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ΚΩΛΥΜΑΤΑ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 
(άρθρο 14 του Ν. 3852/2010, όπως διαµορφώνεται  

µε το άρθρο 11 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 51 του Ν. 4604/2019) 
 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ - Ν. 3852/2010 
όπως ίσχυε το 2014 

 
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ - Ν. 4555/2018, 

όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4604/2019 
 

Άρθρο 14 
Κωλύµατα και ασυµβίβαστα 

 
Άρθρο 11 του ν. 4555/2018 

Κωλύµατα εκλογιµότητας και ασυµβίβαστα 
Αντικατάσταση του άρθρου 14 του ν. 3852/2010 

 
Το άρθρο 14 του ν. 3852/2010  

αντικαθίσταται ως εξής: 
 

Άρθρο 51 του ν. 4604/2019 
 

Στο άρθρο 14 του ν.3852/2010, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 11 του ν. 4555/2018, 

επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

 

 
§ 1.- ∆εν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι  
δήµαρχοι,  
δηµοτικοί σύµβουλοι,  
σύµβουλοι της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας  
 
ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας: 
 
 
α).- ∆ικαστικοί λειτουργοί,  
αξιωµατικοί των ενόπλων δυνάµεων και των 
σωµάτων ασφαλείας  
και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών 
θρησκειών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 1.- ∆εν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι 
δήµαρχοι,  
δηµοτικοί σύµβουλοι,  
σύµβουλοι κοινότητας µε µόνιµο πληθυσµό άνω 
των τριακοσίων (300) κατοίκων  
ή πρόεδροι κοινότητας µε µόνιµο πληθυσµό έως 
τριακοσίων (300) κατοίκων: 
 
α).-  ∆ικαστικοί λειτουργοί,  
αξιωµατικοί των ενόπλων δυνάµεων  
και των σωµάτων ασφαλείας,  
θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών  
καθώς και τα µέλη Ανεξαρτήτων Αρχών, του 
άρθρου 101Α του Συντάγµατος,  
ή Αρχών που χαρακτηρίζονται µε νόµο ως 
ανεξάρτητες ή ρυθµιστικές,  
αν για τα µέλη αυτά προβλέπεται από το νόµο η 
πλήρης και αποκλειστική τους απασχόληση ή η 
αναστολή άσκησης εκ µέρους τους οποιουδήποτε 
άλλου δηµοσίου λειτουργήµατος ή καθηκόντων, 
αµειβόµενων ή µη, σε οποιαδήποτε θέση του 
δηµόσιου τοµέα, κατά τη διάρκεια της θητείας 
τους στην Ανεξάρτητη Αρχή.  
Κατ’ εξαίρεση, δικαστικοί λειτουργοί και 
αξιωµατικοί των ενόπλων δυνάµεων και των 
σωµάτων ασφαλείας, εφόσον δεν υπηρέτησαν 
εντός των ορίων του δήµου στον οποίο 
επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα κατά τους 
τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) µήνες πριν 
από τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών, 
µπορούν να είναι υποψήφιοι υπό την 
προϋπόθεση να παραιτηθούν από τη θέση τους 
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 30 του 
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β).- Γενικοί Γραµµατείς και υπάλληλοι των δήµων 
µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν 
υπηρετούν,  
καθώς και δηµοτικοί συµπαραστάτες,  
στους δήµους όπου υπηρετούν. 
 
 
 
γ).- Πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων δηµοτικών 
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου µε 
εξαίρεση τα ιδρύµατα, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί, 
υπάλληλοι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
δηµοτικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 
και ιδρυµάτων, καθώς και διευθύνοντες και 
εντεταλµένοι σύµβουλοι και υπάλληλοι νοµικών 
προσώπων ιδιωτικού δικαίου, πλην αστικών 
εταιρειών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα 
οποία έχουν συστήσει ή στα οποία συµµετέχουν 
οι δήµοι, στους οποίους υποβάλλουν 
υποψηφιότητα. 
 
δ).- Υπάλληλοι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
των δήµων που συνενώνονται στο νέο δήµο που 
προκύπτει από τη συνένωση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

π.δ. 26/2012, πριν από την ηµεροµηνία 
ανακήρυξης των υποψηφίων.  
Ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν την υποβολή 
ή την αποδοχή της παραίτησης των προσώπων 
αυτών ή που περιορίζουν το δικαίωµά τους να 
παραιτηθούν ή την αρµοδιότητα της αρχής να 
αποδεχθεί την παραίτησή τους εξακολουθούν να 
ισχύουν. 
 
β).- Ο ∆ηµοτικός και Περιφερειακός 
∆ιαµεσολαβητής,  
εφόσον η χωρική του αρµοδιότητα αφορά ή 
καταλαµβάνει το δήµο για τον οποίο θέτει 
υποψηφιότητα,  
για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του 
µε οποιονδήποτε τρόπο. 
 
γ).- Ο Επόπτης Ο.Τ.Α., στο σύνολο των δήµων 
στους οποίους εκτείνεται η αρµοδιότητά του,  
για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του 
µε οποιονδήποτε τρόπο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
δ).- ∆ιοικητές,  
Υποδιοικητές,  
Πρόεδροι ∆ιοικητικών Συµβουλίων, 
διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι  
των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, 
των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού 
δικαίου,  
των δηµόσιων επιχειρήσεων  
και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων 
ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε διοικητική 
πράξη ή ως µέτοχος,  
καθώς και των πάσης φύσεως νοµικών 
προσώπων των δήµων,  
οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπικής 
αυτοδιοίκησης  
ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώµατα  
ή δεν έχουν οριστεί στις θέσεις αυτές λόγω 
ιδιότητας (ex officio), σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 
που  διέπει τα νοµικά αυτά πρόσωπα,  
στους δήµους στα διοικητικά όρια των οποίων 
εκτεινόταν η χωρική αρµοδιότητα των νοµικών 
προσώπων, µέσα στο δεκαοκτάµηνο πριν τη 
διενέργεια των δηµοτικών εκλογών.  
Ειδικά για τις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν 
µετά την ισχύ του ν. 4555/2018, τα ανωτέρω 
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ε).- Υπάλληλοι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
 
του ∆ηµοσίου,  
των περιφερειών,  
των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,  
των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού 
δικαίου,  
των δηµοσίων επιχειρήσεων  
και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων 
ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο, µε διοικητική 
πράξη ή ως µέτοχος, στους δήµους στα διοικητικά 
όρια των οποίων άσκησαν καθήκοντα 
προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου 
Γενικής ∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης, µέσα στο 
δεκαοκτάµηνο πριν από τη διενέργεια των 
δηµοτικών εκλογών.  
 
 
Στη ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου  
δεν υπάγονται  
οι διευθυντές σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,  
καθώς και οι διευθυντές τµηµάτων, µονάδων, 
κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του 
Ε.Σ.Υ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
στ).- ∆ιοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι 
διοικητικών συµβουλίων, διευθύνοντες ή 
εντεταλµένοι σύµβουλοι των νοµικών προσώπων 
δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νοµικών 
προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δηµοσίων 
επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση 
των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε 
διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, οι οποίοι δεν είναι 
αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν 
εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώµατα, στους δήµους, 
στους οποίους έχουν την έδρα τους τα ανωτέρω 

πρόσωπα µπορούν να θέσουν υποψηφιότητα 
στους άλλους δήµους της χωρικής αρµοδιότητας 
του νοµικού προσώπου, πλην του δήµου της 
έδρας του, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση 
τους, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 30 
του π.δ. 26/2012, πριν την ανακήρυξη των 
υποψηφίων.  
Αν τα ως άνω πρόσωπα θέτουν υποψηφιότητα 
στο δήµο της έδρας του νοµικού προσώπου, 
ισχύουν τα οριζόµενα στο πρώτο εδάφιο. 
 
ε).- Υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου 
δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
του ∆ηµοσίου,  
των δήµων,  
των Περιφερειών  
και των νοµικών προσώπων που είναι ενταγµένα 
στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του 
δηµόσιου τοµέα,  
όπως αυτό ισχύει δώδεκα (12) µήνες πριν τη 
διενέργεια των εκλογών,  
οι οποίοι, µέσα στο δωδεκάµηνο πριν από την 
διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών, 
άσκησαν καθήκοντα Προϊσταµένου οργανικής 
µονάδας επιπέδου Γενικής ∆ιεύθυνσης ή 
∆ιεύθυνσης,  
στους δήµους στα διοικητικά όρια των οποίων 
εκτεινόταν η αρµοδιότητα των οργανικών τους 
µονάδων. 
Στη ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου  
δεν υπάγονται  
οι διευθυντές σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,  
καθώς και οι διευθυντές τµηµάτων, µονάδων, 
κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του 
Ε.Σ.Υ.,  
ενώ εµπίπτουν  
οι Περιφερειακοί ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης  
και οι Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης,  
καθώς και οι ∆ιευθυντές ιατροί που προΐστανται 
της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας,  
καθώς και ο υπεύθυνος συντονιστής 
επιστηµονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείας. 
 
στ).- Όποιοι συνδέονται µε τον οικείο δήµο, τα 
νοµικά του πρόσωπα ή τα νοµικά πρόσωπα στα 
οποία αυτός συµµετέχει, µε σύµβαση προµήθειας, 
εκτέλεσης έργου, παροχής υπηρεσιών, 
παραχώρησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης έργου 
ή υπηρεσίας µε αντικείµενο αξίας πάνω από 
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως.  
∆εν αποτελεί κώλυµα ή ασυµβίβαστο η ιδιότητα 
του µέλους της διοίκησης ή του υπαλλήλου 
δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών κοινής 
ωφέλειας, που συνδέονται µε τον οικείο δήµο , τα 
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νοµικά πρόσωπα, µέσα στο δεκαοκτάµηνο πριν 
από τη διενέργεια των δηµοτικών εκλογών. 
 
 

νοµικά του πρόσωπα ή τα νοµικά πρόσωπα στα 
οποία αυτός συµµετέχει, µε σύµβαση που είναι 
σχετική µε το αντικείµενο της δραστηριότητάς 
τους. ∆εν αποτελεί ασυµβίβαστο η σύναψη 
σύµβασης αγοράς, εκποίησης ή εκµίσθωσης 
δηµοτικών ακινήτων, εφόσον η σχετική σύµβαση 
έχει συναφθεί ύστερα από πλειοδοτική 
δηµοπρασία. 
 
ζ).- Γενικοί διευθυντές,  
διευθύνοντες σύµβουλοι,  
πρόεδροι και µέλη διοικητικών συµβουλίων,  
διαχειριστές, µέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών 
εταιρειών,  
που έχουν συµβληθεί µε τον οικείο δήµο, τα 
νοµικά του πρόσωπα ή τα νοµικά πρόσωπα στα 
οποία αυτός συµµετέχει,  
εφόσον το ποσοστό συµµετοχής τους στις 
εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του 
συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας,  
καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και 
κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν 
συµβληθεί µε τον οικείο δήµο, τα νοµικά του 
πρόσωπα ή τα νοµικά πρόσωπα στα οποία αυτός 
συµµετέχει,  
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 
περίπτωσης στ΄.  
Αν ο οικείος δήµος συµµετέχει µε οποιονδήποτε 
τρόπο στην επιχείρηση µε την οποία συµβάλλεται 
ο ίδιος, τα νοµικά του πρόσωπα ή τα νοµικά 
πρόσωπα στα οποία µετέχει, δεν υπάρχει 
ασυµβίβαστο για τους αιρετούς του δήµου που 
µετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής. 
 

 
§ 2.-     Κώλυµα εκλογιµότητας συντρέχει για 
όσους έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωµα τους, 
κατόπιν αµετάκλητης καταδίκης, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο εδάφιο γ` της παραγράφου 1 του 
άρθρου 236 του παρόντος.  Το κώλυµα αυτό 
ισχύει για την επόµενη της έκπτωσης δηµοτική 
περίοδο. 
 

 
§ 2.- Επιπλέον των οριζόµενων στην παράγραφο 
1, δεν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι  
δήµαρχοι,  
δηµοτικοί σύµβουλοι  
ή πρόεδροι ή σύµβουλοι κοινότητας: 
 
α).- Γενικοί γραµµατείς δήµων και δικηγόροι µε 
έµµισθη εντολή των δήµων, στους δήµους στους 
οποίους υπηρέτησαν κατά την προηγούµενη των 
εκλογών αυτοδιοικητική περίοδο. 
 
β).- Με την επιφύλαξη της περίπτωσης ε΄ της 
παραγράφου 1, υπάλληλοι µε σχέση εργασίας 
δηµοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου στον ίδιο δήµο και τα πάσης φύσεως 
νοµικά πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα 
οποία µετέχει ο δήµος. 
Το κώλυµα αίρεται εφόσον οι υπάλληλοι αυτοί 
παραιτηθούν από τη θέση τους, σύµφωνα µε τη 
διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν 
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την ανακήρυξη των υποψηφίων.  
Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω υπάλληλοι 
µπορούν να επανέλθουν στην υπηρεσία, κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4257/2014. 
 

 
§ 3.-     ∆εν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι 
δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι 
δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι 
της τοπικής κοινότητας:  
α.- Όποιοι συνδέονται µε το δήµο ή τα νοµικά 
τους πρόσωπα, εκτός από τους συνδέσµους, µε 
σύµβαση προµήθειας, εκτέλεσης δηµοτικού 
έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης 
δικαιώµατος εκµετάλλευσης δηµοτικού έργου ή 
δηµοτικής υπηρεσίας µε αντικείµενο αξίας πάνω 
από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως.  
β.- Γενικοί ∆ιευθυντές, πρόεδροι και µέλη 
διοικητικών συµβουλίων, διαχειριστές, µέτοχοι 
και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν 
συµβληθεί µε το δήµο, εφόσον το ποσοστό 
συµµετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το 
πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου 
της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών 
εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που 
έχουν συµβληθεί µε το δήµο, εφόσον συντρέχουν 
οι προύποθέσεις της προηγούµενης περίπτωσης.  
Αν δήµος συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο 
στην επιχείρηση που συµβάλλεται, δεν υπάρχει 
ασυµβίβαστο για τους αιρετούς του δήµου που 
µετέχουν στη∆ιοίκηση δηµοσίων επιχειρήσεων, 
καθώς και δηµοτικών επιχειρήσεων. 
 

 
§ 3.- Κώλυµα εκλογιµότητας συντρέχει για όσους 
έχουν εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωµά 
τους, ύστερα από αµετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 
236, καθώς και για όσους για όσους έχουν 
εκπέσει από το αιρετό αξίωµά τους, ύστερα από 
πειθαρχικό παράπτωµα, σύµφωνα µε το άρθρο 
233. 
Τα κωλύµατα της παρούσας παραγράφου 
ισχύουν για την επόµενη της έκπτωσης 
αυτοδιοικητική περίοδο. 
 

 
§ 4.-     Η ιδιότητα και το αξίωµα του δηµάρχου, 
του προέδρου του συµβουλίου δηµοτικής ή 
τοπικής κοινότητας ή του εκπροσώπου της 
τοπικής κοινότητας ή η κατοχή οποιουδήποτε 
άλλου αιρετού αξιώµατος σε όργανα της τοπικής 
αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού δεν αποτελεί 
λόγο ασυµβιβάστου ή αναστολής άσκησης του 
λειτουργήµατός τους, µε την επιφύλαξη του 
άρθρου 16 για: 
α) τους δικηγόρους και συµβολαιογράφους, 
β) τα µέλη ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(∆.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 
(Α.Ε.Ι.), τα µέλη Επιστηµονικού Προσωπικού των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) 
και το ειδικό διδακτικό και επιστηµονικό 
προσωπικό τους. 
 

 
§ 4.- ∆ήµαρχοι,  
δηµοτικοί σύµβουλοι,  
σύµβουλοι ή πρόεδροι κοινοτήτων  
που αποδέχονται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα 
ή τα έργα που συνιστούν ασυµβίβαστο  
ή δεν εξόφλησαν την οφειλή τους σύµφωνα µε το 
άρθρο 15  
ή αποκτούν δηµοτικότητα σε άλλο δήµο,  
εκπίπτουν από το αξίωµά τους.  
Το κατά τόπο αρµόδιο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο µε 
απόφαση του διαπιστώνει την ύπαρξη του 
ασυµβιβάστου και την έκπτωση από το αξίωµα, 
εφόσον υποβληθεί σχετική ένσταση από τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 45, πρόσωπα.  
Κατά της απόφασης µε την οποία διαπιστώνεται 
το ασυµβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον 
του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε 
όσα ορίζονται στο άρθρο 50. 
 

 
§ 5.- ∆εν αποτελεί ασυµβίβαστο η σύναψη 

 
§ 5.- Υποψηφιότητα και στους δύο βαθµούς 
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σύµβασης αγοράς δηµοτικών ακινήτων, εφόσον η 
εκποίηση έχει γίνει ύστερα από πλειοδοτική 
δηµοπρασία. 
 

τοπικής αυτοδιοίκησης ή για περισσότερα του 
ενός αυτοδιοικητικά αξιώµατα στον ίδιο ή σε άλλο 
βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπεται. 
Υποψήφιος ο οποίος θέτει υποψηφιότητα κατά 
παράβαση του προηγούµενου εδαφίου, δεν 
ανακηρύσσεται σε καµία από τις θέσεις για τις 
οποίες έχει θέσει υποψηφιότητα.  
Εφόσον, παρά τα ανωτέρω, ανακηρυχθεί, η 
υποψηφιότητά του, ακυρώνεται για όλες τις 
θέσεις µε την έκδοση δικαστικής απόφασης, 
ύστερα από σχετική ένσταση, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 45 και επόµενα. 
 

 
§ 6.- ∆εν αποτελούν κώλυµα ή ασυµβίβαστο η 
ιδιότητα µέλους της ∆ιοίκησης και η ιδιότητα του 
υπαλλήλου δηµοσίων επιχειρήσεων και 
οργανισµών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται µε 
το δήµο µε σύµβαση που είναι σχετική µε το 
αντικείµενο της δραστηριότητας τους. 
 

 
§ 6.- ∆εν επιτρέπεται η σύµπτωση στο ίδιο 
πρόσωπο της ιδιότητας αιρετού και στους δύο 
βαθµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή δύο άµεσα 
αιρετών αυτοδιοικητικών αξιωµάτων.  
Στην περίπτωση αυτή, επέρχεται αυτοδίκαιη 
έκπτωση και από τα δύο αξιώµατα, µε 
διαπιστωτική πράξη του οικείου Επόπτη Ο.Τ.Α.. 
 

 
§ 7.- Το κώλυµα που προβλέπεται στις 
περιπτώσεις α` έως και δ` της παραγράφου 1 
παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα στα οποία 
συντρέχει παραιτηθούν από τη θέση τους πριν 
από την ηµέρα της ανακήρυξης των υποψηφίων. 
Η παραίτηση επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή 
στον πρόεδρο πρωτοδικών, ο οποίος την 
υποβάλλει αµέσως στην αρχή που είναι αρµόδια 
να την αποδεχθεί.  
Η παραίτηση θεωρείται ότι γίνεται δεκτή από την 
επίδοση της και δεν ανακαλείται.  
Ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν την υποβολή 
ή την αποδοχή της παραίτησης των προσώπων 
που προβλέπει η παράγραφος 1 ή που 
περιορίζουν το δικαίωµα τους να παραιτηθούν ή 
την αρµοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την 
παραίτηση τους εξακολουθούν να ισχύουν.  
Τα πρόσωπα της περίπτωσης α` της 
παραγράφου 1 που παραιτήθηκαν πρέπει 
επιπροσθέτως να µην έχουν υπηρετήσει στα 
διοικητικά όρια του δήµου που υποβάλλουν 
υποψηφιότητα µέσα σε χρονικό διάστηµα είκοσι 
τεσσάρων (24) µηνών πριν από την ηµεροµηνία 
ανακήρυξης των υποψηφίων.   
Το πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου δεν 
ισχύει για τους θρησκευτικούς λειτουργούς. 
 

 
§ 7.- Για την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, το 
κώλυµα που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της 
παραγράφου 1 για τα µέλη των Ανεξάρτητων 
Αρχών, καθώς και στην περίπτωση α΄ της 
παραγράφου 2 παύει να υπάρχει, αν τα 
πρόσωπα στα οποία συντρέχει αυτό 
παραιτηθούν από τη θέση τους, πριν από την 
ηµέρα της ανακήρυξης των υποψηφίων. 
Οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή των δήµων, στην 
περίπτωση παραίτησής τους σύµφωνα µε το 
προηγούµενο εδάφιο, µπορούν να επανέλθουν 
στην υπηρεσία, µε ανάλογη εφαρµογή του 
άρθρου 32 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) 
 

 
§ 8.- ∆ήµαρχοι,  
δηµοτικοί σύµβουλοι,  
σύµβουλοι δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων  
και εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων  

 
§ 8.- Όσοι ασκούν καθήκοντα Συµπαραστάτη του 
δηµότη και της επιχείρησης ή Περιφερειακού 
Συµπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης 
µπορούν να είναι υποψήφιοι δήµαρχοι, δηµοτικοί 
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που αποδέχονται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα 
ή τα έργα που συνιστούν ασυµβίβαστο  
ή αποκτούν δηµοτικότητα σε άλλο δήµο 
 εκπίπτουν από το αξίωµα τους.  
Το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του 
οποίου υπάγεται ο οικείος δήµος, µε απόφαση 
του, διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυµβιβάστου 
και την έκπτωση από το αξίωµα εφόσον 
υποβληθεί σχετική ένσταση από τα αναφερόµενα 
στο άρθρο 45 του παρόντος, πρόσωπα.  
Κατά της απόφασης µε την οποία διαπιστώνεται 
το ασυµβίβαστο χωρεί Αίτηση αναίρεσης ενώπιον 
του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 50 του παρόντος. 
 

σύµβουλοι, σύµβουλοι ή πρόεδροι κοινότητας, 
ακόµα και αν η κατά τόπον αρµοδιότητά τους 
αφορά ή καταλαµβάνει το δήµο για τον οποίο 
θέτουν υποψηφιότητα, εφόσον παραιτηθούν από 
τη θέση τους πριν από την ηµέρα ανακήρυξης των 
υποψηφίων 
 

 
§ 9.-     Υποψηφιότητα και στους δύο βαθµούς 
τοπικής αυτο∆ιοίκησης δεν επιτρέπεται. 
 

 
§ 9.- Για την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων 
του ν. 4555/2018,  
το κώλυµα που προβλέπεται στην περίπτωση δ΄ 
της παρ. 1, ειδικά ως προς  
τους Προέδρους ∆ιοικητικών Συµβουλίων, 
τους διευθύνοντες και εντεταλµένους συµβούλους 
των πάσης φύσεως νοµικών προσώπων των 
δήµων στους οποίους υποβάλλουν 
υποψηφιότητα,  
καθώς και το κώλυµα της περίπτωσης ε΄ της 
παρ. 1, ειδικά ως προς  
τους υπαλλήλους των δήµων και των νοµικών 
προσώπων αυτών που είναι ενταγµένα στο 
Μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης,  
και ως προς  
τους Περιφερειακούς ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης,  
τους Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης,  
τους ∆ιευθυντές ιατρούς που προΐστανται της 
Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, 
καθώς και τους υπεύθυνους συντονιστές 
επιστηµονικής λειτουργίας Κέντρων Υγείας, 
παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα στα οποία 
συντρέχει το κώλυµα παραιτηθούν από τη 
θέση τους, σύµφωνα µε τη διαδικασία του 
άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν από την 
ηµέρα της ανακήρυξης των υποψηφίων. 
 

 
§ 10.- Σύµπτωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας 
αιρετού του πρώτου βαθµού τοπικής 
αυτοδιοίκησης και του δεύτερου βαθµού τοπικής 
αυτοδιοίκησης αποκλείεται. 
 

 

 
§ 11.- Στους δήµους που συνιστώνται µε το 
άρθρο 1 του παρόντος νόµου τα ανωτέρω 
Κωλύµατα και ασυµβίβαστα συντρέχουν στα 
πρόσωπα που πληρούν τις αντίστοιχες 
προϋποθέσεις στην εδαφική περιφέρεια του νέου 
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δήµου. 
 

 
§ 12.- Για τους υποψηφίους στις δηµοτικές εκλογές του Νοεµβρίου 

2010 ισχύουν αποκλειστικά τα κωλύµατα του άρθρου 29 του Κ.∆.Κ. 
στα διοικητικά όρια της εκλογικής τους περιφέρειας. 
Ειδικά για τους υποψηφίους στις εκλογικές περιφέρειες της 
περίπτωσης γ΄ του άρθρου 25 τα κωλύµατα του προηγούµενου 
εδαφίου ισχύουν για τα διοικητικά όρια του δήµου. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


