜ.Τ.Ο. 
Β. Πίνακα υποψηφίων ΔΗΜ.Τ.Ο. 
Γ. Ένα αντίγραφο του εκλογικού καταλόγου (όχι αυτόν με 
τις διαγραφές των ψηφισάντων) 
Δ. Το ποσό των χρημάτων που αντιστοιχεί στο μερίδιο που 
δικαιούται η ΔΗΜ.Τ.Ο., από τις καταβληθείσες εισφορές 
των μελών (το μερίδιο της κάθε ΔΗΜ.Τ.Ο. είναι 3 Ευρώ ανά 
ψηφίσαντα) λαμβάνοντας τη σχετική απόδειξη.  

 
10.19. Ακολούθως και μέχρι την 22.00 ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας ο 

Πρόεδρος της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. παραδίδει μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 
στον Πρόεδρο της Ν.ΕΦ.Ε. τα ακόλουθα: 

Α. Το πρακτικό εκλογής της ΔΗΜ.Τ.Ο. σε  δύο αντίγραφα. 
Β. Το αντίγραφο του εκλογικού καταλόγου επί του οποίου 
έγιναν οι διαγραφές των ψηφισάντων. 
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Γ. Την κατάσταση μελών της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. στην οποία έγιναν οι 
διαγραφές των ψηφισάντων. 
Δ. Την κατάσταση των ψηφισάντων. 
Ε. Τα ψηφοδέλτια. 
ΣΤ. Πίνακα υποψηφίων ΔΗΜ.Τ.Ο.  
Ζ. Τις υποβληθείσες ενστάσεις και τις αντίστοιχες αποφάσεις 
και κάθε στοιχείο που χρησίμευσε για την έκδοση των 
αποφάσεων. 
Η. Την απόδειξη από την οποία προκύπτει ότι παρέδωσε 
στον εκλεγέντα Πρόεδρο της ΔΗΜ.Τ.Ο. το ποσό χρημάτων 
που αντιστοιχεί στο μερίδιο που δικαιούται η ΔΗΜ.Τ.Ο. από τις 
καταβληθείσες εισφορές των μελών.  
 

10.20. Κάθε ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε  μετά το τέλος της καταμέτρησης  και διαλογής των 
ψηφοδελτίων και των δύο καλπών,  προχωρεί στη σύνταξη και 
υπογραφή του πρακτικού και την επίσημη ανακοίνωση του 
αποτελέσματος. 

             Ακολούθως συντάσσει σε τέσσερα (4) αντίτυπα το πρακτικό εκλογής 
της ΔΙΑΜ.ΤΕ και σε τέσσερα (4) αντίτυπα το πρακτικό εκλογής 
προέδρου και υποψηφίων της ΔΗΜ.Τ.Ε., καθώς και σε τέσσερα (4) 
αντίτυπα τον πίνακα υποψήφιων  ΔΗΜ.Τ.Ε.  και σε τέσσερα (4) 
αντίτυπα τον πίνακα  υποψήφιων ΔΙΑΜ.Τ.Ο.. Στη συνέχεια, ο 
Πρόεδρος της ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. παραδίδει στον νεοεκλεγέντα 
Πρόεδρο ΔΙΑΜ.Τ.Ο. τα κάτωθι: 

Α. Πρακτικά εκλογής ΔΙΑΜ.Τ.Ο. και ΔΗΜ.Τ.Ο. 
Β. Πίνακες υποψηφίων ΔΙΑΜ.Τ.Ο. και ΔΗΜ.Τ.Ο.  
Γ. Ένα αντίγραφο του εκλογικού καταλόγου (όχι αυτόν  με 
τις διαγραφές των ψηφισάντων) 
Δ. Το ποσό των χρημάτων που αντιστοιχεί στο μερίδιο      
που δικαιούται η ΔΙΑΜ.Τ.Ο., από τις καταβληθείσες 
εισφορές των μελών (το μερίδιο της κάθε ΔΙΑΜ.Τ.Ο.               
είναι  3 Ευρώ ανά ψηφίσαντα πλην μελών της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.)  

       λαμβάνοντας τη σχετική απόδειξη.  
    Επίσης με ευθύνη του προέδρου της ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. ,αμέσως μετά 

το τέλος της διαδικασίας, παραδίδεται στον πρόεδρο της 
υπαγόμενης σ’αυτήν ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., από ένα αντίγραφο των 
πρακτικών εκλογής, των πινάκων υποψηφίων και του 
εκλογικού καταλόγου. 

 
10.21. Ακολούθως και μέχρι την 22.00 ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας ο 

Πρόεδρος της ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. παραδίδει μέσα σε σφραγισμένο 
φάκελο, στον Πρόεδρο της Ν.ΕΦ.Ε. τα ακόλουθα: 

Α. Το πρακτικό εκλογής της ΔΙΑΜ.Τ.Ο. και της ΔΗΜ.Τ.Ο. σε                
δύο αντίγραφα 
Β. Το αντίγραφο του εκλογικού καταλόγου επί του οποίου 
έγιναν οι διαγραφές των ψηφισάντων. 
Γ. Την κατάσταση μελών της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. στην οποία έγιναν οι 
διαγραφές των ψηφισάντων. 
Δ. Την κατάσταση των ψηφισάντων. 
Ε. Τα ψηφοδέλτια. 
ΣΤ. Πίνακα υποψηφίων ΔΗΜ.Τ.Ο. και ΔΙΑΜ.Τ.Ο. 
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Ζ. Τις υποβληθείσες ενστάσεις με τις αντίστοιχες αποφάσεις 
και κάθε στοιχείο που χρησίμευσε για την έκδοση των 
αποφάσεων. 
Η. Την απόδειξη από την οποία προκύπτει ότι παρέδωσε 
στον εκλεγέντα Πρόεδρο της ΔΙΑΜ.Τ.Ο. το ποσό χρημάτων (3 
Ευρώ ανά ψηφίσαντα πλην μελών της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.) που αντιστοιχεί 
στο μερίδιο που δικαιούται η ΔΙΑΜ.Τ.Ο. από τις καταβληθείσες 
εισφορές των μελών.  

 
 
 
 11. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. 
         
11.1. Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων που ανακοίνωσαν οι ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. 

και οι ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε., υποβάλλονται απευθείας στην οικεία Ν.ΕΦ.Ε. από 
όποιον έχει έννομο συμφέρον, μέχρι τη Δευτέρα 31/5/2010 και 
ώρα 12:00. 

 
11.2. Η Ν.ΕΦ.Ε. εκδικάζει τις ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων της 

εκλογής για Πρόεδρο ΔΗΜ.Τ.Ο. και μέλη ΔΗΜ.Τ.Ε. και ΔΙΑΜ.Τ.Ε. και 
αποφαίνεται επ΄αυτών σε  πρώτο και τελευταίο βαθμό μέχρι τη 
Δευτέρα 31/5/2010 και ώρα 14:00. Την Τρίτη 1/6/2010 και 
ώρα 12:00, η Ν.ΕΦ.Ε. επικυρώνει το αποτέλεσμα της εκλογής στις 
ΔΗΜ.Τ.Ο. και στις ΔΙΑΜ.Τ.Ο. της περιοχής ευθύνης της, λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν της τα πρακτικά των ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. και των ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε., τις 
αποφάσεις επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν και το γνωστοποιεί 
στους νεοεκλεγέντες Προέδρους των  ΔΗΜ.Τ.Ο. και των ΔΙΑΜ.Τ.Ο. 

 
11.3. Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων για την εκλογή Προέδρου 

ΝΟ.Δ.Ε. που ανακοίνωσαν οι ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. και οι ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε., 
υποβάλλονται απευθείας στην οικεία Ν.ΕΦ.Ε. από όποιον έχει έννομο 
συμφέρον, μέχρι τη Δευτέρα 31/5/2010 και ώρα 12:00 

 
11.4. Η Ν.ΕΦ.Ε. εκδικάζει τις ενστάσεις που αφορούν την εκλογή για 

Πρόεδρο ΝΟ.Δ.Ε.  και αποφαίνεται επ΄αυτών σε  πρώτο βαθμό μέχρι 
τη Δευτέρα 31/5/2010 και ώρα 14:00. 
 Τη Δευτέρα 31/5/2010 και ώρα 14:00 αρχίζει η προθεσμία 
προσφυγών ενώπιον της Κ.ΕΦ.Ε. κατά της εκλογής Προέδρου 
ΝΟ.Δ.Ε., που λήγει στις 18:00 της ίδιας ημέρας. 
 Την Δευτέρα 31/5/2010 και ώρα 22:00 αποφαίνεται 
τελεσίδικα επί των προσφυγών.  
 Την Τρίτη 1/6/2010 και ώρα 12:00 , η Ν.ΕΦ.Ε. επικυρώνει το 
αποτέλεσμα της εκλογής Προέδρων ΝΟ.Δ.Ε. και Προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο. 
και μελών ΔΗΜ.Τ.Ε. και ΔΙΑΜ.Τ.Ε., λαμβάνοντας υπ’ όψιν της τα 
πρακτικά των ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. και των ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε., τις αποφάσεις επί των 
ενστάσεων και προσφυγών που υποβλήθηκαν και το γνωστοποιεί στον 
νεοεκλεγέντα Πρόεδρο ΝΟ.Δ.Ε. στους νεοεκλεγέντες Προέδρους των  
ΔΗΜ.Τ.Ο. και των ΔΙΑΜ.Τ.Ο.. 
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11.5.   Το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 2/6/2010 και ώρα 22:00, 
παραδίδονται στον Γραμματέα της ΕΚ.ΕΠ.Ε. ή τον αναπληρωτή 
του, με ευθύνη του Προέδρου της Ν.ΕΦ.Ε. οι φάκελοι με το 
εκλογικό υλικό των εκλογών στις ΔΗΜ.Τ.Ο. και ΔΙΑΜ.Τ.Ο. της 
περιοχής ευθύνης του, που αναφέρονται στις §§,10.18, 10.19 
της παρούσης εγκυκλίου, καθώς και οι ενστάσεις που 
υποβλήθηκαν στην Ν.ΕΦ.Ε. και οι αποφάσεις που εκδόθηκαν 
επ’αυτών.  

 
11.6.   Οι πρόεδροι των  ΔΗΜ.ΕΦ.Ε και ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. θα πρέπει να 

παραδώσουν στον Πρόεδρο της Ν.ΕΦ.Ε  το ποσό των χρημάτων που 
δικαιούται η ΝΟ.Δ.Ε. από τις καταβληθείσες εισφορές των ψηφισάντων 
σε κάθε ΔΗΜ.Τ.Ο. και  ΔΙΑΜ.Τ.Ο., που είναι 2 Ευρώ ανά 
ψηφοφόρο(πλην των μελών της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.), λαμβάνοντας σχετική 
απόδειξη.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ν.ΕΦ.Ε. θα παραδώσει το 
παραπάνω ποσό ανά ΔΗΜ.Τ.Ο. και ΔΙΑΜ.Τ.Ο., στον Πρόεδρο της 
ΝΟ.Δ.Ε. που θα εκλεγεί, λαμβάνοντας σχετική απόδειξη ανά 
οργάνωση. Την απόδειξη ή τις αποδείξεις θα παραδώσει ο Πρόεδρος 
της Ν.ΕΦ.Ε. στον Γραμματέα της  ΕΚ.ΕΠ.Ε., το αργότερο 3 ημέρες 
μετά την εκλογή της ΝΟ.Δ.Ε., μαζί με το εκλογικό υλικό της 
προηγούμενης παραγράφου.  

   
 

12.    ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜ.Τ.Ε.  
και ΔΙΑΜ.Τ.Ε. 

 
12.1.   Η συγκρότηση σε σώμα της ΔΗΜ.Τ.Ε. και της ΔΙΑΜ.Τ.Ε. γίνεται το 

αργότερο έως την Τετάρτη 2/6/2010 και ώρα 18:00. 
Η συγκρότηση για τις  εξ αναβολής εκλογές σε ΔΗΜ.Τ.Ο. και 

ΔΙΑΜ.Τ.Ο. γίνεται την Παρασκευή 4/6/2010 και ώρα 18:00. 
 Η συγκρότηση γίνεται μεταξύ των εκλεγμένων μελών της 

ΔΗΜ.Τ.Ε. ή ΔΙΑΜ.Τ.Ε., με μυστική ψηφοφορία και εκλέγεται  σε 
κάθε αξίωμα, το πρόσωπο που στην αντίστοιχη ψηφοφορία, θα 
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν δεν υπάρξει 
στην πρώτη ψηφοφορία  απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η 
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων, οπότε και 
εκλέγεται ο πλειοψηφίσας. Αν υπάρχουν μόνο δύο υποψήφιοι δε 
διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία και εκλέγεται το πρόσωπο που θα  
συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
διενεργείται κλήρωση.  

 
12.2.   Αμέσως μετά τη συγκρότησή της σε σώμα, η νεοεκλεγείσα ΔΗΜ.Τ.Ε. 

ή ΔΙΑΜ.Τ.Ε., αναλαμβάνει τη διοίκηση της ΔΗΜ.Τ.Ε. ή ΔΙΑΜ.Τ.Ε. 
αντίστοιχα.  

 
12.3.   Μέχρι την Τετάρτη 2/6/2010 και ώρα 18:00 και για τις εξ 

αναβολής εκλογές μέχρι την Παρασκευή 4/6/2010, ο Πρόεδρος της 
ΔΗΜ.Τ.Ο. ή ΔΙΑΜ.Τ.Ο. οφείλει να αποστείλει, μέσω της οικείας 
Ν.ΕΦ.Ε., επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού εκλογής των 
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μελών του Προεδρείου και της συγκρότησής του σε σώμα, τόσο 
στην οικεία ΝΟ.Δ.Ε. όσο και στην ΕΚ.ΕΠ.Ε.  

 
 
 
 
 
 

     13. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ  ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ    ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  (ΝΟ.Σ.). 

 
13.1. Η αρμόδια Ν.ΕΦ.Ε. έχει  την ευθύνη της προετοιμασίας και της 

σύγκλησης της ΝΟ.Σ., της ανακήρυξης των υποψηφίων, της 
διεξαγωγής των ψηφοφοριών για την εκλογή των μελών της  ΝΟ.Δ.Ε και 
της έκδοσης των αποτελεσμάτων. 

 
13.2.   Από την ανάληψη των καθηκόντων της, η Ν.ΕΦ.Ε. συγκεντρώνει και 

ελέγχει κάθε απαραίτητο στοιχείο συνεπικουρούμενη, όταν απαιτείται, 
από τη ΝΟ.Δ.Ε. και καταρτίζει  τον κατάλογο των μελών της ΝΟ.Σ., 
σύμφωνα με το άρθρο 22§1 του Κ.Π.Ο., λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη 
της τις προϋποθέσεις  της § 2 του ίδιου άρθρου. 

 
13.3.   Ο κατάλογος θα συμπληρωθεί με τους νεοεκλεγέντες, κατά τις 

εσωκομματικές εκλογές του  2010, εκπροσώπους της Περιφερειακής 
Οργάνωσης στη ΝΟ.Σ. σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 22§1.4 του 
Κ.Π.Ο., τα τριμελή Προεδρεία των Οργανώσεων Ετεροδημοτών Αττικής, 
που συμμετέχουν σ’ αυτήν σύμφωνα με τη διάταξη της περ. 1.24. της 
§1 του άρθρου 22 του Κ.Π.Ο., βάσει της κατάστασης που θα αποσταλεί 
από τον Τομέα Ετεροδημοτών της Γραμματείας Οργανωτικού, καθώς 
και με τα μέλη της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. που συμμετέχουν σ’ αυτήν, σύμφωνα με 
την διάταξη της περ. 1.6. της § 1 του άρθρου 22 του Κ.Π.Ο., βάσει της 
κατάστασης που θα αποσταλεί από το Εκτελεστικό Γραφείο(Ε.Γ.) της 
Ο.Ν.ΝΕ.Δ. 

 
13.4.   Με ευθύνη της οικείας Ν.ΕΦ.Ε., ο κατάλογος των μελών της ΝΟ.Σ. 

αναρτάται στα γραφεία της ΝΟ.Δ.Ε. την Τρίτη 8/6/2010 και ώρα 
10:00.  

 
13.5.   Μέχρι την Τρίτη 8/6/2010 και ώρα 13:00, όποιος έχει έννομο 

συμφέρον μπορεί να υποβάλει, ενώπιον της αρμόδιας Ν.ΕΦ.Ε., 
ένσταση κατά του περιεχομένου του καταλόγου των μελών της ΝΟ.Σ. 
Η Ν.ΕΦ.Ε. αποφασίζει σε πρώτο βαθμό επί των ενστάσεων που της 
υποβλήθηκαν μέχρι την Τρίτη 8/6/2010 και ώρα 13:00. 

 
13.6.   Μέχρι την Τρίτη 8/6/2010 και ώρα 18:00, όποιος έχει έννομο 

συμφέρον μπορεί να υποβάλει, ενώπιον της Κ.ΕΦ.Ε., προσφυγή 
κατά των αποφάσεων της Ν.ΕΦ.Ε. της προηγούμενης παραγράφου. 
Η Κ.Ε.Φ.Ε.. αποφασίζει σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό επί των 
προσφυγών που της υποβλήθηκαν, μέχρι την Τρίτη 8/6/2010  και 
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ώρα 22:00 και γνωστοποιεί αμέσως τις αποφάσεις της στις αρμόδιες 
Ν.ΕΦ.Ε. 

 
13.7.   Αμέσως μετά την γνωστοποίηση στη Ν.ΕΦ.Ε. των αποφάσεων της 

Κ.Ε.Φ.Ε. της προηγούμενης παραγράφου, και πάντως το αργότερο έως 
την Τρίτη 8/6/2010  και ώρα 22:00, η Ν.ΕΦ.Ε. αναρτά σε 
εμφανές σημείο των γραφείων της ΝΟ.Δ.Ε. τον οριστικό κατάλογο 
των μελών της ΝΟ.Σ., ο οποίος αποτελεί και τον εκλογικό κατάλογο 
της εσωκομματικής εκλογικής διαδικασίας. 

 
13.8.   Σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της §3 του άρθρου 22 του Κ.Π.Ο., κάθε 

μέλος της ΝΟ.Σ., που έχει περισσότερες της μιας από τις 
ιδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, συμμετέχει στην 
ΝΟ.Σ. με μία μόνο ιδιότητα, δεν αναπληρούται στις υπόλοιπες 
και διαθέτει μόνο μια ψήφο στη Συνέλευση. 

 
  

14. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ 

ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΝΟ.Δ.Ε. 
 
14.1. Με εξαίρεση τα πρόσωπα που αναφέρονται ρητά στην §3 του άρθρου 

42 του Κ.Π.Ο., κάθε μέλος του Κόμματος που έχει το δικαίωμα του 
εκλέγεσθαι, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού και 
του Κ.Π.Ο. του Κόμματος, είναι εγγεγραμμένο σε ΔΗΜ.Τ.Ο. ή            
ΔΙΑΜ.Τ.Ο. του νομού, μπορεί να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές για 
την ανάδειξη του Προέδρου της αντίστοιχης ΝΟ.Δ.Ε.. 

 
14.2. Οι δηλώσεις υποψηφιότητας για μέλος της ΝΟ.Δ.Ε. 

υποβάλλονται στην αρμόδια Ν.ΕΦ.Ε. εγγράφως και επί αποδείξει, 
από την Τετάρτη 9/6/2010 και ώρα 10:00  έως την Πέμπτη 
10/6/2010 και ώρα 10:00.  

    Οι δηλώσεις υποψηφιότητας πρέπει να αναφέρουν ρητά ότι 
υποβάλλονται για το αξίωμα του μέλους της ΝΟ.Δ.Ε., 
συνυποβάλλονται με φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του 
υποψηφίου και να συνυπογράφονται από είκοσι (20) μέλη της 
ΝΟ.Σ., εφ’ όσον ο υποψήφιος δεν είναι μέλος της ΝΟ.Σ. 
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της § 1 του άρθρου 38 
του Κ.Π.Ο., δεν επιτρέπεται η υπογραφή από το ίδιο μέλος του 
Κόμματος περισσοτέρων της μιας δηλώσεως ή προτάσεως 
υποψηφιότητας για την ίδια εκλογή.  

       Οι δηλώσεις υποψηφιότητας, πρέπει επίσης να αναφέρουν τη 
ΔΗΜ.Τ.Ο., στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο δηλών και  την 
ιδιότητα με την οποία τυχόν συμμετέχει στην ΝΟ.Σ. το έτος 
γεννήσεως όπως και το αν έχει εκλεγεί παλαιότερα ως μέλος 
της ΝΟ.Δ.Ε ώστε να εφαρμοστεί μετά την ψηφοφορία το άρθρο 
8 §3 του Κ.Π.Ο. (ποσοστώσεις).  

  Η Ν.ΕΦ.Ε. ελέγχει αυτεπάγγελτα αν οι δηλώσεις υποψηφιότητας που 
της υποβλήθηκαν είναι αληθείς κατά το περιεχόμενο και πληρούν τις 
προϋποθέσεις του Καταστατικού, του Κ.Π.Ο. και της εγκυκλίου αυτής. 
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Ανάκληση της δήλωσης υποψηφιότητας γίνεται εγγράφως 
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της.  

 
14.3. Για την εκλογή των μελών της ΝΟ.Δ.Ε. συγκροτείται αλφαβητικός 

πίνακας υποψηφιοτήτων. 
 
14.4. Την Πέμπτη 10/6/2010 και ώρα 10:00, αμέσως μετά τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
παραπάνω (14.2.), η Ν.ΕΦ.Ε. συντάσσει και αναρτά σε εμφανές 
μέρος των γραφείων της ΝΟ.Δ.Ε. πίνακα υποψηφίων μελών 
ΝΟ.Δ.Ε., στον οποίο αναγράφονται, κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά, 
τα ονοματεπώνυμα και πατρώνυμα των υποψηφίων για το αξίωμα του 
μέλους της ΝΟ.Δ.Ε. καθώς και  το έτος γεννήσεως τους και αν έχουν 
ξαναεκλεγεί στο ίδιο αξίωμα, στοιχεία που είναι απαραίτητα για την 
εφαρμογή των ποσοστώσεων. 
 

14.5. Μέχρι την Πέμπτη 10/6/2010 και ώρα 18:00, όποιος έχει 
έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει ενώπιον της αρμόδιας Ν.ΕΦ.Ε., 
ένσταση κατά της υποψηφιότητας ενός ή περισσοτέρων υποψηφίων.  
Η Ν.ΕΦ.Ε. αποφασίζει σε πρώτο βαθμό επί των ενστάσεων που της 
υποβλήθηκαν μέχρι την Πέμπτη 10/6/2010 και ώρα 20:00. 
 

14.6. Μέχρι την Παρασκευή 11/6/2010 και ώρα 18:00, όποιος έχει 
έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει, ενώπιον της Κ.ΕΦ.Ε., 
προσφυγή κατά των παραπάνω αποφάσεων της Ν.ΕΦ.Ε.. Η Κ.ΕΦ.Ε. 
αποφασίζει σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό επί των προσφυγών που 
της υποβλήθηκαν, μέχρι την Παρασκευή 11/6/2010 και ώρα 
21:00 και γνωστοποιεί αμέσως τις αποφάσεις της στις αρμόδιες 
Ν.ΕΦ.Ε. 
 

14.7. Την Παρασκευή 11/6/2010 και ώρα 22:00, η αρμόδια Ν.ΕΦ.Ε., 
αμέσως μετά τη γνωστοποίηση σ’ αυτήν των αποφάσεων της Κ.ΕΦ.Ε., 
της προηγούμενης παραγράφου, αναρτά σε εμφανές σημείο των 
γραφείων της ΝΟ.Δ.Ε. τον οριστικό πίνακα που περιλαμβάνει τα 
ονοματεπώνυμα και πατρώνυμα των ανακηρυχθέντων ως υποψηφίων. 
 

14.8. Στη συνέχεια, η Ν.ΕΦ.Ε. καταρτίζει  το ψηφοδέλτιο που έχει 
επικεφαλίδα «ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΝΟ.Δ.Ε.», στο οποίο αναγράφονται 
με απόλυτη αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι που ανακηρύχθηκαν.  
 

14.9. Μετά την κατάρτιση και επαλήθευση της ορθότητας του 
περιεχομένου των ψηφοδελτίων, η Ν.ΕΦ.Ε. μεριμνά για την εκτύπωσή 
τους σε αριθμό ικανό για τις ανάγκες της εκλογικής διαδικασίας. 

 
 

15. ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΝΟ.Δ.Ε. 
 
15.1. Την Κυριακή 13/6/2010, θα συνέλθουν οι Νομαρχιακές 

Συνελεύσεις (ΝΟ.Σ.) όλων των Νομαρχιακών Οργανώσεων της χώρας, 



ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2010 

 29

με μοναδικό θέμα τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη και 
την εκλογή των μελών των ΝΟ.Δ.Ε. 
 

15.2. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΝΟ.Δ.Ε., ή σε όποιον 
άλλο κατάλληλο χώρο ορίσει η οικεία Ν.ΕΦ.Ε., με απόφασή της η 
οποία εκδίδεται το αργότερο έως την Πέμπτη 10/6/2010 και ώρα 
19:00, και δημοσιοποιείται άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο.  
 

15.3. Ώρα έναρξης της ψηφοφορίας ορίζεται η 10:00 και ώρα λήξης 
η 19:00. 
 

15.4. Κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών ΝΟ.Δ.Ε. εφαρμόζονται οι 
ειδικές διατάξεις του άρθρου 26 του Κ.Π.Ο. και τα οριζόμενα στην 
εγκύκλιο αυτή.  

 
15.5. Το εκλεκτορικό σώμα, αποτελείται από τα πρόσωπα που       

αναγράφονται στον οριστικό κατάλογο των μελών της ΝΟ.Σ..          
 

15.6. Τα ψηφοδέλτια της εκλογής καταρτίζονται με τον τρόπο που 
λεπτομερώς περιγράφεται παραπάνω στην παράγραφο 14.8 της 
παρούσης εγκυκλίου. 
 

15.7. Οι διατάξεις των κεφαλαίων 7, 9 και 10 της εγκυκλίου αυτής, οι 
οποίες αφορούν την διαδικασία εκλογής του Προέδρου και των μελών 
της ΔΗΜ.Τ.Ο. εφαρμόζονται αναλόγως και στην προκείμενη 
διαδικασία, με εξαίρεση τα ειδικότερα οριζόμενα στις επόμενες 
παραγράφους.  
 

15.8. Κατά τη διαδικασία για την εκλογή των μελών της ΝΟ.Δ.Ε., ο 
ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να θέσει στο ψηφοδέλτιο μέχρι τρεις (3) 
σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση που τεθούν, περισσότεροι από 
τους καθοριζόμενους σταυρούς προτίμησης, το ψηφοδέλτιο καθίσταται 
άκυρο.  

 
15.9. Τα δέκα έξι (16) αιρετά μέλη της ΝΟ.Δ.Ε. εκλέγονται ως εξής: 

i) Τα μέλη εκλέγονται κατά τη σειρά των σταυρών 
προτίμησης. 

ii) Κατ΄ εξαίρεση και ανεξάρτητα από τη γενική σειρά 
επιτυχίας, εκλέγονται τουλάχιστον τέσσερις (4) 
υποψήφιοι που είναι μέλη, της ΔΗΜ.Τ.Ο. της έδρας της 
ΝΟ.Δ.Ε.. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για τις ΝΟ.Δ.Ε. του 
Λεκανοπεδίου Αττικής, του Νομού Θεσσαλονίκης και των 
δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων. 

iii) Επίσης και ανεξάρτητα από τον αριθμό σταυρών 
προτίμησης, εφαρμόζονται για την κατάταξη των 
υποψηφίων οι ποσοστώσεις όπως αναφέρονται 
αναλυτικά στην  παράγραφο 10.15 της παρούσης 
εγκυκλίου, εφ΄ όσον υπάρχουν ισάριθμες υποψηφιότητες. 

iv) Σε περίπτωση που κάποιος έχει εκλεγεί με τις ποσοστώσεις 
στη ΝΟ.Δ.Ε. και είναι και μέλος της ΔΗΜ.Τ.Ε. της έδρας της 
ΝΟ.Δ.Ε., θεωρείται ότι καλύπτει και τη θέση της 
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ποσόστωσης που αφορά την υποχρεωτική εκλογή 4 
μελών από τη ΔΗΜ.Τ.Ο. (άρθρο 26§6. Κ.Π.Ο.) της έδρας 
της ΝΟ.Δ.Ε., αλλά και τη θέση της ποσόστωσης του άρθρου 
8§3 του Κ.Π.Ο.       

 
15.10. Ειδικά, σε ό,τι αφορά τις Νομαρχιακές Οργανώσεις Κυκλάδων,  

Δωδεκανήσου και Κέρκυρας, για την εκλογή των μελών των 
αντιστοίχων ΝΟ.Δ.Ε., εφαρμόζονται οι ειδικές λεπτομερείς διατάξεις 
των §§ 12 έως 14 του άρθρου 26 του ισχύοντος Κ.Π.Ο. 
 

15.11. Κατά του αποτελέσματος της εκλογικής διαδικασίας για την 
ανάδειξη μελών της ΝΟ.Δ.Ε. μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, 
ενώπιον της Κ.ΕΦ.Ε., από όποιον έχει έννομο συμφέρον. Η 
προσφυγή ασκείται εγγράφως και ενυπογράφως το αργότερο έως τη 
Δευτέρα 14/6/2010 και ώρα 14:00 . Η Κ.ΕΦ.Ε. εκδικάζει τις 
προσφυγές που θα ασκηθούν ενώπιόν της σε πρώτο και τελευταίο 
βαθμό και εκδίδει τις αποφάσεις της το αργότερο έως τη 
Δευτέρα 14/6/2010 και ώρα 20:00 και κοινοποιεί αμέσως τις 
αποφάσεις της, στις ενδιαφερόμενες Ν.Ο.ΔΕ. μέσω της οικείας  
Ν.ΕΦ.Ε. 
 

15.12. Το αργότερο έως την Παρασκευή 18/6/2010 , ο Πρόεδρος της 
Ν.ΕΦ.Ε. μεριμνά για την παράδοση στην ΕΚ.ΕΠ.Ε. του 
εκλογικού υλικού για την εκλογή των μελών ΝΟ.Δ.Ε. καθώς και 
του πρακτικού εκλογής για τον Πρόεδρο ΝΟ.Δ.Ε.  

 
16.   ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟ.Δ.Ε. 

 
16.1  Η τυχόν εξ αναβολής διεξαγωγή της ψηφοφορίας για την εκλογή των 

μελών ΝΟ.Δ.Ε., θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 14/6/2010 
εφαρμοζόμενου αναλόγως του άρθρου 15 της παρουσης 
εγκυκλίου. 

 
17. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟ.Δ.Ε. ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ 

ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
(ΝΟΜ.ΕΚ.Ε.). 

 
17.1. Η ΝΟ.Δ.Ε. συγκροτείται σε σώμα από τα εκλεγμένα μέλη της, με 

την εκλογή του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα της, οι 
οποίοι συναπαρτίζουν, μαζί με τον Πρόεδρο της ΝΟ.Δ.Ε. το Προεδρείο 
της καθώς και το Προεδρείο της ΝΟΜ.ΕΚ.Ε. Στη συνέχεια η ΝΟ.Δ.Ε. 
εκλέγει, με απλή πλειοψηφία, τον Ταμία και τρία από τα μέλη 
της προκειμένου να μετέχουν στην ΝΟΜ.ΕΚ.Ε.  
 

17.2. Γενικός Γραμματέας της ΝΟ.Δ.Ε. μπορεί να εκλεγεί μόνον 
μέλος της που είναι εγγεγραμμένο σε ΔΗΜ.Τ.Ο. ή ΔΙΑΜ.Τ.Ο. της 
έδρας της, με εξαίρεση τις ΝΟ.Δ.Ε. των νομών Αττικής και 
Θεσσαλονίκης καθώς και των δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 
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κατοίκων. Αντίθετα, ως αιρετό μέλος της ΝΟΜ.ΕΚ.Ε., μπορεί να 
εκλεγεί οποιοδήποτε μέλος της ΝΟ.Δ.Ε. 
 

17.3. Αμέσως μετά την έκδοση των αποφάσεων της Κ.ΕΦ.Ε. επί των 
προσφυγών κατά της εκλογικής διαδικασίας και την οριστική 
επικύρωση του αποτελέσματος της εκλογής, ο νεοεκλεγείς 
Πρόεδρος της ΝΟ.Δ.Ε. συγκαλεί τα εκλεγμένα μέλη της ΝΟ.Δ.Ε. 
σε συνεδρίαση με μοναδικό θέμα αυτό που αναφέρεται στην § 16.1. 
της εγκυκλίου αυτής. Αν ο Πρόεδρος της ΝΟ.Δ.Ε. παραλείπει να 
προβεί στην έγκαιρη σύγκληση του οργάνου, αυτή γίνεται με 
πρωτοβουλία του Προέδρου της οικείας Ν.ΕΦ.Ε. Η συνεδρίαση 
διεξάγεται στα γραφεία της ΝΟ.Δ.Ε. την Τετάρτη 16/6/2010 και 
ώρα 18:00, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της ΝΟ.Δ.Ε. 
Αλλαγή  της ημέρας και της ώρας της συνεδρίασης για τη  
συγκρότηση σε σώμα της ΝΟ.Δ.Ε. επιτρέπεται μόνον ύστερα από 
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της ΕΚ.ΕΠ.Ε.  

 
17.4. Για την εκλογή του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα 

της ΝΟ.Δ.Ε. εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 15 
του Κ.Π.Ο. Στην ίδια συνεδρίαση και αμέσως μετά από την εκλογή 
του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα, διεξάγεται μυστική 
ψηφοφορία για την ανάδειξη των τριών αιρετών μελών της 
ΝΟΜ.ΕΚ.Ε. και του Ταμία, η οποία γίνεται σε ψηφοδέλτιο με δύο 
πίνακες, έναν για τα υποψήφια μέλη και έναν για τους υποψήφιους 
για το αξίωμα του Ταμία και τίθεται ένας μόνο σταυρός 
προτίμησης σε κάθε πίνακα. 
 

17.5. Η ΝΟ.Δ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία για την παραπάνω εκλογή,  αν τα 
παρόντα μέλη της, είναι τουλάχιστον εννέα(9). Σε περίπτωση μη 
επίτευξης απαρτίας, η συνεδρίαση της ΝΟ.Δ.Ε. επαναλαμβάνεται την 
ίδια ώρα της επομένης ημέρας, χωρίς νέα πρόσκληση των μελών της. 
 

17.6. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει, ενώπιον της 
ΕΚ.ΕΠ.Ε., προσφυγή κατά της εκλογής των μελών του Προεδρείου 
της ΝΟ.Δ.Ε. και των μελών της ΝΟΜ.ΕΚ.Ε. το αργότερο έως την 
Τετάρτη 16/6/2010 και ώρα 22:00. 
 

17.7. Μέχρι την Πέμπτη 17/6/2010 και ώρα 18:00, η Κ.ΕΦ.Ε. 
αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό για την προσφυγή 
και κοινοποιεί αμέσως την απόφασή της στην εμπλεκόμενη ΝΟ.Δ.Ε. 
 

17.8. Αμέσως μετά τη συγκρότησή τους σε σώμα, οι νεοεκλεγείσες 
ΝΟ.Δ.Ε. και ΝΟΜ.ΕΚ.Ε. αναλαμβάνουν την διοίκηση της 
Νομαρχιακής Οργάνωσης. Η τυχόν άσκηση προσφυγής κατά της 
εκλογής των μελών τους, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα στην 
παράγραφο 16.6 της παρούσης εγκυκλίου δεν αναστέλλει την 
λειτουργία τους. 
 

17.9. Μέχρι την Πέμπτη 17/6/2010 και ώρα 21:00, ο νεοεκλεγείς 
Πρόεδρος της ΝΟ.Δ.Ε. διαβιβάζει στην ΕΚ.ΕΠ.Ε., με κάθε πρόσφορο 
μέσο, το  πρακτικό  εκλογής  του Προεδρείου της ΝΟ.Δ.Ε. και των 



ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2010 

 32

μελών της ΝΟΜ.ΕΚ.Ε.  και του ταμία καθώς και πίνακα στον οποίο 
αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τόσο του ιδίου όσο και όλων των 
εκλεγμένων μελών της ΝΟ.Δ.Ε., καθώς επίσης και όλων των 
υποψηφίων Προέδρων και των υποψηφίων μελών της ΝΟ.Δ.Ε. 
καταχωρημένα κατά πίνακα, όπως φαίνεται στην §14.6. της εγκυκλίου 
αυτής. 

 
 

18 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
 
18.1. Σε κάθε ψηφοφορία που προβλέπεται από τις διατάξεις της 

εγκυκλίου αυτής, οι υποψήφιοι κατατάσσονται βάσει των 
σταυρών προτίμησης που έλαβαν. 
 

18.2. 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. 
 

18.3. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας στις εκλογικές διαδικασίες που 
προβλέπονται από την εγκύκλιο αυτή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ 
των ισοψηφισάντων υποψηφίων, 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. 
 

18.4. Ο μοναδικός υποψήφιος, σε οποιαδήποτε εκλογή και για  
οποιοδήποτε αξίωμα, εκλέγεται αν έλαβε έστω και ένα σταυρό 
προτίμησης. 
 

18.5. Το εμπρόθεσμο της άσκησης ένστασης ή προσφυγής από αυτές που 
προβλέπονται στις διατάξεις της εγκυκλίου αυτής κρίνεται με βάση 
την ημερομηνία και ώρα παραλαβής της από το δικαιοδοτικό 
όργανο ενώπιον του οποίου ασκείται και όχι με βάση την 
ημερομηνία και ώρα αποστολής του σ’ αυτό από τον ενιστάμενο ή 
προσφεύγοντα.  
 

18.6. Όπου για την άσκηση ένστασης ή προσφυγής απαιτείται η 
συνδρομή εννόμου συμφέροντος, θεωρείται ότι έννομο 
συμφέρον έχει: 
 Όποιος δεν περιλήφθηκε στον εκλογικό κατάλογο και 

μόνο για το λόγο αυτόν. 
 Όποιος έθεσε υποψηφιότητα είτε για την υποψηφιότητα 

συνυποψήφιου του είτε για την μη εκλογή του στο 
όργανο την εκλογική διαδικασία του οποίου αμφισβητεί. 

 Κάθε μέλος οργάνου για τη διαδικασία συγκρότησης του 
συγκεκριμένου οργάνου σε σώμα. 

 
18.7. Η ένσταση ή προσφυγή πρέπει να είναι ορισμένη και να 

αναφέρεται συγκεκριμένα στα στοιχεία εκείνα που δικαιολογούν την 
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συνδρομή στο πρόσωπο του ενισταμένου ή προσφεύγοντος του 
εννόμου συμφέροντος της προηγουμένης παραγράφου. 
 

18.8. Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση ένστασης ή 
προσφυγής ενώπιον της Κ.ΕΦ.Ε. δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα 
και δεν παρεμποδίζει την νόμιμη λειτουργία οποιουδήποτε 
οργάνου. 

 
19. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. 
 
   Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονικής περιόδου, από την έκδοση της   
εγκυκλίου αυτής έως και το πέρας της διαδικασίας των εσωκομματικών 
εκλογών και τη διεξαγωγή του 8ου   Τακτικού Συνεδρίου του Κόμματος, 
ιδίως δε κατά τις ημερομηνίες, ημέρες και ώρες κατά τις οποίες 
προβλέπεται η υλοποίηση ενεργειών ή τρέχει προθεσμία για την 
υλοποίηση ενεργειών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο αυτή, 
τα γραφεία όλων εν γένει των εμπλεκομένων κομματικών 
οργανώσεων και οργάνων πρέπει να παραμένουν ανοικτά για 
εύλογο χρονικό διάστημα για την διευκόλυνση της υλοποίησης 
των προβλεπομένων στην παρούσα εγκύκλιο. 

 
 

20. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. 
 
20.1. Οι  ΔΗΜ.Τ.Ε. και ΔΙΑΜ.Τ.Ε., καθώς και οι αντίστοιχες ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. 

και  ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. υποχρεούνται να μεριμνήσουν, για την ευρύτερη  
γνωστοποίηση των ημερομηνιών διεξαγωγής των διαδικασιών, που 
προβλέπονται στην εγκύκλιο αυτή. 
 

20.2. Για τον ίδιο σκοπό, οι Ν.ΕΦ.Ε. και οι ΝΟ.Δ.Ε. οφείλουν να 
επιδιώξουν την ευρύτερη δυνατή δημοσιοποίηση των ημερομηνιών 
διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών, ακόμη και δια των τοπικών 
Μ.Μ.Ε.  
Σας εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή στην έγκαιρη, πιστή και  
απαρέγκλιτη τήρηση των οριζομένων στην εγκύκλιο αυτή.  

 
 
 

21. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 
 
 Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνηση που αφορά την εγκύκλιο να 
απευθύνεστε στα μέλη της ΕΚ.ΕΠ.Ε. στα εξής τηλέφωνα:  
 
 
210 5285478, 210 5285398, 210 5285370,210 5285365  
FAX: 210 5285338, 210 5285442. 
 
  Για την  ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεών της εγκυκλίου, σας 
παρακαλούμε να απευθύνεστε  στον Τομέα Εκλογικών Διαδικασιών (Αγίου 
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Κωνσταντίνου 38, Αθήνα 104 37, τηλ: 210 5285487, 210 5285398, 210 
5285370, 210 5285365,  fax: 210 5285338, 210 5285442, e-mail: 
goekl@nd.gr, Υπεύθυνος ο κ. Νικόλαος Αρβανιτάκης).      
 
 
- Σας επισυνάπτουμε συνοπτικό χρονοδιάγραμμα των εσωκομματικών 
διαδικασιών έως την ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου. 
                                                   

 
 
 

 
 
 
Συνημμένα: 
 
Α. Συνοπτικό χρονοδιάγραμμα εκλογικών διαδικασιών(4 σελίδες). 
Β. Συνοπτικό αλφαβητικό ευρετήριο. 
Γ. Συντομογραφίες. 
 
 
Κοινοποίηση: 
- Γραφείο Προέδρου. 
- Γραμματέα Κεντρικής Επιτροπής. 
- Γενικό Γραμματέα Κοινοβουλευτικής Ομάδας. 
- Βουλευτές. 
- Μέλη Κεντρικής Επιτροπής. 
- Γενικό Διευθυντή Κόμματος. 
- Διευθυντή Πολιτικού Γραφείου Προέδρου. 
- Γραμματείες και Γραφεία Κόμματος. 
- Διευθυντή Διαγραμματειακού 
- Γραφείο Τύπου. 
- ΟΝΝΕΔ 
- Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών. 
- Υπευθύνους Τομέων. 
- Περιφερειάρχες. 
- Τομεάρχες. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 

2010                                                                        

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΠΡΟΘ/ΜΙΑ 

ΩΡΑ 
   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
  

ΑΡΜΟΔΙΟ    
ΟΡΓΑΝΟ 

ΔΕΥΤΕΡΑ  26/4/2010 
  

Ορισμός Ν.ΕΦ.Ε. Γ. Ο. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/5/2010  

 
Ορισμός  ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. ΚΑΙ ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. 
 Ν.ΕΦ.Ε. 

Α.  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/5/2010 12:00 

Δημοσιοποίηση - ανάρτηση εκλογικών καταλόγων      
Έναρξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατ' αυτών 
(τα γραφεία των ΔΗΜ.Τ.Ο. και των ΔΙΑΜ.Τ.Ο. πρέπει να 
είναι ανοικτά τουλάχιστον από 10:00 μέχρι 22:00)  

θιγόμενοι      
ΔΗΜ.ΕΦ.Ε.    
ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε.  

12:00 Λήξη  προθεσμίας ενστάσεων επί των καταλόγων. Θιγόμενοι 
ΤΡΙΤΗ 11/5/2010 

 18:00 Ανακοινώσεις αποφάσεων επί ενστάσεων.                   
Έναρξη προθεσμίας προσφυγών στη Ν.ΕΦ.Ε. 

ΔΗΜ.ΕΦ.Ε.    
ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε.   
Ν.ΕΦ.Ε. 

12:00 Λήξη προθεσμίας προσφυγών στην Ν.ΕΦ.Ε . Ν.ΕΦ.Ε. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/5/2010 
 18:00 

Ανακοίνωση αποφάσεων Ν.ΕΦ.Ε. Αποστολή στη 
Διεύθυνση Πληροφορικής του Κόμματος των 
επεξεργασμένων εκλογικών καταλόγων.  
                  

Ν.ΕΦ.Ε. 

ΠΕΜΠΤΗ 13/5/2010 12:00 

Ανάρτηση των οριστικών εκλογικών καταλόγων μετά 
την αποστολή από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του 
Κόμματος, μέσω ΕΚ.ΕΠ.Ε.. 
 

Ν.ΕΦ.Ε. 

Β.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΝΟ.Δ.Ε. ΚΑΙ ΜΕΛΗ 
ΔΗΜ.Τ.Ε. ΚΑΙ ΔΙΑΜ.Τ.Ε. ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤ'ΑΥΤΩΝ  

ΔΕΥΤΕΡΑ 17/5/2010 12:00 Έναρξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.         
Ν.ΕΦ.Ε.  

 ΔΗΜ.ΕΦ.Ε.    
ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. 

18:00 Λήξη   προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.  
Ν.ΕΦ.Ε.  

ΔΗΜ.ΕΦ.Ε.    
ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5/2010 

19:00 

Ανάρτηση πίνακα υποψηφίων Προέδρων ΝΟ.Δ.Ε. και 
υποψηφίων Προέδρων ΔΗΜ.Τ.Ο. και μελών 
ΔΗΜ.Τ.Ε. και  ΔΙΑΜ.Τ.Ε.                                          
Έναρξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά 
υποψηφιότητας Προέδρου ΝΟ.Δ.Ε. ενώπιον της 
Ν.ΕΦ.Ε.    
                                 

Ν.ΕΦ.Ε. 
ΔΗΜ.ΕΦ.Ε.    
ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. 

ΠΕΜΠΤΗ 20/5/2010 19:00 

Λήξη  προθεσμίας υποβολής ενστάσεων ενώπιον της 
Ν.ΕΦ.Ε. για υποψηφιότητες Προέδρου ΝΟ.Δ.Ε. και 
ενώπιον ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. και ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. για τις 
υποψηφιότητες σε ΔΗΜ.Τ.Ο. και ΔΙΑΜ.Τ.Ο.  
 

Ν.ΕΦ.Ε 
ΔΗΜ.ΕΦ.Ε.    
ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. 
Κ.ΕΦ.Ε. 
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 20:00 

Αποφάσεις ΝΕ.Φ.Ε. για υποψηφιότητες Προέδρων 
ΝΟ.Δ.Ε. και αποφάσεις ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. και ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. 
επί ενστάσεων κατά των άλλων υποψηφιοτήτων.  
Έναρξη προθεσμίας υποβολής προσφυγών ενώπιον 
της Κ.ΕΦ.Ε. για υποψηφιότητες Προέδρου ΝΟ.Δ.Ε. 
και προσφυγών ενώπιον της Ν.ΕΦ.Ε. 
για υποψηφιότητες σε ΔΗΜ.Τ.Ε. και ΔΙΑΜ.Τ.Ε. 
 

 

12:00 

 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφυγών στη Ν.ΕΦ.Ε. 
και στην Κ.ΕΦ.Ε. 
 

18:00 Αποφάσεις Ν.ΕΦ.Ε. και Κ.ΕΦ.Ε. επί των προσφυγών. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
21/5/2010 

20:00 Ανάρτηση οριστικών πινάκων υποψηφίων.   
                                                                               

Κ.ΕΦ.Ε.. 
Ν.ΕΦ.Ε 

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/5/2010 12:00 

Τελευταία ημέρα αποστολής των τυχόν μεταβολών 
των ex officio μελών των ΔΗΜ.Τ.Ε. και ΝΟ.Δ.Ε. στην  
Γ.Ο.                                                                         
Αποφάσεις Γ.Ο. για τυχόν συγχωνεύσεις. 
 

ΝΟ.Δ.Ε.       
Γ.Ο. 

12:00 Εισηγήσεις Ν.ΕΦ.Ε. για τυχόν αναβολή εκλογών σε 
ΔΗΜ.Τ.Ο. και ΔΙΑΜ.Τ.Ο.      

18:00 Αποφάσεις για αναβολή εκλογών σε ΔΗΜ.Τ.Ο. και 
ΔΙΑΜ.Τ.Ο. 

Ν.ΕΦ.Ε.       
ΕΚ.ΕΠ.Ε. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/5/2010 
 

18:00 

Αποφάσεις αλλαγής ωρών ψηφοφορίας  
-προετοιμασία χώρου ψηφοφορίας, εκτύπωση 
ψηφοδελτίων (σιελ αποχρώσεως για Πρόεδρο ΝΟ.Δ.Ε. 
και λευκό ΔΗΜ.Τ.Ε. και ΔΙΑΜ.Τ.Ε.))κ.τ.λ. 

ΔΗΜ.ΕΦ.Ε.    
ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. 

Γ. ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΝΟ.Δ.Ε., ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΔΗΜ.Τ.Ε. ΚΑΙ ΔΙΑΜ.Τ.Ε. 
ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/5/2010 
 

 

10:00 
εώς 
19:00  

Εκλογή Προέδρου ΝΟ.Δ.Ε. και Προέδρου και 
αιρετών μελών στις ΔΗΜ.Τ.Ο και στις 
ΔΙΑΜ.Τ.Ο. . 
 
Αποστολή με fax του πρακτικού της εκλογής του 
Προέδρου ΝΟ.Δ.Ε., από τις ΔΗΜ.Ε.Φ.Ε. και 
ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. στην Ν.ΕΦ.Ε. 
Αποστολή με fax του πρακτικού εκλογής Προέδρου 
ΔΗΜ.Τ.Ο. και μελών ΔΗΜ.Τ.Ε. στη ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. που 
υπάγονται. 

ΔΗΜ.ΕΦ.Ε.   
ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε.   
Ν.ΕΦ.Ε. 

Πρ.ΔΗΜ.ΕΦ.Ε./ 
Πρ.ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. 

12:00 Λήξη προθεσμίας  υποβολής ενστάσεων  στην 
Ν.ΕΦ.Ε.  

14:00 
Αποφάσεις Ν.ΕΦ.Ε. επί ενστάσεων.Έναρξη 
προθεσμίας προσφυγών κατά την εκλογή του 
Προέδρου ΝΟ.Δ.Ε. ενώπιον της Κ.ΕΦ.Ε.  

18:00 Λήξη προθεσμίας προσφυγών ενώπιον Κ.ΕΦ.Ε. για 
την εκλογή Προέδρων ΝΟ.Δ.Ε. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 31/5/2010 

22:00 Αποφάσεις  Κ.ΕΦ.Ε. επί προσφυγών 

Θιγόμενοι     
Ν.ΕΦ.Ε.       
Κ.ΕΦ.Ε.       

ΤΡΙΤΗ 1/6/2010 12:00 

Επικύρωση αποτελεσμάτων εκλογής Προέδρου 
ΝΟ.Δ.Ε. και Προέδρων και μελών ΔΗΜ.Τ.Ο. και 
ΔΙΑΜ.Τ.Ο.-Γνωστοποιούνται  οι αποφάσεις στους 
Προέδρους ΔΗΜ.Τ.Ο. και ΔΙΑΜ.Τ.Ο.-ΝΟ.Δ.Ε.-Γ.Ο. 

θιγόμενοι      
Ν.ΕΦ.Ε       

18:00 Συγκρότηση σε σώμα των ΔΗΜ.Τ.Ε./ΔΙΑΜ.Τ.Ε   
    

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/6/2010 
  22:00 

Αποστολή προς ΕΚ.ΕΠ.Ε. των Πρακτικών 
συγκρότησης σε σώμα ΔΗΜ.Τ.Ε./ΔΙΑΜ.Τ.Ε.               
 

 
Πρ.ΔΗΜ.Τ.Ο. / 
Πρ.ΔΙΑΜ.Τ.Ο. 
ΕΚ.ΕΠ.Ε 
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Δ. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΝΟ.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ  
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΔΗΜ.Τ.Ο. - ΔΙΑΜ.Τ.Ο.  

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/6/2010 

10:00 
έως 

19:00 
 

Επαναληπτική Εκλογή Προέδρου ΝΟ.Δ.Ε.   
Εξ'αναβολής εκλογές Προέδρων και αιρετών 
μελών στις ΔΗΜ.Τ.Ο. και ΔΙΑΜ.Τ.Ο.                    
 
Αποστολή με fax του πρακτικού της εκλογής του 
Προέδρου ΝΟ.Δ.Ε. , από τις ΔΗΜ.Ε.Φ.Ε. και 
ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. στην Ν.ΕΦ.Ε. 
Αποστολή με fax του πρακτικού εκλογής Προέδρου 
ΔΗΜ.Τ.Ο. και μελών ΔΗΜ.Τ.Ε. στη ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. που 
υπάγονται.  
 

ΔΗΜ.ΕΦ.Ε.   
ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε.   
Ν.ΕΦ.Ε. 

12:00 
Λήξη  προθεσμίας υποβολής ενστάσεων  κατά των 
αποτελεσμάτων στη Ν.ΕΦ.Ε. 
 

14:00 
Αποφάσεις Ν.Ε.Φ.Ε. για ενστάσεις. Έναρξη 
προθεσμία προσφυγών κατά την εκλογή Προέδρων 
ΝΟ.Δ.Ε. στην Κ.ΕΦ.Ε.  

18:00 Λήξη προθεσμίας προσφυγών ενώπιον Κ.ΕΦ.Ε. 

 θιγόμενοι     
Ν.ΕΦ.Ε    
Κ.ΕΦ.Ε. ΠΕΜΠΤΗ 3/6/2010 

 

22:00 
 

Αποφάσεις Κ.ΕΦ.Ε. επί ενστάσεων προσφυγών.          
Επικύρωση αποτελεσμάτων εκλογής Προέδρου 
ΝΟ.Δ.Ε. και Προέδρων και μελών ΔΗΜ.Τ.Ο. και 
ΔΙΑΜ.Τ.Ο.-Γνωστοποιούνται  οι αποφάσεις στους 
Προέδρους ΔΗΜ.Τ.Ο. και ΔΙΑΜ.Τ.Ο.-ΝΟ.Δ.Ε.-Γ.Ο. 

θιγόμενοι      
Ν.ΕΦ.Ε       
ΕΚ.ΕΠ.Ε  

12:00 
Συγκρότηση σε σώμα των  ΔΗΜ.Τ.Ε./ΔΙΑΜ.Τ.Ε. των 
εξ αναβολής εκλογών. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/6/2010 
 18:00 

Αποστολή προς Γ.Ο. των Πρακτικών συγκρότησης σε 
σώμα ΔΗΜ.Τ.Ε./ΔΙΑΜ.Τ.Ο.  
     

Πρ.ΔΗΜ.Τ.Ο. / 
Πρ.ΔΙΑΜ.Τ.Ο. 

Ε.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΕΛΩΝ  ΝΟ.Σ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠ' ΑΥΤΟΥ 
 

10:00 
Ανάρτηση καταλόγου μελών ΝΟ.Σ                              
Έναρξη προθεσμίας ενστάσεων επί του καταλόγου  
μελών ΝΟ.Σ 

 Ν.ΕΦ.Ε  

13:00 
Λήξη  προθεσμίας ενστάσεων  επί του καταλόγου 
μελών ΝΟ.Σ.   Ανακοίνωση αποφάσεων Ν.ΕΦ.Ε .        

18:00  Έναρξη προθεσμίας προσφυγών ενώπιον Κ.ΕΦ.Ε. 

θιγόμενοι      
Ν.ΕΦ.Ε   

   Κ.ΕΦ.Ε. 

20:00 Λήξη προθεσμίας για την άσκηση προσφυγών.   Κ.ΕΦ.Ε. 

Αποφάσεις Κ.ΕΦ.Ε.επί των προσφυγών Κ.ΕΦ.Ε. 

 
ΤΡΙΤΗ 8/6/2010 

22:00 
Ανάρτηση οριστικού καταλόγου Ν.Ο.Σ.   Ν.ΕΦ.Ε 

             ΣΤ.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ  
ΝΟ.Δ.Ε. ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/6/2010 10:00 
Έναρξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για 
την εκλογή μελών ΝΟ.Δ.Ε. 

 Ν.ΕΦ.Ε  

10:00 
Λήξη  προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων μελών 
ΝΟ.Δ.Ε., ανάρτηση  πινάκων υποψηφίων και έναρξη 
υποβολής ενστάσεων κατά υποψηφιοτήτων                 

 Ν.ΕΦ.Ε  

18:00 Λήξη προθεσμίας ενστάσεων κατά υποψηφιοτήτων.     

19:00 Ορισμός και ανακοίνωση τυχόν αλλαγής χώρου 
σύγκλησης ΝΟ.Σ. από Ν.ΕΦ.Ε.   

θιγόμενοι      
Ν.ΕΦ.Ε 

20:00 Αποφάσεις  Ν.ΕΦ.Ε. επί των ενστάσεων.  

ΠΕΜΠΤΗ 10/6/2010 

 Έναρξη προθεσμίας προσφυγών ενώπιον Κ.ΕΦ.Ε. 

Κ.ΕΦ.Ε. 
Ν.Ε.Φ.Ε. 
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18:00 
Λήξη  προθεσμίας προσφυγών  
 

 21:00 Αποφάσεις Κ.ΕΦ.Ε. επί των προσφυγών 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
11/6/2010 

 22:00 Ανάρτηση οριστικών πινάκων υποψηφίων 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/6/2010   Κατάρτιση και αναπαραγωγή ψηφοδελτίων Ν.Ε.Φ.Ε. 

Ζ.  ΕΚΛΟΓΗ  ΜΕΛΩΝ ΝΟ.Δ.Ε. ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

10:00 
έως 

19:00 
 

ΕΚΛΟΓΕΣ μελών  ΝΟ.Δ.Ε. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/6/2010 

   

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και παράδοση  
αντίγραφου του πρακτικού εκλογής στον 
Πρόεδρο της ΝΟ.Δ.Ε.                                           
Αποστολή αποτελεσμάτων στην ΕΚ.ΕΠ.Ε με fax   
 

Ν.ΕΦ.Ε. 

12:00 Λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων ενώπιον της 
Ν.ΕΦ.Ε. κατά της εκλογής μελών ΝΟ.Δ.Ε. 

13:00 Αποφάσεις Ν.ΕΦ.Ε. επί ενστάσεων . Έναρξη 
προθεσμίας προσφυγών ενώπιον της Κ.ΕΦ.Ε.. 

18:00 Λήξη προθεσμίας προσφυγών κατά της εκλογής 
ενώπιον  της Κ.ΕΦ.Ε. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 14/6/2010 
 

20:00 
Αποφάσεις Κ.ΕΦ.Ε. επί των προσφυγών. -                  
Γνωστοποίηση  αποφάσεων μέσω Ν.ΕΦ.Ε. στις 
ΝΟ.Δ.Ε. 

θιγόμενοι-     
Ν.Ε.Φ.Ε. 

18:00 Συγκρότηση σε σώμα ΝΟ.Δ.Ε. και εκλογή μελών 
ΝΟΜ.ΕΚ.Ε.   

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/6/2010 
 22:00 Λήξη  προθεσμίας προσφυγών στην Κ.ΕΦ.Ε. κατά 

της συγκρότησης σε σώμα της ΝΟ.Δ.Ε.  

θιγόμενοι  
Κ.ΕΦ.Ε. 

ΠΕΜΠΤΗ 17/6/2010 18:00 Αποφάσεις  Κ.ΕΦ.Ε. Οριστική συγκρότηση ΝΟ.Δ.Ε. 
 

θιγόμενοι  
Κ.ΕΦ.Ε. 

 
Η.  ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟ.Δ.Ε.-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 14/6/2010 

10:00 
έως 

19:00 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟ.Δ.Ε. 
 
Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και παράδοση  
αντίγραφου του πρακτικού εκλογής στον 
Πρόεδρο της ΝΟ.Δ.Ε.                                           
Αποστολή αποτελεσμάτων στην ΕΚ.ΕΠ.Ε με fax 
 

  Ν.ΕΦ.Ε. 

12:00 
Λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων ενώπιον της 
Ν.ΕΦ.Ε. κατά της εκλογής μελών ΝΟ.Δ.Ε.  

13:00 
Αποφάσεις Ν.ΕΦ.Ε. επί ενστάσεων . Έναρξη 
προθεσμίας προσφυγών ενώπιον της Κ.ΕΦ.Ε.. 
 

18:00 
Λήξη προθεσμίας προσφυγών κατά της εκλογής 
ενώπιον  της Κ.ΕΦ.Ε. 
 

ΤΡΙΤΗ 15/6/2010 

20:00 

Αποφάσεις Κ.ΕΦ.Ε. επί των προσφυγών. -                  
Γνωστοποίηση  αποφάσεων μέσω Ν.ΕΦ.Ε. στις 
ΝΟ.Δ.Ε. 
 

Θιγόμενοι 
Ν.ΕΦ.Ε.  
Κ.ΕΦ.Ε. 
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18:00 
Συγκρότηση σε σώμα ΝΟ.Δ.Ε. και εκλογή μελών 
ΝΟΜ.ΕΚ.Ε. 

Θιγόμενοι  
Κ.ΕΦ.Ε. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/6/2010 

22:00 
Λήξη προθεσμίας προσφυγών στην Κ.ΕΦ.Ε. κατά της 
συγκρότησης σε σώμα της ΝΟ.Δ.Ε. και μελών  
ΝΟΚΜ.ΕΚ.Ε. 

  

ΠΕΜΠΤΗ 17/6/2010 18:00 Αποφάσεις Κ.ΕΦ.Ε. Οριστική συγκρότηση ΝΟ.Δ.Ε. 
Θιγόμενοι  
ΕΚ.ΕΠ.Ε. 

25-26-27/6/2010  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  

 
 
 

23.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 
 
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων §10.17,σελ.22 
Ανάκληση δήλωσης υποψηφιότητας §14.2/σελ.27, §6Β.7/σελ.12 
Ανάρτηση εκλογικών καταλόγων §5.4/σελ.7 
- υποψηφιοτήτων Προέδρου ΝΟ.Δ.Ε. §6Α1.3/σελ.9 
- υποψηφιοτήτων σε ΔΗΜ.Τ.Ο. και ΔΙΑΜ.Τ.Ο §6Β.8/σελ.12 
- υποψήφιων μελών ΝΟ.Δ.Ε. §14.7 ,§14.4/ σελ.28 
Αναγνώριση  ψηφοφόρων §9.4/σελ.17 
Άκυρο ψηφοδέλτιο  §10.6, 10.7/σελ.20 
Απαρτία ΝΟ.Δ.Ε. §17.5/σελ.31 
 
 
Γενικός Γραμματέας ΝΟ.Δ.Ε. §17/σελ.30 
- εκλογή §17.4/σελ.31 
Γυναικών ποσόστωση §10.14,10.15/σελ.21 
 
 
Δημοτική Εφορευτική Επιτροπή Συγκρότηση §3.3/σελ.4 
- υποχρεώσεις §7.3/σελ.14 
- Τοπική Επιτροπή συγχώνευση §4.8/σελ.6 
Διαμερισματική Εφορευτική Επιτροπή Συγκρότηση §3.4/σελ.4 
- υποχρεώσεις §7.2/σελ.14 
Διεξαγωγή Ψηφοφορίας §9/σελ.16 
Δικαίωμα εκλέγειν §4.1/σελ.5 
- εκλέγεσθαι §4.2/σελ.5 
- εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε μετεγγραφή §4.3/σελ.5 
 
Εκλογή Προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο., ΔΙΑΜ.Τ.Ο. §6Β/σελ.11 
- Προέδρου ΝΟ.Δ.Ε. §6Α/σελ.8 
- μελών ΝΟ.Δ.Ε. §15/σελ.28 
Εκλογικό υλικό παράδοση  §10.18,10.19/σελ.22, 10.20,10.21/σελ.23 
Εκλογικό αποτέλεσμα §10/σελ.19 
- επικύρωση §11/σελ.24 
Εκλογικοί Κατάλογοι  §5/σελ.7 
-  σε συγχώνευση  §4.8/σελ.6 
-  αποστολή από ΕΚ.ΕΠ.Ε.  §5.3/σελ.7 
-  ανάρτηση στις ΔΗΜ.Τ.Ο. και ΔΙΑΜ.Τ.Ο. §5.4/σελ.7 
-  αντίτυπα §5.7, 5.8/σελ.7-8 
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-  παράλειψη ψηφοφόρου §9.6/σελ.18 
Εκλογικών Διαδικασιών Τομέας  σελ.33 
Εκτελεστική Επιτροπή Εκλογών  μέλη §2/σελ.3 
- Παράδοση Εκλογικού Υλικού εκλογών μελών ΝΟ.Δ.Ε. §15.12/σελ.30 
Εκλογές διεξαγωγή §2.1/σελ.4, §8.2/σελ. 15 
Εισφορών παράδοση §10.18, 10.19/σελ.22 
Ένσταση  ορισμένη §18.7/σελ.32 
-  κατά καταλόγου ΔΗΜ.Τ.Ο., ΔΙΑΜ.Τ.Ο. §5.5/σελ.7 
-  κατά υποψηφιοτήτων  ΔΗΜ.Τ.Ο., ΔΙΑΜ.Τ.Ο. §6Β.9/σελ.13 
-  κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας §9.12/σελ.19 
-  κατά την καταμέτρηση §10.8/σελ.20 
-  κατά του αποτελέσματος §11.1/σελ.24 
-  κατά των μελών της ΝΟ.Δ.Ε. §13.5/σελ.26 
Εκπροσώπηση στην ΝΟ.Σ.  §8.8/σελ.16 
Έννομο συμφέρον  §18.6/σελ.32 
-  §9.12/σελ.19 
-  §14.6/σελ.28                                                                          
Εκτελεστική Επιτροπή Εκλογών §2/σελ.3 
Ευρετήριο συνοπτικό §23/σελ.39 
Εφορευτικής επιτροπής απουσία §9.3 σελ.17 
 
Θητεία αιρετών Οργάνων §1.1/σελ.3 
 
Ισοψηφία   §10.11/σελ. 21 
 
Κάλπη  §9.1, 9.2/σελ.16-17,  §9.12/σελ.19, §15.7/σελ.29 
-  άνοιγμα στις εκλογές ΔΗΜ.Τ.Ο., ΔΙΑΜ.Τ.Ο. §10.9,10.10/σελ. 20 
Κατάσταση ψηφισάντων περιεχόμενο §9.9/σελ.18 
- κλείσιμο §10.1/σελ.19 
Κ.ΕΦ.Ε.  §2/σελ.3  
Κλήρωση §10.11/σελ.21, §12.1/σελ.25, §18.3/σελ.32  
 
Λειτουργία Γραφείων ώρες §19/σελ.33 
 
 
Μέλη ΝΟ.Δ.Ε. §15.9/σελ.29 
 
 
Νομαρχιακή Εκτελεστική Επιτροπή Εκλογή §17/σελ.30 
Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή §3.2/σελ.4 
- μέλη §3.1/σελ.4 
- υποχρεώσεις §7.1/σελ.14 
Νομαρχιακή Συνέλευση κατάρτιση §13/σελ.26 
- ανάρτηση §13.4/σελ.26 
- οριστική ανάρτηση §13.7/σελ.27 
 
 
Οικονομική εισφορά §4.4/σελ.5 
- μελών Ο.Ν.ΝΕ.Δ. §4.5/σελ.6 
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Ποινικό Μητρώο §6A1.1  / σελ.8 
Πρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο., ΔΙΑΜ.Τ.Ο. §6B/σελ.11 
- εκλογή §6B/σελ.11 
Προσφυγή κατά καταλόγου στην Ν.ΕΦ.Ε. §5.6/σελ.7 
- ΝΟ.Σ §13.6/σελ.26 
 
 
- Σταυροί περισσότεροι  §10.7/σελ.20, §15.8 σελ.29 
- για εκλογή Προέδρων, μελών ΔΗΜ.Τ.Ο., ΔΙΑΜ.Τ.Ο.§9.1, 9.2/ σελ.16-17 
- για εκλογή μελών ΝΟ.Δ.Ε. §15.9/ σελ.29 
- κατάταξης υποψηφίων §18.1/ σελ.32 
Συγκρότηση σε σώμα ΔΗΜ.Τ.Ε., ΔΙΑΜ.Τ.Ε. §12/ σελ.25 
- αποστολή πρακτικού §12.3/ σελ.25 
Συντομογραφίες/ σελ.42 
 
Ταμίας ΝΟ.Δ.Ε. εκλογή §17.1/ σελ.30, §17.4/ σελ.30 
Ταυτοπροσωπία §9.6 /σελ.18 
 
Υποψηφιοτήτων ελάχιστο όριο §4.6, 4.7/ σελ.6 
- δηλώσεις ΔΗΜ.Τ.Ο., ΔΙΑΜ.Τ.Ο. §6Β.6/ σελ.12 
- δηλώσεις προσυπογραφές §6Β/σελ.11 
Φάκελοι καταμέτρηση §10.3/ σελ.20 
 
Χρονοδιάγραμμα εκλογών 2010 /σελ.35-39 
 
Ψηφοδέλτιο άκυρο §10.6, 10.7/ σελ.20 
Ψηφοφορίας αναβολή §8.5 /σελ.15 
- διάρκεια §8.5 /σελ.15, 15.3 /σελ.29 
- διεξαγωγή §8.5/ σελ.15, §9 /σελ.16  
- έναρξη §8.2 /σελ.25 
- λήξη §8.2 /σελ.25 
Ψηφοφόρων αναγνώριση §9.6 /σελ.18 
 
Ώρες λειτουργίας γραφείων §19/ σελ.33  
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24.  ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
Γ.Ο.                             -     Γραμματεία Οργανωτικού 
ΔΗΜ.Τ.Ε.  -     Δημοτική Τοπική Επιτροπή 
ΔΗΜ.Τ.Ο.  -     Δημοτική Τοπική Οργάνωση 
ΔΗΜ.ΕΦ.Ε.  -     Δημοτική  Εφορευτική Επιτροπή 
ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε.  -     Διαμερισματική Εφορευτική Επιτροπή 
ΔΙΑΜ.Τ.Ο.  -     Διαμερισματική  Τοπική Οργάνωση 
Δ.Σ.  -     Διοικητικό Συμβούλιο 
Ε.Ε.  -     Εκτελεστική Επιτροπή 
ΕΚ.ΕΠ.Ε.  -     Εκτελεστική Επιτροπή  Εκλογών 
Ε.Κ.Ο.  -     Ειδικές Κομματικές Οργανώσεις 
Κ.Ε.  -     Κεντρική Επιτροπή  
Κ.ΕΦ.Ε  -     Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 
Κ.Π.Ο.  -     Κανονισμός Περιφερειακής Οργάνωσης 
Ν.Ε.  -     Νομαρχιακή Επιτροπή 
Ν.ΕΦ.Ε.  -     Νομαρχιακή Εφορευτική  Επιτροπή 
Ν.Ο.  -     Νομαρχιακή Οργάνωση 
ΝΟ.Δ.Ε.  -     Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή 
ΝΟΜ.ΕΚ.Ε.                  -    Νομαρχιακή Εκτελεστική Επιτροπή 
ΝΟ.Σ.                          -     Νομαρχιακή Συνέλευση 
Ο.Ν.ΝΕ.Δ.                   -      Οργάνωση Νέων Νέας Δημοκρατίας 
Π.Ο.                            -     Περιφερειακή Οργάνωση 
Τ.Γ.                             -     Τοπικό Γραφείο 
ΤΟ.Σ. -      Τοπική Συνέλευση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


