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 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ:  

ΑΡΣΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕ  
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΕΔΙΟ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ Πρόσθετες προϋποθέσεις   

Δικαστικοί λειτουργοί  
Αξιωματικοί ενόπλων δυνάμεων 
Αξιωματικοί σωμάτων ασφαλείας 

στους δήμους όπου επιθυμούν να 
θέσουν υποψηφιότητα 
 

Εφόσον, δεν υπηρέτησαν εκεί 
κατά τους τελευταίους 24 μήνες 
πριν από τη διεξαγωγή των 
αυτοδιοικητικών εκλογών  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μέλη Ανεξάρτητων Αρχών του 
άρθρου 101Α του Συντάγματος, ή 
Αρχών που χαρακτηρίζονται με 
νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές 

σε όλους τους δήμους 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 στο 
δημόσιο τομέα, κατά τη διάρκεια 
της θητείας τους στην 
Ανεξάρτητη Αρχή 

Συμπαραστάτες του δημότη και της 
επιχείρησης 

στους δήμους όπου υπηρετούν - 

Περιφερειακοί Συμπαραστάτες του 
πολίτη & επιχείρησης  

στους δήμους όπου καταλαμβάνει 
η χωρική τους αρμοδιότητα 

- 

Γενικοί Γραμματείς δήμων στους δήμους όπου υπηρετούν 
κατά την αυτοδιοικητική περίοδο 
διεξαγωγής των εκλογών 

- 
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Δικηγόροι με έμμισθη εντολή 
δήμων 

στους δήμους όπου υπηρετούν 
κατά την αυτοδιοικητική περίοδο 
διεξαγωγής των εκλογών  

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

Υπάλληλοι με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου δήμων  
και των πάσης φύσεως 
νομικών προσώπων τα οποία 
έχει συστήσει ή στα οποία 
μετέχει ο δήμος   

στους δήμους όπου υπηρετούν  και   
στο δήμο που έχει συστήσει τα 
δημοτικά νομικά πρόσωπα ή στους 
δήμους που μετέχουν  στα 
δημοτικά νομικά πρόσωπα   

 

 

Υπάλληλοι με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου δήμων 
και νομικών τους προσώπων 
που είναι ενταγμένα στο Μητρώο 
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, 
στις 26 Μαΐου 2018      

στους δήμους στα  διοικητικά όρια 
των οποίων εκτεινόταν η 
αρμοδιότητα των οργανικών τους 
μονάδων  

εφόσον άσκησαν καθήκοντα 
προϊσταμένου οργανικής μονάδας 
επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή 
Διεύθυνσης  μέσα στο 12μηνο 
πριν από τη διενέργεια των 
αυτοδιοικητικών εκλογών 

 Περιφερειακοί Διευθυντές 
Εκπαίδευσης  

 Προϊστάμενοι Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης  

 Διευθυντές ιατροί που 
προΐστανται της Ιατρικής 
Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας,  

 Υπεύθυνοι συντονιστές 
επιστημονικής λειτουργίας Κέντρου 
Υγείας 

στους δήμους στα διοικητικά όρια 
των οποίων εκτείνονταν η 
αρμοδιότητα των οργανικών τους 
μονάδων  
 

εφόσον άσκησαν τα καθήκοντά 
τους μέσα στο δωδεκάμηνο 
πριν από τη διενέργεια των 
αυτοδιοικητικών εκλογών 

Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι 
διοικητικών συμβουλίων, 
διευθύνοντες ή εντεταλμένοι 
σύμβουλοι: 

στους δήμους που εμπίπτουν στη 
χωρική αρμοδιότητα του νομικού 
προσώπου, με εξαίρεση το δήμο 
της έδρας του νομικού 

μέσα στο 18μηνο πριν από τη 
διενέργεια των αυτοδιοικητικών 
εκλογών 
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 νπδδ 
 κρατικών νπιδ 
 δημοσίων επιχειρήσεων 
 επιχειρήσεων τη διοίκηση 

των οποίων ορίζει άμεσα ή 
έμμεσα το Δημόσιο με 
διοικητική πράξη ή ως 
μέτοχος,  

προσώπου, όπου υφίσταται 
απόλυτο κώλυμα 
  

Δεν εμπίπτουν στο κώλυμα όσοι 
είναι αιρετοί της τοπικής 
αυτοδιοίκησης ή έχουν εκλεγεί 
στα ανωτέρω αξιώματα, ή έχουν 
οριστεί στις θέσεις λόγω 
ιδιότητας– ex officio 

Πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, 
διευθύνοντες ή εντεταλμένοι 
σύμβουλοι των πάσης φύσεως 
νομικών προσώπων των δήμων 

στους δήμους στα διοικητικά όρια  
των οποίων εκτεινόταν η χωρική 
αρμοδιότητά τους, 
συμπεριλαμβανομένου του 
δήμου της έδρας   

μέσα στο 18μηνο πριν από τη 
διενέργεια των αυτοδιοικητικών 
εκλογών 
 
Δεν εμπίπτουν στο κώλυμα όσοι 
είναι αιρετοί της τοπικής 
αυτοδιοίκησης ή έχουν εκλεγεί 
στα ανωτέρω αξιώματα, ή έχουν 
οριστεί στις θέσεις λόγω 
ιδιότητας – ex officio 


