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ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή προς 

ψήφιση, με τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών» είναι σε 

γενικές γραμμές προς τη σωστή κατεύθυνση, και προσπαθεί να δώσει λύσεις 

και διεξόδους στα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε στο παρελθόν στο θέμα 

της εκλογικής διαδικασίας. 

Ωστόσο επισημαίνουμε κατωτέρω σχετικές παρατηρήσεις σε ορισμένα άρθρα 

αυτού και συγκεκριμένα: 

 

Άρθρο  

Αντικείμενο 

Αντικείμενο του παρόντος είναι η θέσπιση ενός πλήρους, συστηματικού και 

αποτελεσματικού νομικού πλαισίου για την εκλογή δημοτικών και 

περιφερειακών αρχών που επιτρέπει την επιτυχή και παραγωγική διοίκηση των 

τοπικών υποθέσεων από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και 

διασφαλίζει την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος των 

τοπικών κοινωνιών, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 102 του 

Συντάγματος. 

ΜΕΡΟΣ Α’ 

ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Άρθρο 3 

Δημοτικές Αρχές 

Παρ.1:    Οι δήμοι διοικούνται από το δημοτικό συμβούλιο, την οικονομική επιτροπή, 

την επιτροπή ποιότητας ζωής, την εκτελεστική επιτροπή και τον δήμαρχο. 

Παρ.2:    Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από: 

               α) δεκατρία (13) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) 

κατοίκους, 

               β) δεκαπέντε (15) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως 

πέντε χιλιάδες (2.001 - 5.000) κατοίκους, 

               γ) δεκαεννέα (19) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν έως 

δέκα χιλιάδες (5.001 - 10.000) κατοίκους, 

               δ) είκοσι πέντε (25) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν 

έως τριάντα χιλιάδες (10.001 - 30.000) κατοίκους,  
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               ε) είκοσι εννέα (29) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν 

έως πενήντα χιλιάδες (30.001 - 50.000) κατοίκους, 

               στ) τριάντα πέντε (35) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες 

έναν έως εκατό χιλιάδες (50.001 - 100.000) κατοίκους,   

                ζ) τριάντα εννέα (39) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν 

έως διακόσιες χιλιάδες (100.001 - 200.000) κατοίκους και 

               η) σαράντα τρία (43) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από διακόσιες χιλιάδες 

έναν (200.001) και άνω κατοίκους. 

Παρ.3:    Εάν οι δημοτικές ενότητες δήμων με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως 

τριάντα χιλιάδες (10.001 - 30.000) κατοίκους και από τριάντα χιλιάδες έναν 

έως πενήντα χιλιάδες (30.001 - 50.000) κατοίκους, που έχουν συσταθεί με το 

άρθρο 2 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), υπερβαίνουν τις έξι (6), ο αριθμός των 

μελών του δημοτικού συμβουλίου τους είναι εκείνος που αντιστοιχεί στην 

επόμενη πληθυσμιακή κλίμακα. 

 

Παρατήρηση: 

Στο σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου που είχε τεθεί σε διαβούλευση  και στην  

παρ.2 προσδιορίζεται ο αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Έτσι έχουμε δημοτικά συμβούλια σε δήμους με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες 

(2.000) κατοίκους με ένδεκα (11) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από δύο 

χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες (2.001 - 5.000) κατοίκους δεκατρία μέλη  

(13), σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες 

(5.001-10.000) κατοίκους δεκαεπτά μέλη (17), σε δήμους με πληθυσμό από 

δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001 - 30.000) κατοίκους είκοσι 

ένα (21), σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως πενήντα 

χιλιάδες (30.001-50.000) κατοίκους είκοσι επτά (27),  σε δήμους με πληθυσμό 

από πενήντα χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες (50.001-100.000) κατοίκους 

τριάντα τρεις (33), σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έως 

διακόσιες χιλιάδες (100.001-200.000) κατοίκους τριάντα επτά (37), και  σε 

δήμους με πληθυσμό από διακόσιες χιλιάδες έναν (200.001) και άνω 

κατοίκους σαράντα ένα (41). 

 

Στο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση ο 

αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου διαμορφώθηκε ως 

εξής:  

Δημοτικά συμβούλια σε δήμους με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) 

κατοίκους με δεκατρία (13) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από δύο 

χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες (2.001 - 5.000) κατοίκους 

δεκαπέντε μέλη  (15), σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν 

έως δέκα χιλιάδες (5.001-10.000) κατοίκους δεκαεννιά μέλη (19), σε 



4 
 

δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες 

(10.001 - 30.000) κατοίκους είκοσι πέντε (25), σε δήμους με πληθυσμό 

από τριάντα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (30.001-50.000) 

κατοίκους είκοσι εννιά (29), σε δήμους με πληθυσμό από πενήντα 

χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες (50.001-100.000) κατοίκους 

τριάντα πέντε (35), σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν 

έως διακόσιες χιλιάδες (100.001-200.000) κατοίκους τριάντα εννιά 

(39), και  σε δήμους με πληθυσμό από διακόσιες χιλιάδες έναν 

(200.001) και άνω κατοίκους σαράντα τρεις (43). 

 

Η άποψη της ΚΕΔΕ που είχε εκφραστεί και με αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου είναι ότι η μείωση αυτή θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα 

δεδομένου ότι υπάρχουν δήμοι διαφόρων ταχυτήτων, υφής και 

χαρακτηριστικών. Υπάρχουν δήμοι που προήλθαν από συνενώσεις πολλών 

Δήμων. 

Πρόταση της ΚΕΔΕ είναι να τροποποιηθεί το πληθυσμιακό κριτήριο 

των Δήμων που ανεβαίνουν πληθυσμιακή κλίμακα και προέρχονται 

από συνενώσεις άνω των έξι Δημοτικών Ενοτήτων στο 10.001 έως 

150.000 κατοίκους, (αντί του 10.001 έως 50.001 και άνω κατοίκους). 

 

Άρθρο 4 

Αρχές Δημοτικών Κοινοτήτων 

Παρ.1:    Εάν Οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των τριακοσίων 

(300) κατοίκων διοικούνται από τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας. 

Παρ.2:    Οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των τριακοσίων 

ενός (301) κατοίκων διοικούνται από τον πρόεδρο του συμβουλίου της 

δημοτικής κοινότητας και το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας. 

Παρ.3:    Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από: 

α) τρία (3) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από τριακόσιους έναν 

έως δύο 

χιλιάδες (301 - 2.000) κατοίκους, 

β) πέντε (5) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από δύο χιλιάδες 

έναν έως δέκα 

χιλιάδες (2.001 - 10.000) κατοίκους, 

γ) ένδεκα (11) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες 

έναν έως 

πενήντα χιλιάδες (10.001 - 50.000) κατοίκους και 

δ) δεκαπέντε (15) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από πενήντα 

χιλιάδες έναν 

(50.001) και άνω κατοίκους. 
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Παρατήρηση: 

• Σύμφωνα με την από 21/5/21 επιστολή του Προέδρου της 

ΠΕΔΑ ζητείται να επανέλθει η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 

2 του προσχεδίου αναφορικά με την εκλογή συμβουλίου 

Δημοτικών Κοινοτήτων.  

   Συγκεκριμένα η ΠΕΔΑ, ζητά την άμεση επαναφορά της 

προαναφερθείσας διάταξης με το ακόλουθο περιεχόμενο: 

«Δεν εκλέγονται συμβούλια δημοτικής κοινότητας στους 

δήμους της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση τους Δήμους 

Ωρωπού, Διονύσου, Λαυρίου, Σαρωνικού, Αθήνας, Τροιζηνίας- 

Μεθάνων και Μάνδρας – Ειδυλλίας». 

    Την παραπάνω διάταξη σύμφωνα με την επιστολή, την ζητούν 

με σχετικές αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων τους, όλοι οι 

προαναφερόμενοι Δήμοι.  

 

• Σημειώνεται ότι στην παρ. 4 του άρθρου 2 του προσχεδίου 

του νόμου αναφέρονταν επίσης ότι: 

    «Δεν εκλέγονται συμβούλια Δημοτικής Κοινότητας στους 

δήμους Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Κορδελιού – Ευόσμου, 

Νεάπολης – Συκεών  και Παύλου Μελά της Περιφερειακής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης».  

    Για την παρούσα διάταξη η ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, στις 

από 12/2/2021, παρατηρήσεις της, στην υπ΄αρ. 5 

παρατήρηση της αναφέρει: «Η κατάργηση των Δημοτικών 

Κοινοτήτων αρθ.2 παρ. 3 & 4 δεν είναι θετικό για το θεσμό 

της Τ.Α., οι Δημοτικές Κοινότητες είναι φυτώριο εμβρυουλκών 

στελεχών (υπερψήφισαν 18 & 3 καταψήφισαν)». 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ – ΕΔΡΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 

Άρθρο 12 

Εκλογικές Περιφέρειες 

 

Ως εκλογικές περιφέρειες για την ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων 

ορίζονται: α) η δημοτική ενότητα της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 

(Α’ 87) και β) οι δημοτικές κοινότητες της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 

3852/2010. 
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Παρατήρηση: 

Δεν έχει  ληφθεί υπόψη το ιδιόμορφο καθεστώς των 134 κοινοτήτων οι οποίες 

εκλέγουν απευθείας Δημοτικούς Συμβούλους, με πολύ μικρό αριθμό ψήφων 

(εκλαμβανόμενες ως οιωνοί Δημοτικές Ενότητες), όπως είχε προταθεί από 

την ΚΕΔΕ. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 

 

Άρθρο 15 

Κατάρτιση συνδυασμών – Υποβολή υποψηφιοτήτων 

Παρ.6:  β) Επισυνάπτεται ηλεκτρονικό παράβολο από το οποίο προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος δήμαρχος, κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος 

δημοτικής κοινότητας και πρόεδρος δημοτικής κοινότητας έχει καταθέσει υπέρ 

του Δημοσίου ποσό διακοσίων (200), ογδόντα (80), πενήντα (50) ή δέκα (10) 

ευρώ, αντίστοιχα. Το ηλεκτρονικό παράβολο εκδίδεται είτε ατομικά, ανά 

υποψήφιο, είτε για το σύνολο ή μέρος του συνδυασμού. 

Παρατήρηση: 

Στην παρ.6 περ. β του άρθρου αυτού του προς ψήφιση νομοσχεδίου 

προβλέπεται κατάθεση ηλεκτρονικού παραβόλου. Δηλαδή, « Ηλεκτρονικό 

παράβολο από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος δήμαρχος, κάθε 

υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και κάθε υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής 

κοινότητας και ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας, έχει καταθέσει υπέρ του 

δημοσίου ποσό των διακοσίων (200), ογδόντα (80) ευρώ και πενήντα (50) 

ευρώ και δέκα (10) ευρώ αντίστοιχα. Το κάθε παράβολο μπορεί να είναι είτε 

ατομικό, ανά υποψήφιο, είτε για το σύνολο ή μέρος του συνδυασμού. Με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών μπορεί να 

αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω ποσά.» 

Είχε προταθεί από την ΚΕΔΕ η μείωση του παραβόλου σε 10 ευρώ για 

τους εκπροσώπους τοπικών συμβουλίων, 50 ευρώ για τους 

υποψηφίους δημοτικών κοινοτήτων και 100 ευρώ για τους 

υποψήφιους δημάρχους. 

 

 

 

 



7 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ – ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

Άρθρο 22 

Σταυροί προτίμησης  

Παρ.1:    Ο εκλογέας εκφράζει την προτίμηση του σε υποψήφιο συνδυασμού, 

σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο σταυρό παραπλεύρως του ονόματός του. 

Παρ.2:    Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει 

την προτίμησή του υπέρ ενός (1), δύο (2) ή τριών (3) υποψηφίων. Αν ο 

αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 

είκοσι ένα (21), ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ 

τεσσάρων (4) υποψηφίων κατά ανώτατο όριο. 

Παρ.3:    Για την εκλογή συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων, ο εκλογέας μπορεί να 

εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) ή δύο (2) υποψηφίων. 

Παρ.4:    Για την εκλογή προέδρου της δημοτικής κοινότητας, ο εκλογέας μπορεί 

να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) υποψηφίου. 

Παρ.5:    Το Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους 

σταυρούς προτίμησης, είναι έγκυρο και προσμετράται υπέρ του συνδυασμού, 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. 

Παρ.6:    Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται με στυλογράφο μαύρης ή κυανής 

απόχρωσης. 

Παρ.7:    Για τον υποψήφιο δήμαρχο δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης. Αν 

σημειωθεί σταυρός προτίμησης, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του 

ψηφοδελτίου. 

Παρ.8:    Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 25, 

δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης. Αν σημειωθεί σταυρός προτίμησης, δεν 

συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου. 

Παρατήρηση: 

Στο σχετικό άρθρο που είχε τεθεί προς διαβούλευση ο εκλογέας 

εκφράζει την προτίμηση του σε υποψήφιο συνδυασμού, σημειώνοντας στο 

ψηφοδέλτιο σταυρό παραπλεύρως του ονόματός του. 

Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την 

προτίμησή του υπέρ ενός (1) ή δύο (2) ή τριών (3) υποψηφίων. Εφόσον ο 

συνολικός αριθμός μελών του δημοτικού συμβουλίου είναι μεγαλύτερος ή ίσος 

των είκοσι ένα (21) ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του και 

υπέρ έως και τεσσάρων (4) υποψηφίων….. 
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ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι έχει μάλλον γίνει λάθος στον αριθμό μελών του 

δημοτικού συμβουλίου όπου προβλέπεται να είναι μεγαλύτερος ή ίσος των 

είκοσι ένα (21)  και πιθανόν είναι 25. 

Στο νομοσχέδιο που έχει  κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση 

προστέθηκε παρ.4 ως εξής : «Για την εκλογή προέδρου της 

δημοτικής κοινότητας, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την 

προτίμηση του υπέρ ενός (1) υποψηφίου.», το οποίο είχε ζητηθεί 

από την ΚΕΔΕ.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 

 

Άρθρο 26 

Κατανομή των Εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου  

Παρ.4:    Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού εδρών κάθε συνδυασμού γίνεται ως 

εξής: 

            α) Δικαίωμα εκλογής δημοτικού συμβούλου έχει συνδυασμός ο οποίος κατά 

την αρχική ψηφοφορία συγκέντρωσε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) 

τουλάχιστον του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων. 

Παρατήρηση: 

Στην παρ.4 εδάφιο α του νομοσχεδίου που έχει κατατεθεί ορίζεται ότι: 

«Δικαίωμα εκλογής δημοτικού συμβούλου έχει συνδυασμός ο οποίος κατά τον 

πρώτο γύρο εκλογών συγκέντρωσε ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις εκατό  

(3%) του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων.» 

Η ΚΕΔΕ είχε προτείνει το πλαφόν εισόδου να είναι ανάλογο του 

εκλογικού μέτρου. Θα μπορούσε το πλαφόν εισόδου να είναι το 

εκλογικό μέτρο συν 1. 

 

 

Άρθρο 29 

Εκλογή Συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων  

1. Στις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των τριακοσίων 

ενός (301) κατοίκων, ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου λαμβάνει τα 

τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών των συμβούλων σε κάθε δημοτική 

κοινότητα και οι επιλαχόντες συνδυασμοί λαμβάνουν τα δύο πέμπτα (2/5). Το 

κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα. 

Αν κατά τον υπολογισμό των τριών πέμπτων (3/5) και των δύο πέμπτων (2/5) 
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του συνόλου των εδρών προκύπτει κλάσμα μικρότερο του ημίσεος της 

μονάδας, δεν υπολογίζεται, ενώ αν προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο του 

ημίσεος, στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα. Για την κατανομή των 

εδρών των λοιπών συνδυασμών εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 26 με 

βάση το αποτέλεσμα στη δημοτική κοινότητα. 

2. Με βάση την παρ. 1, οι έδρες του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας 

που αναλογούν στα τρία πέμπτα (3/5) και στα δύο πέμπτα (2/5) έχουν, 

αντίστοιχα, ως εξής: 

α) στα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων κοινότητας που αποτελούνται από 

τρία (3) μέλη, δύο (2) και μία (1) έδρες, αντίστοιχα, 

β) στα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων που αποτελούνται από πέντε (5) 

μέλη, τρεις (3) και 

δύο (2) έδρες, αντίστοιχα, 

γ) στα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων που αποτελούνται από ένδεκα (11) 

μέλη, επτά (7) 

και τέσσερις (4) έδρες, αντίστοιχα, και 

δ) στα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων που αποτελούνται από δεκαπέντε 

(15) μέλη, εννέα 

(9) και έξι (6) έδρες, αντίστοιχα. 

3. Αν ο επιτυχών συνδυασμός έλαβε στη δημοτική κοινότητα κατά την αρχική 

ψηφοφορία ποσοστό μεγαλύτερο του εξήντα τοις εκατό (60% + 1 ψήφος) 

του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, οι έδρες κατανέμονται αναλογικά, 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 26, με βάση το αποτέλεσμα στη 

δημοτική κοινότητα. 

 

Παρατήρηση: 

Στο άρθρο 29 του παρόντος νομοσχεδίου προβλέπεται η εκλογή Συμβούλων 

Δημοτικών Κοινοτήτων του επιτυχόντος συνδυασμού αλλά δεν προβλέπεται ο 

τρόπος εκλογής του προέδρου. 

Θα πρέπει να υπάρξει σαφής διατύπωση του τρόπου εκλογής του πρόεδρου 

για την οποία η ΚΕΔΕ προτείνει να εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς 

υποψήφιος του πλειοψηφούντος συνδυασμού.  

Για το άρθρο αυτό επισυνάπτονται και σχετικές αποφάσεις των ΠΕΔ Αττικής 

και ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

Άρθρο 30 

Εκλογή Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων  
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Στις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως και τριακόσιους (300) κατοίκους, 

πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας εκλέγεται ο υποψήφιος, ανεξαρτήτως 

συνδυασμού, ο οποίος έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά 

την αρχική ψηφοφορία (α’ γύρος) στη δημοτική κοινότητα. Οι λοιποί 

υποψήφιοι, ανεξαρτήτως συνδυασμού, κατά τη σειρά των σταυρών που 

έλαβαν, λογίζονται ως αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας, το αρμόδιο 

δικαστήριο διενεργεί κλήρωση. 

Παρατήρηση: 

Στο νομοσχέδιο που είχε κατατεθεί προς διαβούλευση, στις δημοτικές 

κοινότητες με πληθυσμό μέχρι και τριακόσιους (300) κατοίκους πρόεδρος 

κοινότητας εκλέγεται ο υποψήφιος στον οποίο καταμετρήθηκαν τα 

περισσότερα έγκυρα ψηφοδέλτια κατά την αρχική ψηφοφορία. 

Στο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί προς ψήφιση  έγινε η εξής 
τροποποίηση σε συνδυασμό με τη σταυροδοσία του άρθρου 22  

Ειδικότερα για τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μέχρι και τριακόσιους 

(300) κατοίκους, κάθε συνδυασμός μπορεί να έχει πάνω από έναν (1) 

υποψήφιο πρόεδρο. Πρόεδρος εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς, ανεξαρτήτως 

συνδυασμού, από τον πρώτο γύρο. 

Προτείνουμε να παραμείνει το σημερινό καθεστώς όπου πρόεδρος 

εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος του πλειοψηφούντος 

συνδυασμού.  

 

 

 


