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ΘΕΜΑ: ΄Εκθεση πρακτικών- επικύρωση εκλογής-ενστάσεις 

 ΣΧΕΤ.: Εγκύκλιος 12/2019 του ΥΠΕΣ. 
 

Σύμφωνα με την ως άνω σχετική: 

- Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών εκθέτει τα πρακτικά εκλογής και 

τον πίνακα αποτελεσμάτων στο κατάστημα του Πρωτοδικείου επί 

πέντε ( 5 ) ημέρες, συντασσομένου πρακτικού που τοιχοκολλείται 

έξω από το δικαστικό κατάστημα.  

-Η επικύρωση της εκλογής επέρχεται με αποφάσεις 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου, μετά την πάροδο πενθημέρου από την 

έκθεση των πρακτικών εκλογής και του πίνακα αποτελεσμάτων. 

Μετά την λήξη του ως άνω πενθημέρου το Πολυμελές Πρωτοδικείο 

ανακηρύσσει με ξεχωριστή πράξη για κάθε δήμο τον επιτυχόντα 

συνδυασμό και τους λοιπούς συνδυασμούς, τα τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη των συμβουλίων και των κοινοτήτων , τους 

προέδρους των κοινοτήτων με τους αναπληρωματικούς τους.  

- Ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου εκθέτει τις 

προαναφερόμενες πράξεις ανακήρυξης, οι οποίες 

ενσωματώνονται σε αποφάσεις, στο κατάστημα του δικαστηρίου 

επί τρεις ( 3 ) ημέρες και στέλνει αντίγραφο στον οικείο 

Αντιπεριφερειάρχη και στον κατά τόπο Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 



-  ΄Ενσταση έχει δικαίωμα να υποβάλει κάθε εκλογέας 

εγγεγραμμένος στους οικείους καταλόγους και ο υποψήφιος για τις 

εκλογές στον οικείο δήμο. Η ένσταση στρέφεται κατά της 

αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Η ένσταση ασκείται 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά ( 7  ) ημερών από τη λήξη 

του χρόνου έκθεσης της απόφασης του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου. 

- Αρμόδιο Δικαστήριο για την εκδίκαση των ενστάσεων σε 

πρώτο και τελευταίο βαθμό, είναι το Τριμελές Διοικητικό 

Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο 

οικείος δήμος.  

- Σημειώνεται ότι όλα όσα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

Πρωτοδικείου αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας για τους 

δήμους και τις κοινότητες που δεν έχουν δεύτερο γύρο εκλογών, 

επέχουν θέση απλής ενημέρωσης.  

Θα υπάρξει άμεση ενημέρωση για την ημερομηνία 

ανάρτησης των σχετικών πρακτικών, για τον ορθό υπολογισμό 

των καταληκτικών ημερομηνιών των προθεσμιών.   

 

απο τη γραμματεια  

του πρωτοδικειου συρου  


