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 ΔΗΠΑΓΥΓΖ 
 

Ζ δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή επαλαζεκειίσζε ησλ Γήκσλ πνπ ζπληειείηαη κε ηε Λέα 
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 

«Θαιιηθξάηεο» (Λ. 3852/ 2010, Α’ 87)1 απνηειεί κηα ξηδνζπαζηηθή κεηαξξχζκηζε ζηε 
δηνηθεηηθή δνκή ηεο ρψξαο.  

 

Ζ αλάδεημε δεκνηηθψλ αξρψλ ζηνπο λένπο Γήκνπο, ηθαλψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο 
απμεκέλεο αλάγθεο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο πνιηηηθψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, απνηειεί θξίζηκν 

γεγνλφο γηα ηελ νπζηαζηηθή ηνπηθή αλάπηπμε θαη ηε δηαρείξηζε ππεξεζηψλ ηδίσο ζηελ 
θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ πνηφηεηά ηεο. 

  
Γηα ην ιφγν απηφ, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε άκεζε θαη πιήξεο ελεκέξσζε φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία θνξέσλ.  

 
Κε ηελ εγθχθιην απηή γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα δνζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο, κε 

ηνλ θαηά ην δπλαηφλ απινχζηεξν θαη ζπζηεκαηηθφηεξν ηξφπν. Απηφ θαζηζηά αλαγθαία θαη 
ηελ παξάζεζε Ξαξαξηήκαηνο, ζην νπνίν, εθηφο απφ Ξίλαθα κε ηηο θξίζηκεο πξνζεζκίεο θαη ηε 

ζπλαθή λνκνζεζία, πεξηιακβάλνληαη παξαδείγκαηα εμαγσγήο απνηειεζκάησλ γηα πνιιέο 

πεξηπηψζεηο πηζαλψλ εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ.  
 

Νη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ λέσλ Γήκσλ ζα γίλνπλ ηελ 
Θπξηαθή 7 Λνεκβξίνπ 20102 θαη νη επαλαιεπηηθέο, φπνπ ρξεηαζηεί, ηελ επφκελε Θπξηαθή 14 

Λνεκβξίνπ 2010.3 
 

Νη εθινγέο απηέο έρνπλ μερσξηζηή ζεκαζία, ιφγσ ηεο πξψηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Λ. 3852/2010. Νη αιιαγέο πνπ επέξρνληαη ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία παξνπζηάδνληαη 
αλαιπηηθά ζηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ. Δπηγξακκαηηθά νη βαζηθέο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ν 

«Θαιιηθξάηεο» ζην εθινγηθφ ζχζηεκα ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 
 Κεηψλεηαη ην ειηθηαθφ φξην εθινγηκφηεηαο απφ ην 21ν έηνο ζην 18ν έηνο γηα ζέζεηο 

δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, ζπκβνχισλ ηνπηθήο θαη δεκνηηθήο θνηλφηεηαο θαη εθπξνζψπσλ 

ηνπηθήο θνηλφηεηαο.  

 Ρν δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ επεθηείλεηαη φζνλ 

αθνξά ηηο δεκνηηθέο εθινγέο θαη ζηνπο νκνγελείο θαη ζηνπο λνκίκσο δηακέλνληεο ζηελ 
Διιάδα ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ 

 Δπαλαθέξεηαη ε ξχζκηζε γηα ηελ αλάδεημε σο επηηπρφληνο ηνπ ζπλδπαζκνχ κε 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ ζπλφινπ ησλ εγθχξσλ 
ςήθσλ.  

 Ζ αλάδεημε ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ εθινγηθέο πεξηθέξεηεο 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο ζπλελνχκελνπο Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο, θαζψο θαη ζηα 
ζεκεξηλά δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, ζηα νπνία δηαηξνχληαη νη Γήκνη άλσ ησλ 100.000 

θαηνίθσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί αθέξαηα ε ζχλδεζε ησλ λέσλ απηνδηνηθεηηθψλ 

κνλάδσλ κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα ζα αληηπξνζσπεχεηαη κε 
νπσζδήπνηε κία (1) έδξα ζην λέν δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Γηαηεξείηαη, φκσο, σο εληαία 

εθινγηθή πεξηθέξεηα ν Γήκνο, ζηνλ νπνίν δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/ 2010 θαη δελ δηαηξείηαη ζε δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, πνπ κε ηνλ 

«Θαιιηθξάηε» κεηνλνκάδνληαη ζε δεκνηηθέο θνηλφηεηεο.  

 Δμνξζνινγίδνληαη ηα πξνβιεπφκελα αζπκβίβαζηα ζέζεο ησλ αηξεηψλ ησλ Γήκσλ. 

Δηδηθφηεξα, πξνο απηφλ ην ζθνπφ, εηζάγνληαη νη εμήο λνκνζεηηθέο κεηαβνιέο σο πξνο 
ηηο εθινγέο ησλ πξσηνβάζκησλ Ν.Ρ.Α.: 

                                                 
1  «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο & ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο» 

2  Πύκθσλα κε ην άξζξν 9, παξ. 5 ηνπ Λ. 3852/ 2010  

3   Άξζξν 33, παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/ 2010 
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        α) Δπεθηείλεηαη ην αζπκβίβαζην ζηνπο πξνέδξνπο δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ δεκνηηθψλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ (κε εμαίξεζε ηα ηδξχκαηα) θαη ζηνπο δηεπζχλνληεο θαη 
εληεηαικέλνπο ζπκβνχινπο θαη ππαιιήινπο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ησλ 

Γήκσλ, πιελ ησλ αζηηθψλ εηαηξεηψλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. 
      β) Θεζπίδεηαη ην αζπκβίβαζην γηα ηνπο δηνηθεηέο, ππνδηνηθεηέο, πξνέδξνπο δηνηθεηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ, δηεπζχλνληεο ή εληεηαικέλνπο ζπκβνχινπο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, ησλ θξαηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη 
ησλ επηρεηξήζεσλ ηε δηνίθεζε ησλ νπνίσλ νξίδεη άκεζα ή έκκεζα ην Γεκφζην κε δηνηθεηηθή 

πξάμε ή σο κέηνρνο.  
      γ) Ξξνβιέπεηαη φηη ε δηαπίζησζε ησλ αζπκβηβάζησλ ησλ αηξεηψλ ζα γίλεηαη κε δηθαζηηθή 

απφθαζε θαηφπηλ ελζηάζεσο θαη φρη κε δηνηθεηηθή πξάμε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο (λπλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο).   

 

Πεκεηώλεηαη όηη εηδηθά γηα ηηο εθινγέο ηνπ Λνεκβξίνπ 2010 ζα ηζρύζνπλ ηα 
θσιύκαηα ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Θώδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (ΘΓΘ, θπξση. Λ. 
3463/ 2006, Α’ 114),  ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηεο εθινγηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο. Όκσο, 
όπνηνη εθιεγνύλ πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη ζα έρνπλ ηα αζπκβίβαζηα ηνπ άξζξνπ 14 
ηνπ Λ. 3852/ 2010. 
 

 Ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ απφ θάζε θχιν ππνινγίδεηαη δηαθεθξηκέλα ζην έλα ηξίην 

(1/3) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ κειψλ 

ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη ν αξηζκφο απηφο ησλ 
ππνςεθίσλ ζα πξέπεη λα δειψλεηαη ζην αληίζηνηρν ζπκβνχιην. 

 Δηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ε αλαζηνιή νπνηαζδήπνηε επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ δεκάξρνπ ζε Γήκνπο άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ, ελψ παξάιιεια 
ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ 

δεκάξρνπ, ηνπ νπνίνπ αλαζηέιιεηαη ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, απφ ηνλ νηθείν 

Γήκν κε επηβάξπλζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. Πεκεηψλεηαη, φκσο,  φηη ε αλαζηνιή 
άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εηδηθά γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν 2011-

2014 ηζρχεη γηα Γήκνπο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ είθνζη πέληε ρηιηάδσλ (25.000) 
θαηνίθσλ. 4 

 Θαζηεξψλεηαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο κίαο θαη κνλαδηθήο έλζηαζεο, ε νπνία ζηξέθεηαη 

θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ πνιπκεινχο πξσηνδηθείνπ, κε ηελ νπνία αλαθεξχζζνληαη νη 

επηηπρφληεο θαη νη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί θαη νη ππνςήθηνη θάζε ζπλδπαζκνχ πνπ 
εθιέγνληαη σο ηαθηηθνί ή αλαπιεξσκαηηθνί.  

 
Κε ηνλ «Θαιιηθξάηε» επέξρνληαη θαη νη αθφινπζεο ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο ζηελ εθινγηθή 

δηαδηθαζία γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηψλ αξρψλ ησλ Γήκσλ, νη νπνίεο, φκσο, δελ ηπγράλνπλ 
εθαξκνγήο ζηηο επηθείκελεο εθινγέο ηνπ Λνεκβξίνπ 2010: 

 Δπηκεθχλεηαη θαηά έλα (1) έηνο ε ζεηεία ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ, θαηά ζπλέπεηα ε 

δηάξθεηα ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ νξίδεηαη εθεμήο ζε πέληε (5) έηε. 

 Ζ εθινγή ησλ αξρψλ ησλ λέσλ Γήκσλ γίλεηαη ηελ ίδηα εκέξα θαηά ηελ νπνία 

δηελεξγείηαη ςεθνθνξία γηα ηελ εθινγή ησλ Διιήλσλ κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Θνηλνβνπιίνπ θαη γηα ηελ αλάδεημε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ θαη ζηα ίδηα εθινγηθά 

ηκήκαηα θαη ε εγθαηάζηαζε  ησλ αξρψλ πνπ έρνπλ εθιεγεί γίλεηαη ηελ 1ε 
Πεπηεκβξίνπ ηνπ έηνπο δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ, ελψ ε ζεηεία ηνπο ιήγεη ηελ 31ε 

Απγνχζηνπ ηνπ πέκπηνπ έηνπο.   

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζεηεία ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ πνπ ζα αλαδεηρζνχλ απφ ηηο εθινγέο ηεο 7εο 

Λνεκβξίνπ 2010 ζα αξρίζεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη ζα ιήμεη ζηηο 31 Απγνχζηνπ 2014.5 
 

Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο σο πιεζπζκφο θάζε Γήκνπ ή δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο λνείηαη 

ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο6 ηεο γεληθήο απνγξαθήο πιεζπζκνχ ηνπ Θξάηνπο ηεο 18εο Καξηίνπ 

                                                 
4  Άξζξν 282, παξ. 18 ηνπ Λ. 3852/ 2010 

5    Άξζξν 9, παξ. 5 ηνπ Λ. 3852/ 2010 

6  Άξζξν 283, παξ. 12 ηνπ Λ. 3852/ 2010 
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2001, φπσο απηή θπξψζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 6821/ Γ5- 908/ 2002 θνηλή απφθαζε ησλ 

πνπξγψλ Νηθνλνκίαο & Νηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο 
(Β΄715). 

 
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 ηνπ Λ. 3852/ 2010 γηα ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ 

Λνεκβξίνπ 2010, φπνπ αλαθέξεηαη ζηηο δηαηάμεηο ν πεξηθεξεηάξρεο, λνείηαη ν λνκάξρεο ζηε 

δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ αλήθεη ν Γήκνο, γηα ηελ αλάδεημε ησλ αξρψλ ηνπ νπνίνπ 
δηελεξγνχληαη νη εθινγέο, θαη φπνπ αλαθέξεηαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο, λνείηαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ 
νπνίνπ αλήθεη ν Γήκνο.  

 
Ρέινο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 29 ηνπ Λ. 3852/ 2010 νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

εθινγή βνπιεπηψλ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ 

γηα φζα ζέκαηα δελ πθίζηαηαη εηδηθή πξφβιεςε ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηνπ ΘΓΘ.  
  

Γηα πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ παξνχζα 
εγθχθιην κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηνπο θαησηέξσ ππαιιήινπο ηεο Γ/λζεο Νξγάλσζεο θαη 

Ιεηηνπξγίαο ΝΡΑ: 

 
ΝΛΝΚΑ ΡΖΙ. ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ Γ/ΛΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ 

ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΝ 

Θσλζηαληίλν Δπζηαζίνπ 213-1364026 k.eystathiou@ypes.gr 

Θίκσλ Πηδεξφπνπιν 213-1364321 k.sidiropoulos@ypes.gr 

Καηίλα Ληηληηνχκε 213-1364378 sdidioumi@ypes.eu 

Αγγειηθή Ξαπάδνγινπ 213-1364342 a.papazoglou@ypes.gr 

Γξεγφξε Γεσξγαλέ 213-1364395 ggeorganes@ypes.eu 

Εέηα Ιαηζνχδε 213-1364390 g.latsoudi@ypes.gr 

Καξία Παπέια 213-1364391 m.sapela@ypes.gr 

Βηβή Γεσξγαθνπνχινπ 213-1364337 p.georgakopoulou@ypes.gr 

 

 
Ρελ παξνχζα εγθχθιην κπνξείηε λα ηελ αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηνηφπν ηνπ πνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο: www.ypes.gr/ εθινγέο/ 
δεκνηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο εθινγέο/ εγθχθιηνη-απνθάζεηο-ΦΔΘ/ δηελέξγεηα πεξηθεξεηαθψλ θαη 

δεκνηηθψλ εθινγψλ- εγθχθιηνη- απνθάζεηο 
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 ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΝΟΥΛ 
 
Δθινγηθέο πεξηθέξεηεο: Γηα πξψηε θνξά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/ 2010 εηζάγεηαη ε 

έλλνηα ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο. Πχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 

25 ηνπ ηδίνπ λφκνπ εθινγηθέο πεξηθέξεηεο απνηεινχλ α) νη ζπλελνχκελνη Γήκνη ή θνηλφηεηεο, 
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ, νη νπνίεο νλνκάδνληαη δεκνηηθέο ελφηεηεο θαη β) 

ηα πξψελ δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ζηα νπνία δηαηξνχληαη νη Γήκνη άλσ ησλ 100.000 θαηνίθσλ, 
ηα νπνία νλνκάδνληαη δεκνηηθέο θνηλφηεηεο. Ξ.ρ. νη εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ηνπ Γήκνπ 

Θεζζαινλίθεο είλαη 6, απνηεινχκελεο απφ ηα 5 δεκνηηθά ηνπ δηακεξίζκαηα θαη ηνλ λπλ Γήκν 

Ρξηαλδξίαο, ν νπνίνο ζπλελψλεηαη. Πεκεηψλεηαη φηη Γήκνο θάησ ησλ 100.000 θαηνίθσλ, ζηνλ 
νπνίν δελ επήιζε θακία κεηαβνιή απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 3852/ 2010, 

απνηειείηαη απφ κηα εληαία εθινγηθή πεξηθέξεηα.  
 

Κνλνεδξηθέο, δηεδξηθέο, ηξηεδξηθέο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο: Δίλαη νη εθινγηθέο 
πεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο αληηζηνηρεί έλαο, δχν ή ηξεηο δεκνηηθνί ζχκβνπινη, αληίζηνηρα, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 30 ηνπ Λ. 3852/ 2010 *θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 46494/ 

13.8.2010 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο (Β’ 1294).* 

 
Ξιεζπζκόο: πνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/ 2010, θαη επνκέλσο θαη ζε απηέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία, γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ πιεζπζκφ λνείηαη ν 

πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηεο γεληθήο απνγξαθήο πιεζπζκνχ ηνπ Θξάηνπο ηεο 18εο Καξηίνπ 
2001, φπσο απηή θπξψζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 6821/ Γ5- 908/ 2002 θνηλή απφθαζε ησλ 

πνπξγψλ Νηθνλνκίαο & Νηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο 
(Β΄715). 

 
Πηαπξνδνζία: Κε ηε ζηαπξνδνζία ν πνιίηεο εθθξάδεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ πξνο έλαλ ή δχν ή 

ηξεηο ππνςεθίνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο, ζηνπο εθινγηθνχο 

θαηαιφγνπο ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλνο θαη πξνο έλαλ ππνςήθην δεκνηηθφ ζχκβνπιν απφ 
φιεο ηηο ππφινηπεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ηνπ Γήκνπ. Δπίζεο, εθθξάδεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ 

πξνο έλαλ ή δχν ππνςήθηνπο ζπκβνχινπο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ή πξνο έλαλ ζχκβνπιν 
ηνπηθήο θνηλφηεηαο ή εθπξφζσπν ηνπηθήο θνηλφηεηαο ηνπ Γήκνπ 

 

Γεκνηηθέο- Ρνπηθέο Θνηλόηεηεο: Νη λένη Γήκνη ζπγθξνηνχληαη απφ ηηο δεκνηηθέο θαη 
ηνπηθέο θνηλφηεηεο.  
Γεκνηηθέο θνηλόηεηεο είλαη:  

α) φια αλεμαηξέησο ηα ζεκεξηλά ηνπηθά δηακεξίζκαηα, απφ ηα νπνία απνηειείηαη ν Γήκνο ή ε 
Θνηλφηεηα πνπ ζπλλελψλεηαη,  

β) νη Γήκνη ή νη Θνηλφηεηεο πνπ θαηαξγήζεθαλ χζηεξα απφ εζεινχζηα ζπλέλσζε, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ 410/ 1995 θαη  

γ) νη Γήκνη ή νη Θνηλφηεηεο πνπ ζπλελψλνληαη κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 3852/ 2010 θαη δελ 

απνηεινχληαη απφ ηνπηθά δηακεξίζκαηα,  
εθόζνλ έρνπλ πιεζπζκό κεγαιύηεξν από 2000 θαηνίθνπο.  

Δπίζεο, δεκνηηθέο θνηλφηεηεο απνηεινχλ ηα ηνπηθά δηακεξίζκαηα ησλ λεζησηηθψλ Γήκσλ, 
εθόζνλ έρνπλ πιεζπζκό κεγαιύηεξν από 1000 θαηνίθνπο, νη λπλ Θνηλφηεηεο ή ηνπηθά 

δηακεξίζκαηα πνπ εθηείλνληαη ζε φιε ηε πεξηθέξεηα ηνπ λεζηνχ θαη δελ απνηεινχλ Γήκν, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 3852/2010, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηνίθσλ απηψλ 

θαη ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, ζηα νπνία δηαηξνχληαη νη Γήκνη, κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 100.00 

θαηνίθσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 117 ηνπ ΘΓΘ.  
 

Ρνπηθέο θνηλόηεηεο είλαη:  
α) φια ηα ζεκεξηλά ηνπηθά δηακεξίζκαηα απφ ηα νπνία απνηειείηαη ν Γήκνο ή ε Θνηλφηεηα 

πνπ ζπλλελψλεηαη, 

                                                 
*
 Ρα εληόο *...* δηόξζσζε παξνξάκαηνο  
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β) νη Γήκνη ή νη Θνηλφηεηεο πνπ θαηαξγήζεθαλ χζηεξα απφ εζεινχζηα ζπλέλσζε, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ 410/ 1995 
γ) νη Γήκνη ή νη Θνηλφηεηεο πνπ ζπλελψλνληαη κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 3852/ 2010 θαη δελ 

απνηεινχληαη απφ ηνπηθά δηακεξίζκαηα,  
εθόζνλ έρνπλ πιεζπζκό κέρξη 2000 θαηνίθνπο 

 



 10 

 

 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ 
 ΔΘΙΝΓΔΠ ΓΗΑ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ ΠΡΝΠ 

ΛΔΝΠ ΓΖΚΝΠ  
  

 ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α’ 
 ΔΘΙΝΓΔΠ – ΔΘΙΝΓΔΗΠ – ΔΘΙΝΓΗΚΝΗ 

 

 1. Σξόλνο δηελέξγεηαο ησλ εθινγώλ 
Νη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ ηεο λέαο δεκνηηθήο πεξηφδνπ πνπ αξρίδεη 
ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη ιήγεη ηελ 31ε Απγνύζηνπ 20147, ζα γίλνπλ εηδηθά γηα ηηο 

επεξρφκελεο εθινγέο ηελ Θπξηαθή 7 Λνεκβξίνπ 2010. Γηα ηελ πξνθήξπμε ησλ εθινγψλ απηψλ 
δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξάμε πξνθήξπμεο, αθνχ ε εκεξνκελία δηελέξγεηάο ηνπο νξίδεηαη 

ξεηά ζην άξζξν 9 παξ. 5 ηνπ Λ. 3852/2010. 

 
Πηηο εθινγέο απηέο ςεθίδνπκε γηα ηελ αλάδεημε 

 Γεκάξρσλ  
 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ 

 ζπκβνχισλ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο   
 ζπκβνχισλ ηνπηθήο θνηλφηεηαο   

 εθπξνζψπσλ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο  

 
Ζ ςεθνθνξία ζα αξρίζεη ηελ 7ε πξσηλή θαη ζα ιήμεη ηελ 7ε βξαδηλή ηεο ίδηαο εκέξαο8. Πε 

πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο ςεθνθνξίαο, απηή ζα δηεμαρζεί ηελ επφκελε Θπξηαθή 14 
Λνεκβξίνπ 2010, κε ίδηα ψξα έλαξμεο θαη ιήμεο.9 Πε πεξίπησζε πνπ ε ςεθνθνξία δελ 

δηεμαρζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ζε έλα Γήκν ή ζε έλα ή πεξηζζφηεξα εθινγηθά ηκήκαηα απηή 

ζα γίλεη ηελ Ρεηάξηε 10 Λνεκβξίνπ 2010.10  
 

 1.1 Νξηζκόο Γεκνηηθήο θαη Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο 
Γηεπθξηλίδεηαη, εδψ, φηη: 

 

Α) Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο απνηεινχλ: 

 Ρα ζεκεξηλά ηνπηθά δηακεξίζκαηα, εθόζνλ έρνπλ πιεζπζκό κεγαιύηεξν από 

2000 θαηνίθνπο. Ππγθεθξηκέλα, ηα ηνπηθά δηακεξίζκαηα είλαη: 

 νη ΝΡΑ πνπ θαηαξγήζεθαλ θαη νη νηθηζκνί πνπ πξνζαξηήζεθαλ ζηνπο Γήκνπο θαη 

ηηο Θνηλφηεηεο, νη νπνίνη ζπζηήζεθαλ κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 2539/ 1997 
(«Ξξφγξακκα Θαπνδίζηξηαο»)  (Α’ 244) 

 νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο πνπ θαηαξγήζεθαλ θαηφπηλ ζπλέλσζεο ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 1416/ 1984 (Α’ 18) θαη 1622/ 1986 (Α’ 92) 
 

 νη Γήκνη ή νη Θνηλφηεηεο πνπ θαηαξγήζεθαλ χζηεξα απφ εζεινχζηα ζπλέλσζε, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ 410/ 1995, εθόζνλ έρνπλ πιεζπζκό 
κεγαιύηεξν από 2000 θαηνίθνπο (π.ρ. Γήκνο Υξσπνύ) 

 

                                                 
7  Άξζξν 9, παξ. 5 ηνπ Λ. 3852/ 2010.  

8  Άξζξν 47 ηνπ ΘΓΘ. 

9  Άξζξν 33, παξ. 1 Λ. 3852/10 

10  Άξζξν 48 ΘΓΘ. 
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 νη Γήκνη ή νη Θνηλφηεηεο πνπ ζπλελψλνληαη κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 3852/ 2010 θαη δελ 

απνηεινχληαη απφ ηνπηθά δηακεξίζκαηα, εθόζνλ έρνπλ πιεζπζκό κεγαιύηεξν 
από 2000 θαηνίθνπο (π.ρ. Γήκνο Γάθλεο- Γήκνο κεηηνύ) 

 
 Ρα ηνπηθά δηακεξίζκαηα ησλ λεζησηηθψλ Γήκσλ, εθόζνλ έρνπλ πιεζπζκό 

κεγαιύηεξν από 1000 θαηνίθνπο (π.ρ. Ρνπηθό Γηακέξηζκα Θαιιηκαζηάο, 

πξώελ Γήκνπ Ησλίαο, ηνπ λεζησηηθνύ Γήκνπ Σίνπ)  
 

 Ξξψελ Θνηλφηεηεο ή ηνπηθά δηακεξίζκαηα πνπ εθηείλνληαη ζε φιε ηε πεξηθέξεηα ηνπ 
λεζηνχ θαη δελ απνηεινχλ Γήκν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 3852/2010, 

αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνύ ησλ θαηνίθσλ απηώλ (π.ρ. πξώελ Θνηλόηεηα 
Γνλνύζαο) 

 

 Ρα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ζηα νπνία δηαηξνχληαη νη Γήκνη, κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 
100.00 θαηνίθσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 117 ηνπ ΘΓΘ11 

 

Β) Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο απνηεινχλ: 

 Ρα ζεκεξηλά ηνπηθά δηακεξίζκαηα, εθόζνλ έρνπλ πιεζπζκό έσο θαη 2000 

θαηνίθνπο. Ππγθεθξηκέλα, ηα ηνπηθά δηακεξίζκαηα είλαη: 
 νη ΝΡΑ πνπ θαηαξγήζεθαλ θαη νη νηθηζκνί πνπ πξνζαξηήζεθαλ ζηνπο Γήκνπο θαη 

ηηο Θνηλφηεηεο, νη νπνίνη ζπζηήζεθαλ κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 2539/ 1997 

(«Ξξφγξακκα Θαπνδίζηξηαο») (Α’ 244)  

 νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο πνπ θαηαξγήζεθαλ θαηφπηλ ζπλέλσζεο ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 1416/ 1984 (Α’ 18) θαη 1622/ 1986 (Α’ 92) 
 

 νη Γήκνη ή νη Θνηλφηεηεο πνπ θαηαξγήζεθαλ χζηεξα απφ εζεινχζηα ζπλέλσζε, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ 410/ 1995, εθόζνλ έρνπλ πιεζπζκό έσο θαη 

2000 θαηνίθνπο. 
 

 νη Γήκνη ή νη Θνηλφηεηεο πνπ ζπλελψλνληαη κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 3852/ 2010 θαη δελ 

απνηεινχληαη απφ ηνπηθά δηακεξίζκαηα, εθόζνλ έρνπλ πιεζπζκό έσο θαη 2000 
θαηνίθνπο. 

 

 2. Δθινγείο θαη Δθιόγηκνη  

 2.1 Δθινγηθό δηθαίσκα    

  
Γηθαίσκα ςήθνπ ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο έρνπλ12: 
 

α. όινη νη δεκόηεο ηνπ λένπ Γήκνπ πνπ ζσξεπηηθά: 

 έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, δειαδή έρνπλ γελλεζεί κέρξη 

31.12.199213  
 είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο14, πνπ 

απφ 1.1.2011 ζα απνηεινχλ έλα Γήκν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 3852/ 

2010.15 

                                                 
11  Ρα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ησλ δήκσλ κπνξνύλ λα αλεπξεζνύλ ζηα αθόινπζα ΦΔΘ: Αζελαίσλ (Α’ 246/ 1981), Θεζζαιόληθεο 

(Α’ 74/ 1981), Ξεηξαηά (Α’ 100/ 1982), Ξαηξέσλ (Α’ 154/ 1994), Θαιιηζέαο θαη Ζξαθιείνπ Θξήηεο (Α’ 185/ 2006), Ιαξηζζαίσλ (Α’ 193/ 

2006), θαη Ξεξηζηεξίνπ (Α’ 198/ 2006).  
12  Άξζξν 10  Λ. 3852/10 

13  Πύκθσλα κε ην άξζξν 10, παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/ 2010 σο πξνο ην όξην ειηθίαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνύ δηθαηώκαηνο 

εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηώλ, όπσο θάζε θνξά ηζρύνπλ. Ζ πξώηε (1) Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο 

ζεσξείηαη εκεξνκελία γέλλεζεο εθείλσλ πνπ έρνπλ γελλεζεί θαηά ην έηνο απηό.  
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β. νη πνιίηεο ησλ ινηπώλ 26 θξαηώλ-κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νπνίνη δελ 
έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα, αιιά  πνπ ζσξεπηηθά:   

 θαηνηθνχλ ζηελ Διιάδα 

 έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, δειαδή εθφζνλ έρνπλ γελλεζεί 

κέρξη 31.12.1992 
 είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ ζεκεξηλνχ Γήκνπ 

ή ηεο Θνηλφηεηαο φπνπ θαηνηθνχλ  

 
γ. νη νκνγελείο16, νη νπνίνη δελ έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα αιιά δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ 

Διιάδα σο αιινδαπνί, θαη πνπ ζσξεπηηθά:   

 έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, δειαδή έρνπλ γελλεζεί κέρξη 

31.12.1992, 
 είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ ζεκεξηλνχ Γήκνπ 

ή ηεο Θνηλφηεηαο φπνπ θαηνηθνχλ17 

 
δ. νη λνκίκσο δηακέλνληεο ππήθννη ηξίησλ ρσξώλ18, νη νπνίνη δελ έρνπλ ηελ ειιεληθή 

ηζαγέλεηα αιιά δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα σο αιινδαπνί, θαη πνπ ζσξεπηηθά:   

 έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, δειαδή έρνπλ γελλεζεί κέρξη 

31.12.1992 
 είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ ζεκεξηλνχ Γήκνπ 

ή ηεο Θνηλφηεηαο φπνπ θαηνηθνχλ19 

 
 

                                                                                                                                            
14  Ζ θαζόινπ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ εθινγηθώλ θαηαιόγσλ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη εθείλεο ηεο θαηαρώξηζεο κεηαβνιώλ, 

δηαγξαθώλ, θαζώο θαη ηεο ηαθηήο, αλά δήκηλν, αλαζεώξεζήο ηνπο, νξηνζεηείηαη ζην ΞΓ 96/ 2007 (Α’ 116), πνπ εκπεξηέρεη ηελ λνκνζεζία 

γηα ηελ εθινγή βνπιεπηώλ (άξζξα 7 έσο θαη 26). Πεκεηώλεαη όηη θαηά ηε ξεηή πξόβιεςε ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Λ. 3852/ 2010 νη εθινγηθνί 

θαηάινγνη, πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ εθινγή βνπιεπηώλ, ηζρύνπλ θαη γηα ηελ αλάδεημε ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ.  

15  Άξζξν 10, παξ. 1 ηνπ Λ.  3852/ 2010.  

16           Όζνη είλαη θάηνρνη Δηδηθνύ Γειηίνπ Ραπηόηεηαο Νκνγελνύο ή ηίηινπ δηακνλήο σο κέιε νηθνγέλεηαο θαηόρνπ ηέηνηνπ Γειηίνπ θαη 

έρνπλ ζπκπιεξώζεη, από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηελ απόθηεζε ηνπ Γειηίνπ ή ηίηινπ αληίζηνηρα, πεληαεηή ζπλερή θαη λόκηκε 

δηακνλή ζηε Σώξα  ή έρνπλ ηίηιν παξακνλήο σο νκνγελείο θαη έρνπλ ζπκπιεξώζεη από ηε ρνξήγεζε ηνπ πεληαεηή ζπλερή θαη λόκηκε 

παξακνλή ζηε Σώξα (άξζξν 14, παξ. 3, πεξ. α θαη ε ηνπ Λ. 3838/ 2010). 

17  Αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνύ δηθαηώκαηνο ησλ νκνγελώλ, βι. ηελ ππ’ αξηζκ. 6/ 7.5.2010 εγθύθιην ηνπ 

πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ε νπνία, κε όιν ην ζρεηηθό πιηθό, είλαη πξνζβάζηκε ζην 

δηθηπαθό ηόπν: www.ypes.gr /εθινγέο/δεκνηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο εθινγέο/Νκνγελείο θαη πήθννη ηξίησλ ρσξώλ 

18  Όζνη α) είλαη θάηνρνη άδεηαο δηακνλήο αόξηζηεο δηάξθεηαο ή δεθαεηνύο δηάξθεηαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2910/2001 

(Α’ 91) θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ Λ. 3386/2005, όπσο ηζρύεη, β) έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηώο ηνπ «επί καθξόλ 

δηακέλνληνο», θαη` εθαξκνγή, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΞΓ 150/2006 (Α’ 160) ή ζην πξνβιεπόκελν κε ηελ εηδηθή ξύζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 7 

ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Λ. 3731/ 2008 (Α’ 263), γ) είλαη θάηνρνη «δειηίσλ κόληκεο δηακνλήο», σο κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα πνιίηε ή πνιίηε 

θξάηνπο - κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη` εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Λ. 3386/2005 θαη ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ ΞΓ 

106/2007 (Α’ 135) θαζώο θαη δειηίσλ ή αδεηώλ παξακνλήο σο κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα πνιίηε ή πνιίηε θξάηνπο - κέινπο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, θαη έρνπλ ζπκπιεξώζεη πεληαεηή λόκηκε θαη ζπλερή δηακνλή  ζηε ρώξα, δ) είλαη γνλείο αλειίθσλ Διιήλσλ πνιηηώλ, ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 94 ηνπ Λ. 3386/2005, όπσο ηζρύεη, θαη έρνπλ ζπκπιεξώζεη πεληαεηή ζπλερή θαη λόκηκε δηακνλή ζηε ρώξα, ε) έρνπλ 

αλαγλσξηζζεί σο πνιηηηθνί πξόζθπγεο ή έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηώο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο ή πξνζηαζίαο γηα αλζξσπηζηηθνύο ιόγνπο, 

ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξντζρύζαληνο πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο 61/1999 

(Α’ 63), θαζώο θαη ησλ πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ 90/2008 (Α’ 138), 96/2008 (Α’ 152), 167/2008 (Α’ 223) θαη 81/2009 (Α’ 99), όπσο 

έρνπλ ηξνπνπνηεζεί, εθόζνλ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ζπλερή πεληαεηή θαη λόκηκε δηακνλή ζηε ρώξα από ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνύ 

αηηήκαηνο, ζη) είλαη θάηνρνη ηαμηδησηηθώλ εγγξάθσλ ή εηδηθνύ δειηίνπ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί από εκεδαπή αξρή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο Γηεζλνύο Πύκβαζεο ηεο Λέαο όξθεο, πεξί ηνπ θαζεζηώηνο ησλ αληζαγελώλ, ε νπνία έρεη θπξσζεί κε ην Λ. 139/1975 (Α’ 176) θαη 

έρνπλ ζπκπιεξώζεη πεληαεηή ζπλερή θαη λόκηκε δηακνλή ζηε Σώξα από ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο ησλ παξαπάλσ ηίηισλ θαη δ) είλαη πνιίηεο 

ρσξώλ ΔΕΔΠ (Διβεηία, Ηζιαλδία, Ιηρηελζηάτλ θαη Λνξβεγία) πνπ είλαη θάηνρνη ηίηινπ δηακνλήο εθδηδόκελνπ απόηηο αξκόδηεο αζηπλνκηθέο 

αξρέο θαηζπκπιεξώλνπλ πεληαεηή ζπλερή θαη λόκηκε δηακνλή ζηε ρώξα (άξζξν 14, παξ. 3, πεξ. β έσο θαη  δ ηνπ Λ. 3852/ 2010 θαη άξζξν 

18, παξ 7β ηνπ Λ. 3870/ 2010. 
19  Αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνύ δηθαηώκαηνο ησλ λνκίκσο δηακελόλησλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ, βι. ηελ ππ’ αξηζκ. 

6/ 7.5.2010 εγθύθιην ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ε νπνία, κε όιν ην ζρεηηθό πιηθό, 

είλαη πξνζβάζηκε ζην δηθηπαθό ηόπν: www.ypes.gr / εθινγέο/ Γεκνηηθέο θαη Ξεξηθεξεηαθέο Δθινγέο/Νκνγελείο θαη πήθννη ηξίησλ 

ρσξώλ 

http://www.ypes.gr/
http://www.ypes.gr/
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Γελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο φζνη εθ ησλ αλσηέξσ έρνπλ ζηεξεζεί ην 

εθινγηθφ δηθαίσκα, δειαδή φζνη βξίζθνληαη ζε πιήξε ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε20 
θαη φζνη ζηεξήζεθαλ ην δηθαίσκα απηφ ιφγσ ακεηάθιεηεο πνηληθήο θαηαδίθεο γηα θάπνην απφ 

ηα εγθιήκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ Ξνηληθφ21 θαη Πηξαηησηηθφ Ξνηληθφ Θψδηθα22, θαη εθφζνλ ε 
ζηέξεζε απηή πθίζηαηαη θαηά ην ρξφλν δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ. 

 

 2.2 Δθινγείο  
Δηδηθφηεξα, γηα θαζεκηά απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο αλάδεημεο δεκνηηθψλ αξρψλ, 

ςεθίδνπλ: 
 γηα Γήκαξρν θαη δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο: όινη νη δεκφηεο εθινγείο, νη νπνίνη 

είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, 

πνπ απφ 1.1.2011 ζα απνηειέζνπλ ην λέν Γήκν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 
3852/ 2010, νη πνιίηεο ησλ ινηπώλ 26 θξαηώλ-κειώλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, νη νκνγελείο, θαζώο θαη νη λνκίκσο δηακέλνληεο ππήθννη ηξίησλ 
ρσξώλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ 

ζεκεξηλνχ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο φπνπ θαηνηθνχλ.  

 γηα ζπκβνύινπο δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ: κόλν νη δεκφηεο εθινγείο πνπ είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηεο νηθείαο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο,  

νη πνιίηεο ησλ ινηπώλ 26 θξαηώλ-κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη 
νκνγελείο, θαζώο θαη νη λνκίκσο δηακέλνληεο ππήθννη ηξίησλ ρσξώλ πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηεο Γεκνηηθήο 
Θνηλφηεηαο ηνπ Γήκνπ φπνπ θαηνηθνχλ.23 

 γηα ζπκβνύινπο ηνπηθώλ θνηλνηήησλ: κόλν νη δεκφηεο εθινγείο πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο,  νη πνιίηεο 
ησλ ινηπώλ 26 θξαηώλ-κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νκνγελείο, 

θαζώο θαη νη λνκίκσο δηακέλνληεο ππήθννη ηξίησλ ρσξώλ πνπ είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο ηνπ 

Γήκνπ φπνπ θαηνηθνχλ.24 

 γηα εθπξόζσπν ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο: κόλν νη δεκφηεο εθινγείο, νη νπνίνη 
είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, νη 

πνιίηεο ησλ ινηπώλ 26 θξαηώλ-κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη 
νκνγελείο, θαζώο θαη νη λνκίκσο δηακέλνληεο ππήθννη ηξίησλ ρσξώλ πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηεο ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο φπνπ θαηνηθνχλ.25 

 2.3 Άζθεζε εθινγηθνύ δηθαηώκαηνο  
 
Ζ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο είλαη ππνρξεσηηθή. Απφ ηελ ππνρξέσζε απηή 

εμαηξνχληαη26: 

 Νη θάηνηθνη ηνπ εμσηεξηθνχ 

 ζνη έρνπλ ππεξβεί ην 70ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο 

 ζνη δηακέλνπλ ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ 200 

ρηιηφκεηξα απφ ην εθινγηθφ ηκήκα φπνπ ςεθίδνπλ.27 
 

                                                 
20  Άξζξα 1666 έσο θαη 1688 ΑΘ 

21  Άξζξα 59  έσο θαη 66, παξ. 3 ηνπ Ξνηληθνύ Θώδηθα 

22  Άξζξη 7 , παξ. 1β ηνπ Λ. 2287/ 1995 (Α’ 20) 

23  Άξζξν 11, παξ. 1, δεύηεξν εδάθην ηνπ Λ. 3852/ 2010 

24  Άξζξν 11, παξ. 1, δεύηεξν εδάθην ηνπ Λ. 3852/ 2010 

25  Άξζξν 11, παξ. 1, δεύηεξν εδάθην ηνπ Λ. 3852/ 2010 

26  Άξζξν 11 παξ. 2 Λ. 3852/2010 

27   Πρεηηθή ε ππ’ αξηζκ. 39959/ 16.7.2010 εγθύθιηνο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ζηνλ ηζηνηόπν: www.ypes.gr 
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο δελ ζπληάζζνληαη εηδηθνί εθινγηθνί θαηάινγνη γηα 

ηνπο θξαηνχκελνπο28 θαη ηνπο λαπηηθνχο.29 
 

Δπίζεο, ζηηο εθινγέο απηέο νη εηεξνδεκφηεο αζθνχλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα κφλν ζην 
Γήκν ή ηελ Θνηλφηεηα, ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ησλ νπνίσλ είλαη εγγεγξακκέλνη, θαη φρη 

ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ Λ. 3146/2003 

(Α΄125).30  
 

Δηδηθή άδεηα31 γηα ηε δηεπθφιπλζε ζηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο ρνξεγείηαη απφ 
ηελ ππεξεζία ηνπο ζηνπο: 

 Γηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ππαιιήινπο 

 Γεκφζηνπο πνιηηηθνχο ππαιιήινπο32  

 Πηξαηησηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο, ηελ 

ειιεληθή αζηπλνκία θαη ην ιηκεληθφ ζψκα  
 παιιήινπο Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο33, ΛΞΓΓ, ηξαπεδψλ (ηνπ Γεκφζηνπ 

Ρνκέα) θαη δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο, 

 

εθφζνλ ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο δελ δηακέλνπλ ζην Γήκν ή ζηελ Θνηλφηεηα, φπνπ αζθνχλ 
ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα. 

 
Αλάινγε άδεηα είλαη δπλαηφ λα ιάβεη θαη ην πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα34, εθφζνλ εθδνζεί ζρεηηθή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο.35 
 

 

 2.4 Δθιόγηκνη 
 

α.  Γηα ην αμίσκα ηνπ Γεκάξρνπ έρνπλ δηθαίσκα λα εθιεγνχλ φινη νη Έιιελεο πνιίηεο πνπ 
είλαη δεκόηεο ηνπ λένπ Γήκνπ, έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηνπ εθιέγεηλ36 θαη έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ην 21ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο37  θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ, 
δειαδή έρνπλ γελλεζεί κέρξη ηηο 6.11.1989.  

 

β. Γηα ην αμίσκα ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ, έρνπλ δηθαίσκα λα εθιεγνχλ:  
 φινη νη Έιιελεο πνιίηεο πνπ είλαη δεκόηεο ηνπ λένπ Γήκνπ, έρνπλ ηελ 

ηθαλόηεηα ηνπ εθιέγεηλ θαη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο 

                                                 
28  Πύκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ Πσθξνληζηηθνύ Θώδηθα (Λ 2776/1999,  Α΄ 291) νη θξαηνύκελνη ςεθίδνπλ κόλν θαηά ηηο 

βνπιεπηηθέο εθινγέο θαη ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ Διιήλσλ επξσβνπιεπηώλ. 

29  Πύκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 10 ηνπ Λ. 2623/1998 (Α΄ 139), όπσο απηέο έρνπλ θσδηθνπνηεζεί ζην 

άξζξν 27, παξ. 7 ηνπ ΞΓ 96/ 2007 νη λαπηηθνί αζθνύλ ην εθινγηθό ηνπο δηθαίσκα ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο, ζηηο εθινγέο ηνπ Δπξσπατθνύ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ζηα δεκνςεθίζκαηα. 

30   Άξζξν 2, παξ. 1 ηνπ Λ. 3146/ 2003: «Νη εθινγείο πνπ δηακέλνπλ ζε δήκν ή θνηλόηεηα άιιεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο από 

εθείλε, ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλνη, απνθαινύληαη ζην εμήο "εηεξνδεκόηεο" θαη κπνξνύλ λα αζθνύλ ην 

εθινγηθό ηνπο δηθαίσκα θαηά ηηο γεληθέο βνπιεπηηθέο εθινγέο, ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε αληηπξνζώπσλ ζην Δπξσπατθό Θνηλνβνύιην θαη 

ηα δεκνςεθίζκαηα, ζηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο». 

31  Άξζξν 11 παξ. 3 Λ. 3852/10 

32  Πύκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ ΞΓ 210/1992 (Α΄ 99) νη ππάιιεινη ηνπ Ξπξνζβεζηηθνύ Πώκαηνο είλαη δεκόζηνη πνιηηηθνί  

ππάιιεινη. 

33  Γειαδή ηνπο ππαιιήινπο ησλ Γήκσλ, Θνηλνηήησλ, ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ, θπζηθά, θαη νη δεκνηηθνί αζηπλνκηθνί, ησλ 

Γεκνηηθώλ, Θνηλνηηθώλ Ηδξπκάησλ θαη ησλ Λνκηθώλ Ξξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ απηώλ, θαζώο θαη ησλ Ππλδέζκσλ Γήκσλ, Θνηλνηήησλ 

θαη Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ.  

34 Π’ απηέο  αλήθνπλ νη δεκνηηθέο θαη νη θνηλνηηθέο επηρεηξήζεηο.  

35  Άξζξν 11 παξ. 3 Λ. 3852/10 

36  Βι. αλσηέξσ ζηελ ελόηεηα 2.1.  

37  Ζ απόδεημε ηεο ειηθίαο κε ππεύζπλζε δήισζε, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 3, παξ. 5 ηνπ Λ. 2690/ 1999 (Θώδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο, Α’ 45) είλαη δπλαηή, κόλν εθόζνλ, ε ειηθία δελ απνδεηθλύεηαη από ην δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο, ηε ιεμηαξρηθή πξάμε 

γέλλεζεο ή από ην κεηξών αξξέλσλ ή ην δεκνηνιόγην. 
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θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ,38 δειαδή έρνπλ γελλεζεί κέρξη 

6.11.1992 
 νη πνιίηεο ησλ ινηπώλ 26 θξαηώλ-κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη 

νπνίνη α) έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθιέγεηλ, β) έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο 

ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ,39 δειαδή έρνπλ 
γελλεζεί κέρξη 6.11.1992, θαη γ) δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή απφθαζε έθπησζεο 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεζζαη, ζχκθσλα κε ην θξάηνο- κέινο θαηαγσγήο ηνπο.  

 νη νκνγελείο, νη νπνίνη α) έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθιέγεηλ β) έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ 
εθινγψλ, δειαδή έρνπλ γελλεζεί κέρξη 6.11.1992 γ) δηαζέηνπλ επαξθή γλώζε 

ηεο Διιεληθήο γιώζζαο θαη δ) δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή απφθαζε έθπησζεο 
ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεζζαη, ζχκθσλα κε ην θξάηνο- κέινο θαηαγσγήο ηνπο.  

 Νη λνκίκσο δηακέλνληεο ππήθννη ηξίησλ ρσξώλ, νη νπνίνη α) έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ εθιέγεηλ β) έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά 
ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ, δειαδή έρνπλ γελλεζεί κέρξη 6.11.1992 θαη 

γ) δηαζέηνπλ επαξθή γλώζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο θαη δ) δελ έρεη εθδνζεί 

δηθαζηηθή απφθαζε έθπησζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεζζαη, ζχκθσλα κε ην 
θξάηνο- κέινο θαηαγσγήο ηνπο.  

 
γ. Γηα ην αμίσκα ηνπ ζπκβνχινπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπ ζπκβνχινπ ηνπηθήο θνηλφηεηαο  
έρνπλ δηθαίσκα λα εθιεγνχλ:  

 φινη νη Έιιελεο πνιίηεο πνπ είλαη δεκόηεο ηνπ λένπ Γήκνπ, έρνπλ ηελ 

ηθαλόηεηα ηνπ εθιέγεηλ, έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο 
θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ,40 δειαδή έρνπλ γελλεζεί κέρξη 

6.11.1992 θαη είλαη θάηνηθνη ηεο πεξηθέξεηαο ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο  
 νη πνιίηεο ησλ ινηπώλ 26 θξαηώλ-κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη 

νπνίνη α) έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθιέγεηλ, β) έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο 

ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ,41 δειαδή έρνπλ 
γελλεζεί κέρξη 6.11.1992, γ) δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή απφθαζε έθπησζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεζζαη, ζχκθσλα κε ην θξάηνο- κέινο θαηαγσγήο ηνπο θαη 

δ) είλαη θάηνηθνη ηεο πεξηθέξεηαο ηεο δεκνηηθήο  ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο  
 νη νκνγελείο, νη νπνίνη α) έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθιέγεηλ β) έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ 

εθινγψλ, δειαδή έρνπλ γελλεζεί κέρξη 6.11.1992 γ) δηαζέηνπλ επαξθή γλώζε 
ηεο Διιεληθήο γιώζζαο, δ) δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή απφθαζε έθπησζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεζζαη, ζχκθσλα κε ην θξάηνο- κέινο θαηαγσγήο ηνπο θαη 

ε) θαη είλαη θάηνηθνη ηεο πεξηθέξεηαο ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο.  
 Νη λνκίκσο δηακέλνληεο ππήθννη ηξίησλ ρσξώλ, νη νπνίνη α) έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ εθιέγεηλ β) έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά 

ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ, δειαδή έρνπλ γελλεζεί κέρξη 6.11.1992 θαη 
γ) δηαζέηνπλ επαξθή γλώζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο, δ) δελ έρεη εθδνζεί 

δηθαζηηθή απφθαζε έθπησζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεζζαη, ζχκθσλα κε ην 
θξάηνο- κέινο θαηαγσγήο ηνπο θαη ε) θαη είλαη θάηνηθνη ηεο πεξηθέξεηαο ηεο 

δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο 

 
δ. Γηα ην αμίσκα ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο έρνπλ δηθαίσκα λα εθιεγνχλ φινη νη 

δεκόηεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, νη νπνίνη α) έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηνπ εθιέγεηλ, β) έρνπλ 
ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ, δειαδή 

έρνπλ γελλεζεί κέρξη 6.11.199242 θαη γ) είλαη θάηνηθνη ηεο πεξηθέξεηαο ηεο ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο  
 

                                                 
38  Άξζξν 13, παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/ 2010 

39  Άξζξν 13, παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/ 2010 

40  Άξζξν 13, παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/ 2010 

41  Άξζξν 13, παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/ 2010 

42  Άξζξν 13, παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/ 2010 
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Πεκεηψλεηαη φηη νη δεκφηεο ζεκεξηλνχ Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο κπνξνχλ λα ζέζνπλ 
ππνςεθηφηεηα ζε νπνηνδήπνηε αηξεηφ αμίσκα ηνπ λένπ Γήκνπ, δει. ζε νπνηαδήπνηε εθινγηθή 

πεξηθέξεηα ηνπ λένπ Γήκνπ σο ππνςήθηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη, ή σο ππνςήθηνη ζχκβνπινη 
ζε δεκνηηθή ή ηνπηθή θνηλφηεηα, εθφζνλ, θπζηθά, πιεξνχληαη νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο. 

Έηζη, δεκφηεο ηνπ Γήκνπ Γάθλεο κπνξεί λα ζέζεη ππνςεθηφηεηα ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα 

ηνπ Γήκνπ κεηηνχ, αθνχ απφ 1.1.2011 θαζίζηαηαη δεκφηεο ηνπ λένπ Γήκνπ Γάθλεο- 
κεηηνχ. Γεκφηεο, επίζεο, ηνπ Γήκνπ Γάθλεο κπνξεί λα ζέζεη ππνςεθηφηεηα γηα ην 

ζπκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο κεηηνχ, εθφζνλ πιεξνί ηεο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, 
δειαδή έρεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ εθιέγεηλ, έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ 

θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ, θαη είλαη θάηνηθνο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Γεκνηηθήο 
Θνηλφηεηαο κεηηνχ.  

 
Δπηζεκαίλεηαη όηη όπνπ ζηελ παξνύζα εγθύθιην γίλεηαη 
αλαθνξά ζε «ππνςεθηόηεηα ζε Γήκν» λνείηαη ν λένο 
Γήκνο, ν νπνίνο ζπζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 3852/ 
2010 θαη ζα ιεηηνπξγήζεη από 1.1.2011. 
 

 2.4.1 Κεηαδεκόηεπζε ππνςεθίσλ 
 
Α. Πηνπο ππνςήθηνπο δεκάξρνπο, δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο ή ζπκβνύινπο δεκνηηθήο 

ή ηνπηθήο θνηλόηεηαο πνπ δελ είλαη δεκόηεο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Γεκνηηθήο ή Ρνπηθήο 
Θνηλόηεηαο, φπνπ ελδηαθέξνληαη λα εθιεγνχλ, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαδεκφηεπζεο 

πξνθεηκέλνπ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα ζε απηφλ. Έηζη, φζνη επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη:  

 

 ζηνπο λένπο Γήκνπο ησλ λνκψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο, 

 

 ζε νπνηνδήπνηε λέν Γήκν λνκνχ, εθφζνλ ζήκεξα είλαη γξακκέλνη ζε δεκνηνιφγην 

ή Κεηξψν Αξξέλσλ νπνηνπδήπνηε άιινπ Γήκνπ ή άιιεο Θνηλφηεηαο ηνπ λνκνχ 

απηνχ, 
 

 ζε νπνηνδήπνηε λέν Γήκν λνκνχ, εθφζνλ θαηά ην παξειζφλ ήηαλ  γξακκέλνη ζε 

Κεηξψν Αξξέλσλ ή δεκνηνιφγην νπνηνπδήπνηε άιινπ Γήκνπ ή άιιεο Θνηλφηεηαο ηνπ 
λνκνχ απηνχ,  

 

δελ απαηηείηαη λα έρνπλ δηεηή δηακνλή ζηνπο Γήκνπο απηνχο.43 
 

 
ζνη ελδηαθέξνληαη λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα ζηνπο αλσηέξσ Γήκνπο νθείινπλ λα 

ππνβάινπλ ζε απηνχο αίηεζε γηα κεηαδεκφηεπζε απφ ηελ  1ε Απγνύζηνπ 201044 κέρξη θαη 

ηελ πξνεγνχκελε ηεο θαηάζεζεο ζην αξκφδην δηθαζηήξην ηεο δήισζεο θαηάξηηζεο ησλ 
ζπλδπαζκψλ, δει. κέρξη ηελ 16ε Νθησβξίνπ 2010.45 Πε φζεο, φκσο, πεξηπηψζεηο ε 

δηαδηθαζία ηεο κεηαδεκφηεπζεο πεξαησζεί κεηά ηελ 31ε Απγνύζηνπ 2010, πνπ είλαη ε 
ηειεπηαία εκέξα ηεο Γ΄ αλαζεψξεζεο ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ, ζηνπο νπνίνπο ζα έρνπλ 

                                                 

  Υο λένο Γήκνο ζεσξείηαη θαη απηόο ζηνλ νπνίν δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή κε ην άξζξν 1, ηνπ Λ. 3852/ 2010 


  Υο λένο Γήκνο ζεσξείηαη θαη απηόο ζηνλ νπνίν δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή κε ην άξζξν 1, ηνπ Λ. 3852/ 2010 


  Υο λένο Γήκνο ζεσξείηαη θαη απηόο ζηνλ νπνίν δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή κε ην άξζξν 1, ηνπ Λ. 3852/ 2010 

43  Άξζξν 16 ηνπ ΘΓΘ, όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22, παξ. 1 ηνπ Λ. 3536/ 2007 (Α’ 42), ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 

10, παξ. 5 ηνπ Λ. 3852/ 2010 

44  Άξζξν 16 ηνπ ΘΓΘ ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 10, παξ. 5 ηνπ Λ. 3852/ 2010 

45  Πύκθσλα κε ην άξζξν 41 ηνπ ΘΓΘ ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ δελ 

ππνινγίδεηαη ε κέξα ηεο ςεθνθνξίαο. Ζ πξνζεζκία ιήγεη κόιηο παξέιζεη θαη ε ηειεπηαία εκέξα ηεο, έζησ θαη αλ είλαη εκέξα αξγίαο. 



 17 

πεξηιεθζεί φιεο νη κεηαβνιέο (κεηαδεκνηεχζεηο θιπ.) πνπ έγηλαλ κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή 

θαη βάζεη ησλ νπνίσλ ζα δηελεξγεζνχλ νη εθινγέο ηεο 7εο Λνεκβξίνπ 2010, ν ππνςήθηνο δελ 
ζα κπνξεί λα ςεθίζεη ζην Γήκν, φπνπ ζέηεη ππνςεθηφηεηα.46 Δλλνείηαη φηη κπνξεί λα ςεθίζεη 

γηα ηελ αλάδεημε ησλ λέσλ δεκνηηθψλ αξρψλ ζην Γήκν ή ηελ Θνηλφηεηα φπνπ ήηαλ δεκφηεο 
κέρξη ηελ 31ε Απγνχζηνπ 2010. 

 

 
Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κεηαδεκφηεπζε ησλ ππνςεθίσλ είλαη ηα εμήο: 

1. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ε νπνία θαηαηίζεηαη ζην Γήκν φπνπ επηζπκεί λα 
κεηαδεκνηεχζεη, ν νπνίνο απνηειεί ηελ έδξα ηνπ λένπ δήκνπ θαη εγγξάθεηαη ζην 

δεκνηνιφγην ηνπ.47 Πηελ αίηεζε απηή πξέπεη λα δειψζεη ξεηά φηη ζα ζέζεη 
ππνςεθηφηεηα ζην ζπγθεθξηκέλν Γήκν θαη γηα ην ιφγν απηφ δεηά ηελ εγγξαθή ηνπ 

ζην γεληθφ κεηξψν ησλ δεκνηψλ. 

 
2  α. Ξηζηνπνηεηηθφ πεξί εγγξαθήο ηνπ ζην δεκνηνιφγην ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο απφ  

 φπνπ κεηαδεκνηεχεη, γηα φπνηνλ ζέηεη ππνςεθηφηεηα ζηνπο Γήκνπο ησλ λνκψλ 
 Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο 

 

β. Ξηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο ηνπ λνκνχ, ζηελ 
πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ επηζπκεί λα ζέζεη ππνςεθηφηεηα, φηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

ππνςήθηνο είλαη ή ήηαλ γξακκέλνο ζηα δεκνηνιφγηα ή Κεηξψα Αξξέλσλ. 
 

Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη ε δηαδηθαζία κεηαδεκφηεπζεο κπνξεί λα δηελεξγεζεί θαη κέζσ 
ΘΔΞ.48   

 

Νη Γήκνη ππνρξενχληαη λα πξνβνχλ άκεζα, θαη πάλησο φρη πέξαλ ηεο 17εο  Νθησβξίνπ 2010, 
ζηε κεηαδεκφηεπζε θαη λα εθδψζνπλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο. Δθφζνλ απηφο πνπ 

κεηαδεκφηεπζε δελ αλαθεξπρζεί ππνςήθηνο, ε απφθαζε κεηαδεκφηεπζεο παχεη λα ηζρχεη 
κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ αλαθήξπμε ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ 

ππνςεθίσλ, δειαδή κεηά ηελ 23ε Φεβξνπαξίνπ 2011. Ζ απψιεηα ηεο δεκνηηθφηεηαο 

επέξρεηαη απηνδηθαίσο, θαη σο εθ ηνχηνπ ε ζρεηηθή απφθαζε έρεη δηαπηζησηηθφ ραξαθηήξα, 
σο πξνο ηε κε πιήξσζε ηεο πξνυπφζεζεο αλαθήξπμεο ηνπ κεηαδεκνηεχζαληνο, σο 

ππνςεθίνπ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, δειαδή αλαθεξπρζεί ππνςήθηνο θαη αλεμάξηεηα απφ ην 
αλ εθιεγεί ή φρη παξακέλεη πιένλ δεκφηεο ηνπ λένπ Γήκνπ ζηνλ νπνίν κεηαδεκφηεπζε.  

 

Β. Πηνπο ππνςήθηνπο δεκάξρνπο, δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο ή ζπκβνύινπο 
δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλόηεηαο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζέζνπλ ππνςεθηόηεηα ζε 

δήκνπο άιισλ λνκώλ, εθηφο δει. ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν Α 
πεξηπηψζεσλ, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαδεκφηεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε πεξί 

κεηαδεκφηεπζεο49 λνκνζεζία, κφλν ζηνπο Γήκνπο ή ζηηο Θνηλφηεηεο πνπ απνηεινχλ ην λέν 
δήκν, φπνπ: 

Β1. δηακέλνπλ ηνπιάρηζηνλ επί κία δηεηία, ή 

Β2. είλαη δεκφηεο ν άιινο ζχδπγνο, ή 
Β3. ήηαλ δεκφηεο πξηλ απφ ην γάκν, ζε πεξίπησζε ιχζεο απηνχ, ή 

Β4. ήηαλ αξρηθά δεκφηεο  νη ίδηνη ή νη γνλείο ηνπο. Απηή ε δπλαηφηεηα φκσο παξέρεηαη γηα 
κία θαη κφλν θνξά 

 

Πε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε κεηαδεκφηεπζε πξέπεη λα δηελεξγεζεί ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ 
πξνεγνχκελε ηεο θαηάζεζεο ζην αξκφδην Ξξσηνδηθείν ηεο δήισζεο θαηάξηηζεο ησλ 

ζπλδπαζκψλ, δει. κέρξη ηελ 16ε Νθησβξίνπ 2010. 
 

                                                 
46  ΠηΔ 1071/ 2008 

47  Άξζξν 10, παξ. 5 ηνπ Λ. 3852/ 2010 

48  Πρεη. ε  ππ’ αξηζκ.  ΓΗΑΓΞ/ Α1/13190/ 1.7.2002 Απόθαζε ηνπ πνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο  

(Β’ 896) 

49  Άξζξν 15, παξ. 7 θαη 8 ηνπ ΘΓΘ. 
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Πε φζεο, φκσο, πεξηπηψζεηο ε δηαδηθαζία ηεο κεηαδεκφηεπζεο πεξαησζεί κεηά ηελ 31ε 

Απγνύζηνπ 2010, πνπ είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηεο Γ΄ αλαζεψξεζεο ησλ εθινγηθψλ 
θαηαιφγσλ, ζηνπο νπνίνπο ζα έρνπλ πεξηιεθζεί φιεο νη κεηαβνιέο (κεηαδεκνηεχζεηο θιπ.) 

πνπ έγηλαλ κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή θαη βάζεη ησλ νπνίσλ ζα δηελεξγεζνχλ νη εθινγέο ηεο 
7εο Λνεκβξίνπ 2010, ν ππνςήθηνο δελ ζα κπνξεί λα ςεθίζεη ζην Γήκν, φπνπ ζέηεη 

ππνςεθηφηεηα.50 Δλλνείηαη φηη κπνξεί λα ςεθίζεη γηα ηελ αλάδεημε ησλ λέσλ δεκνηηθψλ 

αξρψλ ζην Γήκν ή ηελ Θνηλφηεηα φπνπ ήηαλ δεκφηεο κέρξη ηελ 31ε Απγνχζηνπ 2010. 
 

Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κεηαδεκφηεπζε ηεο ελφηεηαο απηήο είλαη ηα εμήο: 
1. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ε νπνία θαηαηίζεηαη ζην Γήκν φπνπ επηζπκεί λα 

κεηαδεκνηεχζεη, ν νπνίνο απνηειεί ηελ έδξα ηνπ λένπ δήκνπ θαη εγγξάθεηαη ζην 
δεκνηνιφγην ηνπ.51  

2. Ξηζηνπνηεηηθφ πεξί ηεο εγγξαθήο ηνπ ζην δεκνηνιφγην ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, 

από ηνλ νπνίν επηζπκεί λα κεηαδεκνηεχζεη θαη ή 
3. α. Βεβαίσζε ηνπ Γεκάξρνπ ή ηνπ Ξξνέδξνπ Θνηλφηεηαο πεξί ηεο δηεηνχο κφληκεο 

εγθαηάζηαζεο (πεξίπησζε Β1). Πεκεηψλεηαη φηη ε βεβαίσζε ηνπ Γεκάξρνπ ή ηνπ 
Ξξνέδξνπ Θνηλφηεηαο πεξί ηεο δηεηνχο κφληκεο εγθαηάζηαζεο δηέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 279 ηνπ ΘΓΘ. Θαηά ηελ έλλνηα ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, 

θαηνηθία είλαη ν ηφπνο φπνπ ην πξφζσπν έρεη ηελ θχξηα θαη κφληκε εγθαηάζηαζή ηνπ, 
ν ηφπνο δειαδή πνπ έρεη θαηαζηεί, ζχκθσλα κε ηε βνχιεζή ηνπ, ην ζηαζεξφ θέληξν 

ησλ βηνηηθψλ ηνπ ελ γέλεη ζρέζεσλ. Δηδηθφηεξα, σο θχξηα θαη κφληκε εγθαηάζηαζε 
ζεσξείηαη ν ηφπνο ηεο νηθνγελεηαθήο εγθαηάζηαζεο, ν νπνίνο έρεη ην ζηνηρείν ηεο 

ζηαζεξφηεηαο, ελψ δελ απνθιείεηαη ε άζθεζε επαγγέικαηνο ζε άιιν ηφπν52 ή 
β. Ξηζηνπνηεηηθφ πεξί ηεο εγγξαθήο ηνπ άιινπ ζπδχγνπ ζην δεκνηνιφγην ηνπ Γήκνπ 

πνπ επηζπκεί λα κεηαδεκνηεχζεη (πεξίπησζε Β2) ή  

γ. Ξηζηνπνηεηηθφ πεξί ηεο εγγξαθήο ηνπ πξηλ ην γάκν, ζε πεξίπησζε ιχζεο απηνχ, 
ζην δεκνηνιφγην ηνπ Γήκνπ πνπ επηζπκεί λα κεηαδεκνηεχζεη (πεξίπησζε Β3) ή 

δ. Ξηζηνπνηεηηθφ πεξί ηεο εγγξαθήο αξρηθά ηνπ ηδίνπ ή ησλ γνλέσλ ηνπ ζην 
δεκνηνιφγην ηνπ Γήκνπ φπνπ επηζπκεί λα κεηαδεκνηεχζεη. Πε απηή ηελ πεξίπησζε 

απαηηείηαη επηπιένλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη 

φηη θάλεη ρξήζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο κία κφλν θνξά (πεξίπησζε Β4). 
 

Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη ε δηαδηθαζία κεηαδεκφηεπζεο κπνξεί λα δηελεξγεζεί θαη κέζσ 
ΘΔΞ.53  

 

 3. Θσιχκαηα Δθινγηκφηεηαο 
 
Πχκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 12 ηνπ Λ. 3852/2010, γηα ηνπο ππνςεθίνπο δεκνηηθνχο 

ζπκβνχινπο, ζπκβνχινπο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη εθπξνζψπνπο ηνπηθήο 
θνηλφηεηαο ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηεο 7εο Λνεκβξίνπ 2010 ηζρχνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηα 

θσιχκαηα ηνπ άξζξνπ 29 ΘΓΘ, ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο εθινγηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο.  Πηηο 

εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, φκσο, πνπ απνηεινχλ ηα ζεκεξηλά δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, πνπ 
δηαηξνχληαη νη Γήκνη άλσ ησλ 100.000 θαηνίθσλ, ηα θαησηέξσ θσιχκαηα εθινγηκφηεηαο γηα 

ηνπο ππνςήθηνπο ησλ εθινγηθψλ απηψλ πεξηθεξεηψλ αλαηξέρνπλ ζηα δηνηθεηηθά φξηα φινπ 
ηνπ Γήκνπ, πνπ ηνλ απνηεινχλ.54 Γηα ηνπο ππνςήθηνπο Γεκάξρνπο ηα θσιχκαηα αλαηξέρνπλ 

ζην επίπεδν νιφθιεξνπ ηνπ Γήκνπ.     

 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη είλαη δπλαηφλ ππνςήθηνη λα κελ θαηαιακβάλνληαη απφ ηα θαησηέξσ 

θσιχκαηα, αλαθνξηθά κε ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα, ζηελ νπνία ζέηνπλ ππνςεθηφηεηα, φκσο 

                                                 
50  ΠηΔ 1071/ 2008 

51  Άξζξν 10, παξ. 5 ηνπ Λ. 3852/ 2010 

52  ΠηΔ 1865, 2312/2002, 5006/96 θ.ά. 

53  Πρεη. ε ππ’ αξηζκ. 6297/ 3.4.2006  Απόθαζε ηνπ θππνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο  (Β’ 415) 

θαη  ε  ππ’ αξηζκ.  ΓΗΑΓΞ/ Α1/13190/ 1.7.2002 Απόθαζε ηνπ πνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο  (Β’ 896) 

54 Άξζξν 18, παξ. 10, πεξ. β’ ηνπ Λ. 3870/ 2010 (Α’ 138) 
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απφ 1.1.2011 εάλ εθιεγνχλ κπνξεί λα θαηαιακβάλνληαη απφ ηα αζπκβίβαζηα ηνπ άξζξνπ 14 

ηνπ Λ. 3852/ 2010, ηα νπνία πιεξνχληαη ζηα φξηα πιένλ ηνπ λένπ Γήκνπ. Ρνχην, δηφηη 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 14, παξ. 12 ηνπ Λ. 3852/ 2010 γηα ηηο πξνζερείο δεκνηηθέο εθινγέο, 

θαη κφλν, ηζρχνπλ απνθιεηζηηθά ηα θσιχκαηα ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, ελψ γηα ηε 
δεκνηηθή πεξίνδν 2011- 2014 ηζρχνπλ ηα αζπκβίβαζηα ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ. 3852/ 2010 

ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ λένπ Γήκνπ.  

 
1.΄Δηζη δελ κπνξνύλ λα εθιεγνύλ ζηα αμηψκαηα ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ55: 

 
i. Νη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί56, όζνη, δειαδή, εκπίπηνπλ ζην ξπζκηζηηθό πεδίν ηνπ 

άξζξνπ 33 ηνπ Θώδηθα Νξγαληζκνύ Γηθαζηεξίσλ θαη Θαηάζηαζεο Γηθαζηηθώλ 
Ιεηηνπξγώλ (Λ. 1756/ 1988, Α’ 35) 57. Δίλαη πξνθαλέο όηη ην θώιπκα 

εθινγηκόηεηαο δελ θαηαιακβάλεη ηνπο δηθαζηηθνύο ππαιιήινπο, νη νπνίνη 

δηέπνληαη, από πιεπξάο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο, από απηνηειή Θώδηθα 
(Θύξσζε Θώδηθα Γηθαζηηθώλ παιιήισλ, θπξση. Λ. 2812/ 2000, Α’ 67)58    

ii. Νη αμησκαηηθνί ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο:  
- πφ ην δεδνκέλν φηη είλαη δηαθξηηή ε ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ 

κνλίκσλ αμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ (Λ. 2439/ 1996, Α’ 219) 

έλαληη εθείλεο ησλ κνλίκσλ αλζππαζπηζηψλ θαη ππαμησκαηηθψλ (ΛΓ 445/ 
1974, Α’ 160), δελ θαηαιακβάλνληαη απφ ην θψιπκα απηφ νη 

αλζππαζπηζηέο θαη ππαμησκαηηθνί ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Γελ έρνπλ 
θψιπκα εθινγηκφηεηαο νη δφθηκνη έθεδξνη αμησκαηηθνί θαη νη νπιίηεο ησλ 

ελφπισλ δπλάκεσλ (ζηξαηεχζηκνη, κφληκνη, εζεινληέο, επαγγεικαηίεο θαη 
βξαρείαο αλαθαηάηαμεο).59 

- Υο αμησκαηηθνί ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζεσξνχληαη νη θαηέρνληεο 

βαζκφ ππαζηπλφκνπ Β’ θαη άλσ.60 Νη ζπλνξηαθνί θχιαθεο θαη νη εηδηθνί 
θξνπξνί απνηεινχλ ηδηαίηεξεο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ, πνπ δηέπνληαη, 

αληηζηνίρσο, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2622/ 1998 (Α’ 138) θαη ηνπ 
άξζξνπ 9 ηνπ Λ. 2734/ 1999 (Α’ 161), φπσο απηέο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρχνπλ, θαη δελ θαηαιακβάλνληαη απφ ην θψιπκα απηφ.  

- Γελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ησλ αμησκαηηθψλ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ 
Πψκαηνο61 νη ππξνλφκνη, νη αξρηππξνζβέζηεο θαη νη ππξνζβέζηεο.  

- Ζ Διιεληθή Αγξνθπιαθή απνηειεί απηνηειή ππεξεζία ηνπ πνπξγείνπ 
Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε θαη δελ εληάζζεηαη ζηα Πψκαηα Αζθαιείαο62 

                                                 
55  Γηα κηα ζπλνιηθή επηζθόπεζε ησλ θσιπκάησλ θαη αζπκβηβάζησλ ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ ΘΓΘ, βι. Ληθ. Καπξίθαο (2008): 

«Ξξνζόληα- Θσιύκαηα εθινγηκόηεηαο- Αζπκβίβαζηα  θαηά ηηο δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο εθινγέο» (Δθδόζεηο Λνκηθή Βηβιηνζήθε) 

56  Πηνπο δηθαζηηθνύο ιεηηνπξγνύο δελ αλήθνπλ νη ηαηξνδηθαζηέο (άξζξν 33,  Λ. 1756/1988, Α΄ 35), νύηε νη άκηζζνη ή έκκηζζνη 

ππνζεθνθύιαθεο (άξζξν 92 Π). Αλαθνξηθά κε ηνπο άκηζζνπο ππνζεθνθύιαθεο βι. ππ’ αξηζκ. 3/ 1999 Γλσκνδόηεζε Δηζαγγειέα Αξείνπ 

Ξάγνπ 

57  α)  Ν  πξόεδξνο, νη  αληηπξόεδξνη,  ζύκβνπινη,   πάξεδξνη, εηζεγεηέο θαη δόθηκνη εηζεγεηέο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. 

 β) Ν Ξξόεδξνο, ν Δηζαγγειέαο, νη αληηπξόεδξνη ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ,  νη αξενπαγίηεο θαη αληεηζαγγειείο ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ, νη  

πξόεδξνη θαη  εηζαγγειείο  εθεηώλ  νη  εθέηεο  θαη  αληηεηζαγγειείο εθεηώλ,  νη  πξόεδξνη θαη εηζαγγειείο πξσηνδηθώλ, νη πξσηνδίθεο θαη  

αληηεηζαγγειείο  πξσηνδηθώλ,  ην πάξεδξνη   πξσηνδηθείσλ   θαη πάξεδξνη  εηζαγγειίαο, νη εηξελνδίθεο, πηαηζκαηνδίθεο θαη δόθηκνη 

εηξελνδίθεο. 

  γ)  Ν  Ξξόεδξνο, ν  γεληθόο  επίηξνπνο  ηεο  Δπηθξαηείαο,  νη αληηπξόεδξνη,   ζύκβνπινη,  αληεπίηξνπνη,  πάξεδξνη,  εηζεγεηέο  

θαη  δόθηκνη εηζεγεηέο ηνπ Διεγθηηθνύ Ππλεδξίνπ. 

  δ) Ν γεληθόο επίηξνπνο, ν  επίηξνπνο θαη νη  αληεπηηξόπνη  ηεο Δπηθξαηείαο  ησλ  ηαθηηθώλ  δηνηθεηηθώλ  δηθαζηεξίσλ,  νη 

πξόεδξνη  εθεηώλ,  εθέηεο,  πξόεδξνη πξσηνδηθώλ,   πξσηνδίθεο   θαη   πάξεδξνη  πξσηνδηθείνπ ησλ ηαθηηθώλ δηνηθεηηθώλ δηθαζηεξίσλ. 

58  Πύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ θπξση. Λ. 2812/ 2000  (Α’ 67) δηθαζηηθνί ππάιιεινη είλαη νη ππάιιεινη ηεο γξακκαηείαο ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ησλ πνιηηηθώλ θαη πνηληθώλ δηθαζηεξίσλ θαη ησλ εηζαγγειηώλ ηνπο, ησλ ηαθηηθώλ δηνηθεηηθώλ δηθαζηεξίσλ, 

ηεο Γεληθήο Δπηηξνπείαο ηεο Δπηθξαηείαο ζηα ηαθηηθό δηνηθεηηθό δηθαζηήξηα, νη ππάιιεινη ηνπ Διεγθηηθνύ Ππλεδξίνπ θαη ηεο ππεξεζίαο ηνπ 

Γεληθνύ Δπηηξόπνπ ηεο Δπηθξαηείαο ζην Διεγθηηθό Ππλέδξην, νη ππάιιεινη ησλ εκκίζζσλ ππνζεθνθπιαθείσλ, θαζώο θαη νη ππάιιεινη ησλ 

Θηεκαηνινγηθώλ Γξαθείσλ Οόδνπ θαη Θσ -Ιέξνπ.  

59  Γλ ΛΠΘ 201/ 1996 

60  Άξζξν 20, παξ. 1 ηνπ Λ. 2800/ 2000 (Α’ 41).  Πύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ ν δόθηκνο ππαζηπλόκνο δελ απνηειεί 

βαζκό ηεο ηεξαξρηθήο θιίκαθαο.  

61  Ρν νπνίν αλήθεη ζηα Πώκαηα Αζθαιείαο, θαηά άξζξν 1 ηνπ Λ. 3511/ 2006 (Α’ 258).  
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- Ρν Ιηκεληθφ Πψκα, σο εθ ηεο θχζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ (ΛΓ 444/ 

1970, Α’ 39) ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη αλήθεη ζηα Πψκαηα Αζθαιείαο. Νη 
βαζκνί ησλ αμησκαηηθψλ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 13 ηνπ Λ. 3079/ 2002 

(Α’ 311)63, ζηνπο νπνίνπο δελ εκπίπηνπλ νη αλζππαζπηζηέο, νη 
ππαμησκαηηθνί θαη νη ιηκελνθχιαθεο.  

iii. Νη ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί ησλ γλσζηψλ ζξεζθεηψλ. Υο «γλσζηή ζξεζθεία» ζα 

πξέπεη λα ζεσξεζεί ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 13, παξ. 2 ηνπ Ππληάγκαηνο θάζε 
ζξεζθεία, εθφζνλ νη ηειεηέο ηεο δελ είλαη θξπθέο, ηα δφγκαηα θαη νη αξρέο ηεο δελ 

είλαη απφθξπθεο θαη κπζηηθέο, αιιά θαλεξέο ζε φινπο θαη σο εθ ηνχηνπ γλσζηέο.  
iv. Νη γεληθνί γξακκαηείο Γήκσλ θαη νη ππάιιεινη Γήκσλ ή Θνηλνηήησλ, πνπ 

απνηεινχλ εθινγηθή πεξηθέξεηα, φπνπ ππεξεηνχλ64 κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, 
δειαδή σο κφληκνη, ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ.65 Ρν θψιπκα απηφ δελ πθίζηαηαη γηα ηνπο δηθεγφξνπο ηνπ Γήκνπ, αθνχ 

ζπλδένληαη, ξεηψο, κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο.66 Δπίζεο, ην θψιπκα απηφ δελ 
θαηαιακβάλεη ηνπο δηνηθεηέο θαη ηα κέιε δηνίθεζεο ΛΞΓΓ, νξγαληζκψλ θιπ.67 κσο, ην 

θψιπκα απηφ, παξφιν πνπ δελ εηζάγεηαη ξεηά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη 
Θνηλνηήησλ, πθίζηαηαη πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο εηδηθνχο ζπκβνχινπο θαη ηνπο εηδηθνχο 

ζπλεξγάηεο ηνπ Γεκάξρνπ, θαζψο θαη ηνπο επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο ηνπ άξζξνπ 67 

ηνπ Λ. 1416/ 1984, φπσο ηζρχεη, δηφηη έρεη θξηζεί απφ ην Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο68 
φηη πξνέρεη ε πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο απφ ηνλ ςπρνινγηθφ επεξεαζκφ 

πνπ είλαη δπλαηφλ λα αζθήζνπλ ζην εθινγηθφ ζψκα ιφγσ ηεο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ ζην 
Γήκν, θαζψο θαη ε απνθπγή ηεο πξνπαξαζθεπήο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηεο ζηαδηνδξνκίαο 

ηνπο σο δεκνηηθψλ αξρφλησλ.  
 

Νη ππάιιεινη ησλ Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, νη νπνίνη θαζίζηαληαη, θαη’ εθαξκνγή 
ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 95, παξ 5 θαη 257 ηνπ Λ. 3852/ 2010 ππάιιεινη ησλ λέσλ 
Γήκσλ, δελ θαηαιακβάλνληαη απφ ην θψιπκα απηφ. 
 

v. Νη ππάιιεινη ησλ δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ ή ηδξπκάησλ ησλ Γήκσλ ή Θνηλνηήησλ, πνπ απνηεινχλ εθινγηθή πεξηθέξεηα 

ησλ λέσλ Γήκσλ, θαη φπνπ ππεξεηνχλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο69. Πηνπο 
αλσηέξσ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ππάιιεινη ησλ Ππλδέζκσλ, ζηνπο νπνίνπο 

ζπκκεηέρεη ν Γήκνο ή Θνηλφηεηα, αθνχ ραξαθηεξίδνληαη θαη απηνί σο ΛΞΓΓ70. Ρν 
θψιπκα απηφ δελ ηζρχεη γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ή ησλ Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Όδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (ΓΔΑ) ή ησλ 

                                                                                                                                            
62  Άξζξν 1 θαη 4 ηνπ Λ. 3585/ 2007 (Α’ 148). Βι. θαη ππ’ αξηζκ. 1012/ 1/ 60α/ 27.5.2010 έγγξαθν ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο 

Αγξνθπιαθήο 

63  α) Αλώηαηνη 

  Αληηλαύαξρνο - Αξρεγόο θαη παξρεγνί 

  πνλαύαξρνο 

  Αξρηπινίαξρνο 

  β) Αλώηεξνη 

  Ξινίαξρνο 

  Αληηπινίαξρνο 

  Ξισηάξρεο 

  γ) Θαηώηεξνη 

  πνπινίαξρνο 

  Αλζππνπινίαξρνο 

  Πεκαηνθόξνο 

64  Πεκεηώλεηαη όηη ην θώιπκα απηό ηζρύεη γηα όινπο ηνπο ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνύλ, είηε θαηέρνπλ νξγαληθή ζέζε είηε είλαη 

απνζπαζκέλνη. Ρν θώιπκα παύεη λα ππάξρεη, εθόζνλ ε απόζπαζε αλαθιεζεί πξηλ ηελ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ. 

65  Πηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη θαη νη ζπκβαζηνύρνη κεξηθήο απαζρόιεζεο, θαη’ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2, παξ. 1 

ηνπ Λ. 3250/ 2004 (Α’ 124). Γηα ηνπο ζπκβαζηνύρνπο κίζζσζεο έξγνπ βι. παξαθάησ ζηελ παξ. 2 ii. 

66  Άξζξν 165 Θώδηθα Θαηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη Θνηλνηηθώλ παιιήισλ (θπξση. Λ. 3584/ 2007, Α’ 143) 

67  ΠηΔ 2166/ 2004. 

68  ΠηΔ 117/2004. 

69  Βι. πξνεγνύκελε πεξίπησζε iv. 

70  Άξζξν 245, παξ. 1 ΘΓΘ 
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αζηηθψλ κε- θεξδνζθνπηθψλ εηαηξεηψλ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν Γήκνο ή ε Θνηλφηεηα, 

εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ. 
 

 
Ρα πξφζσπα ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα εθφζνλ 

παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο δήισζεο ηνπ ζπλδπαζκνχ ζην 

Ξξσηνδηθείν θαη πξηλ ηελ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ, δειαδή κέρξη ηε 12ε ψξα βξαδηλή ηεο 
22εο Νθησβξίνπ 2010. Πεκεηψλεηαη φηη δελ παξέρεηαη δπλαηφηεηα παξαίηεζεο ζηνπο 

ζξεζθεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο, θη επνκέλσο, δελ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα ζε αηξεηφ 
αμίσκα Γήκνπ71.  

 
Πεκεηψλεηαη φηη πξνβιέπεηαη εηδηθή δηαδηθαζία γηα ηελ ππνβνιή ηεο παξαίηεζεο72. Δπνκέλσο, 

ε ππνβνιή ππνςεθηόηεηαο απηή θαζεαπηή δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε.  

 
Δπηπξφζζεηα, νη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί θαη νη αμησκαηηθνί ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ησλ 

ζσκάησλ αζθαιείαο δελ πξέπεη λα έρνπλ ππεξεηήζεη ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα φπνπ ζα 
ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηηο εθινγέο. Ρν ζπκπιεξσκαηηθφ απηφ θψιπκα 

εηζάγεη κε ηξφπν γεληθφ θαη αληηθεηκεληθφ, ζεκηηφ πεξηνξηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ειεχζεξεο 

ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο, δειαδή αλεθηή δηάθξηζε ζε βάξνο ησλ πεξί σλ 
πξφθεηηαη πξνζψπσλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ αληηθάζθεη πξνο ηα άξζξα 4, παξ. 1 θαη 5, παξ. 1 

θαη 2 ηνπ Ππληάγκαηνο.73  
 

Νη ππάιιεινη πνπ παξαηηνχληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ ππεξεζία ηνπο γηα λα αλαθεξπρζνχλ 
ππνςήθηνη, εάλ δελ εθιεγνχλ, επαλέξρνληαη ζηελ ελεξγφ ππεξεζία κεηά ηελ πεξάησζε ηεο 

δηαδηθαζίαο αλαθήξπμεο ησλ εθιεγνκέλσλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ εθιεγνχλ επαλέξρνληαη κεηά 

ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο.74 Ζ επάλνδνο ζηελ ππεξεζία θαη ζηε ζέζε απφ ηελ νπνία 
παξαηηήζεθαλ ζπληειείηαη απηνδηθαίσο, δηα κφλεο ηεο ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο. Ζ αίηεζε 

πξνο επάλνδν ηνπ παξαηηεζέληνο θαη κε εθιεγέληνο ππνςεθίνπ ππνβάιιεηαη εληφο 
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαθήξπμεο ησλ επηηπρφλησλ 

απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην.  

 
Γηα ηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ 

Θψδηθα Νξγαληζκνχ Γηθαζηεξίσλ θαη Θαηάζηαζεο Γηθαζηηθψλ Ιεηηνπξγψλ.  
 

 

vi. Νη δεκόζηνη ππάιιεινη θαη νη ππάιιεινη ησλ θνξέσλ ηνπ  δεκόζηνπ ηνκέα, 
φπσο απηφο είλαη νξηνζεηεκέλνο θαηά ην ρξφλν δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ, πνπ 

ππεξεηνχλ ζηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, ζηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ νπνίσλ αζθνχλ 
θαζήθνληα πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο ή 

Γηεχζπλζεο έλα έηνο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ, δειαδή απφ 6 
Λνεκβξίνπ 2009. 

 

Δθφζνλ ν λφκνο δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά θαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηνλ νηθείν νξγαληζκφ, 
ζηελ παξάγξαθν απηή εκπίπηνπλ θαη νη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ππάιιεινη 

ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ θνξέσλ ηνπ  δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο είλαη νξηνζεηεκέλνο 
θαηά ην ρξφλν δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ.  

                                                 
71  Άξζξν 29, παξ. 7, ηειεπηαίν εδάθην ηνπ ΘΓΘ 

72  Ζ παξαίηεζε επηδίδεηαη, απνθιεηζηηθώο, κε δηθαζηηθό επηκειεηή ζηνλ  Ξξόεδξν Ξξσηνδηθώλ, ν νπνίνο ηελ ππνβάιιεη ακέζσο 

ζηελ αξρή πνπ είλαη αξκόδηα λα ηελ απνδερζεί. Ζ πεξαηηέξσ δηαβίβαζε πξνο απνδνρή ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκόδηαο αξρήο, δειαδή 

εθείλεο ηεο νξγαληθήο ζέζεο ηνπ παξαηηεζέληνο, γίλεηαη από ηνλ Ξξόεδξν Ξξσηνδηθώλ.  Ζ παξαίηεζε ζεσξείηαη όηη έρεη γίλεη δεθηή από 

ηελ επίδνζή  ηεο θαη δελ κπνξεί λα αλαθιεζεί.  Ζ ζρεηηθή πξάμε απνδνρήο ηεο παξαίηεζεο από ηελ αξκόδηα αξρή ηεο νξγαληθήο ζέζεο ηνπ 

παξαηηνύκελνπ, έρεη, θαη’ αθνινπζία, δηαπηζησηηθό ραξαθηήξα. Δηδηθέο δηαηάμεηο  πνπ απαγνξεύνπλ ηελ ππνβνιή ή ηελ απνδνρή ηεο 

παξαίηεζεο ησλ πξνζώπσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, πεξ.α΄- γ΄, ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ ΘΓΘ ή πνπ πεξηνξίδνπλ ην δηθαίσκά 

ηνπο λα παξαηηεζνύλ ή ηελ αξκνδηόηεηα ηεο αξρήο λα απνδερζεί ηελ παξαίηεζή ηνπο δελ ζίγνληαη από ηηο δηαηάμεηο απηέο (άξζξν 29, παξ. 

7 ΘΓΘ). 

73  ΠηΔ 452/ 1988 

74  Άξζξν 12, παξ. 1  Λ. 3231/2004 (Α΄ 45). 
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Νη αζθνχληεο θαζήθνληα πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο ή Γηεχζπλζεο ζα πξέπεη λα 
έρνπλ επηιεγεί θαη ηνπνζεηεζεί, ζχκθσλα κε ηελ νηθεία δηαδηθαζία, ζε νξγαληθή ζέζε. Ζ 

άζθεζε θαζεθφλησλ αλαπιεξσηή, ζπλεπεία θσιχκαηνο ή απνπζίαο ηνπ επηιεγέληνο 
πξντζηακέλνπ, δελ θαζηδξχεη αληίζηνηρν θψιπκα, εθφζνλ είλαη πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο, δελ ππεξβαίλεη, ζπλήζσο, ην εηήζην ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα 

ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ θαη θαηά ην ζπλήζσο ζπκβαίλνλ, είλαη εθ ηνπ λφκνπ.75  Δάλ, 
φκσο, έρεη θελσζεί ε ζρεηηθή ζέζε θαη κέρξη ηελ επηινγή λένπ πξντζηακέλνπ, έγηλε 

αλάζεζε άζθεζεο θαζεθφλησλ αλαπιεξσηή πξντζηακέλνπ, εθφζνλ ηπρφλ, ζπληξέμεη ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ ελφο έηνπο απφ ηε δηελέξγεηα ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ, ηφηε 

πθίζηαηαη θψιπκα, δνζέληνο φηη ππεξεηείηαη ν ιφγνο ζέζπηζεο ηεο αληίζηνηρεο 
απαγνξεπηηθήο δηάηαμεο.76 Γηα ηελ πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ θσιχκαηνο απηνχ 

νη αξκνδηφηεηεο ηεο νξγαληθήο ζέζεο πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο ή Γηεχζπλζεο 

πξέπεη λα αζθνχληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο, ζηελ 
νπνία ζέηνπλ ππνςεθηφηεηα, αλεμαξηήησο ηεο θχζεο ηνπ ραξαθηήξα θαη ηνπ εχξνπο 

ησλ αζθνχκελσλ θαζεθφλησλ.77 
 

Πην θψιπκα απηφ δελ ππάγνληαη νη Γηεπζπληέο ησλ Γξαθείσλ Δθπαίδεπζεο θαη ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο78, θαζψο θαη νη 
δηεπζπληέο ηκεκάησλ, κνλάδσλ, θιηληθψλ θαη εξγαζηεξίσλ ηαηξηθήο ππεξεζίαο ηνπ 

ΔΠ.79 Δκπίπηνπλ, φκσο, νη Ξεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο θαη νη Ξξντζηάκελνη 
Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο80, θαζψο θαη νη Γηεπζπληέο ηαηξνί πνπ πξνΐζηαληαη ηεο 

Ηαηξηθήο πεξεζίαο81 θαη ησλ Θέληξσλ γείαο. 
 

Ρα αλσηέξσ πξφζσπα κπνξνχλ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα, εθφζνλ είραλ παξαηηεζεί απφ ηε 

ζέζε ηνπο, κε ηε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 86, παξ. 6 ηνπ παιιειηθνχ Θψδηθα, κε 
ηελ ππνβνιή αίηεζεο, γηα ηελ απαιιαγή απφ ηελ άζθεζε ησλ αληίζηνηρσλ θαζεθφλησλ ηνπο, 

πξηλ ηηο 6 Λνεκβξίνπ 2009.  
 

 

2. Δπίζεο, δελ κπνξνύλ λα εθιεγνύλ ζε νπνηνδήπνηε αμίσκα ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο:  
i. Όζνη  έρνπλ εθπέζεη από ην αηξεηό αμίσκά ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 146  

ΘΓΘ κεηά απφ ακεηάθιεηε θαηαδίθε γηα θαθνχξγεκα ή γηα ηα αδηθήκαηα ηεο 
παξαράξαμεο, ηεο θηβδειείαο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο δσξνδνθίαο, ηεο εθβίαζεο, 

ηεο θινπήο, ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απηζηίαο, ηεο απάηεο, ηεο θαηαπίεζεο, ηεο 

αηκνκημίαο, ηεο καζηξνπείαο, ηεο ζσκαηεκπνξίαο, ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο 
αιινδαπψλ θαη ηεο παξάβαζεο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

λαξθσηηθψλ θαη ηεο ιαζξεκπνξίαο, θαηά ηε δεκνηηθή πεξίνδν 2006-2010. Γηα ηε 
ζπλδξνκή ηνπ θσιχκαηνο απηνχ απαηηείηαη ε ζρεηηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ηνπ 

Ξνηληθνχ Γηθαζηεξίνπ λα είλαη ακεηάθιεηε, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε έθδνζε 
απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο, θαηά άξζξν 146, παξ. 1 ΘΓΘ.  

ii. Όζνη ζπλδένληαη κε ην Γήκν ή ηελ Θνηλόηεηα, πνπ απνηεινχλ εθινγηθέο 

πεξηθέξεηεο θαη φπνπ επηζπκνχλ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα, ή ηα λνκηθά ηνπο 
πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ Ππλδέζκσλ, κε 

ζύκβαζε πνπ αθνξά α) πξνκήζεηα β) εθηέιεζε δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ έξγνπ γ) 
παξνρή ππεξεζηψλ δ) παξαρψξεζε δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο δεκνηηθνχ έξγνπ ή 

δεκνηηθήο ππεξεζίαο, χςνπο 5.000 επξψ θαη άλσ ζπλνιηθά εηεζίσο. Γειαδή φζνη 

                                                 
75  Άξζξν 87, παξ. 1 Θ (παιιειηθόο Θώδηθαο, θπξση. Λ. 3528/ 2007, Α’ 26) 

76  Ζ πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο από ηνλ ςπρνινγηθό επεξεαζκό πνπ είλαη δπλαηόλ λα αζθήζνπλ ζην εθινγηθό ζώκα 

ιόγσ ηεο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ ζην Γήκν, θαζώο θαη ε απνθπγή ηεο πξνπαξαζθεπήο κε ηνλ ηξόπν απηό ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο σο 

δεκνηηθώλ αξρόλησΛ.  

77 ΠηΔ 610/ 2009, 3096/ 2008 θαη  Γλ ΛΠΘ 255/ 2008 

78  Γλ ΛΠΘ 588/ 2006 θαη ΠηΔ 2336/ 2008 

79  Πύκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. 4α/ 95485/ 06/ 7.8.2006 έγγξαθν ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

80  Γλ ΛΠΘ 588/ 2006 

81  Πύκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. 4α/ 95485/ 06/ 7.8.2006 έγγξαθν ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 
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έρνπλ ζπλάςεη ζχκβαζε ηεο νπνίαο νη φξνη απφ πιεπξάο ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δχν 

κεξψλ δελ έρνπλ εθπιεξσζεί θαηά ην ρξφλν αλαθήξπμεο ηνπ ππνςεθίνπ, απφ 
πιεπξάο ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δχν κεξψλ. 

 
Πην θψιπκα απηφ εκπίπηνπλ θαη φζνη έρνπλ ζπλάςεη κε ην Γήκν ή Θνηλφηεηα, πνπ 

απνηεινχλ εθινγηθή πεξηθέξεηα, ζχκβαζε έξγνπ, σο εκπεξηερφκελε ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ.82 
Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θσιχκαηνο απηνχ ζεκεηψλεηαη φηη ην ρξεκαηηθφ 

πνζφ αλάγεηαη ζην ζπκβαηηθφ νηθνλνκηθφ αληηθείκελν θαη δελ ζρεηίδεηαη κε ην 
θαζαξφ θέξδνο ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ83, ελψ ζην αλσηέξσ απνηξεπηηθφ πνζφ δελ 

πεξηιακβάλεηαη θαη ν ΦΞΑ.84 Ν ραξαθηήξαο ηεο ζχκβαζεο σο θχξηαο, παξεπφκελεο 
ή ζπκπιεξσκαηηθήο ή, αθφκε, θαη αθνξψζεο αληάιιαγκα λέσλ ππεξβαηηθψλ 

εξγαζηψλ δελ ζπλεπάγεηαη νπνηαδήπνηε έλλνκε δηαθνξνπνίεζε.85  

 
Δπίζεο, ν ρξφλνο θαηαβνιήο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο είλαη λνκηθά αδηάθνξνο γηα 

ηελ άξζε ηνπ εθθξεκνχο ραξαθηήξα ηεο ζχκβαζεο86, ελψ θαη ε ππαλαρψξεζε ηνπ 
ππνςεθίνπ απφ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε, θαηά άξζξν 389 ΑΘ, δελ αίξεη ην θξίζηκν 

θψιπκα.87  

iii. ζνη είλαη κέιε  δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, δηαρεηξηζηέο, κέηνρνη, θαη εηαίξνη  
θεθαιαηνπρηθψλ (δει. ΑΔ θαη ΔΞΔ) εηαηξεηψλ,  πνπ έρνπλ ζπκβιεζεί κε ην Γήκν ή 

ηελ Θνηλφηεηα, πνπ απνηεινχλ εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, φπνπ  πξνηίζεληαη λα ζέζνπλ 
ππνςεθηφηεηα, κε ζύκβαζε πνπ αθνξά κφλν πξνκήζεηα, εθηέιεζε δεκνηηθνχ ή 

θνηλνηηθνχ έξγνπ, παξνρή ππεξεζηψλ,  παξαρψξεζε δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο 
δεκνηηθνχ έξγνπ ή δεκνηηθήο ππεξεζίαο, χςνπο 5.000 επξψ θαη άλσ ζπλνιηθά 

εηεζίσο, εθφζνλ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο εηαηξίεο απηέο ππεξβαίλεη ην 

πέληε ηνηο εθαηφ (5%)88 ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο. Ρν ίδην θψιπκα 
ηζρχεη θαη γηα φζνπο είλαη εηαίξνη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (ΝΔ θαη ΔΔ), θαζψο θαη γηα 

θνηλνπξαθηνχληα πξφζσπα. 
1. Υο κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ λννχληαη ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηεο ΑΔ, ην νπνίν θαηά άξζξν 18, παξ. 1 ηνπ Λ. 2190/ 1920 (Α’ 

37) , εθπξνζσπεί δηθαζηηθά θαη εμψδηθα απηήλ.  
2. Υο δηαρεηξηζηέο λννχληαη νη ηξίηνη (δηεπζχλνληεο ή εληεηαικέλνη ζχκβνπινη) 

ζηνπο νπνίνπο, είηε απεπζείαο κε δηάηαμε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, είηε κε απφθαζε 
ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ΑΔ, αλαηίζεηαη ε νξγαληθή εθπξνζψπεζε 

απηήο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη ππνθαηάζηαηνη ηνπ ελ ιφγσ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη ελεξγνχλ θαη απηνί, σο φξγαλα εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο, κε ζπλέπεηα ν δεζκφο ηνπο κε απηήλ λα είλαη ν ίδηνο 

κε ην δεζκφ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξνο ηελ εηαηξεία.89 Γηαρεηξηζηέο 
λννχληαη, επίζεο, θαη νη εηαίξνη ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ζηνπο 

νπνίνπο, θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Λ. 3190/ 1955 (Α’ 91), αλήθεη, εθφζνλ δελ 
ζπκθσλήζεθε δηαθνξεηηθά, ε δηαρείξηζε ησλ εηαηξεηθψλ ππνζέζεσλ θαη ε 

εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο, φπσο, επίζεο θαη ν ηξίηνο, κε εηαίξνο, ζηνλ 

νπνίν θαηά άξζξν 17, παξ. 1 ηνπ Λ. 3190/ 1955, αλαηίζεηαη ε εθπξνζψπεζή 
ηεο γηα νξηζκέλν ή κε ρξφλν.  

3. Νη εηαίξνη θαη ηα κέιε ησλ ζπκβεβιεκέλσλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 
(νκφξξπζκσλ θαη εηεξφξξπζκσλ), αλεμαξηήησο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο 

                                                 
82  Ζ ππ’ αξηζκ. 19/ 2006 εγθύθιηνο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ 

83  Γλ ΛΠΘ 473/ 2000 

84  ΠηΔ 1657/ 1995 

85  ΠηΔ 3037/ 2000 

86  ΠηΔ 1842/ 2006 

87  Γλ ΛΠΘ 361/ 2001 

88  Ρν πνζό ηεο ζύκβαζεο  δελ επηκεξίδεηαη αλάινγα κε ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε εηαίξνπ ζηελ εηαηξία.  

89  ΑΞ 1215/ 2000 
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ζην εηαηξεηθφ θεθάιαην, αιιά, παξά κφλν, κε ηε ζπλδξνκή ηεο πιήξσζεο 

ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο πεξ. α, ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 29 ΘΓΘ.90 
iv. Αλ Γήκνο ή Θνηλφηεηα ζπκκεηέρεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ επηρείξεζε πνπ 

ζπκβάιιεηαη, δελ ππάξρεη αζπκβίβαζην γηα ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο 
πνπ κεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε απηψλ, εθφζνλ είλαη δεκφζηεο, δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο. 

 

v. Γελ απνηεινχλ θψιπκα ε ηδηφηεηα κέινπο ηεο δηνίθεζεο θαη ε ηδηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ 
δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, πνπ ζπλδένληαη κε ην Γήκν, ζηνλ 

νπνίν ην κέινο ηεο Γηνίθεζεο ή ν ππάιιεινο επηζπκνχλ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα, κε 
ζχκβαζε πνπ είλαη ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

νξγαληζκψλ απηψλ.  
 
vi. Όζοι θέηοςν ςποτηθιόηηηα για αξίυμα ζηιρ πεπιθεπειακέρ εκλογέρ.  

 

 4. Αζσμβίβαζηα  
Γηα φζνπο εθιεγνχλ δήκαξρνη, δεκνηηθνί ζχκβνπινη, ζχκβνπινη δεκνηηθήο ή ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο ή εθπξφζσπνη ηνπηθήο θνηλφηεηαο ηα θσιχκαηα πνπ αλαιχζεθαλ ζηελ ελφηεηα 3 

απνηεινχλ ηαπηφρξνλα θαη αζπκβίβαζηα. Δπηπιένλ φκσο απφ 1.1.2011 ζα ηζρχνπλ θαη ηα 
αζπκβίβαζηα ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ.3852/2010. Δπνκέλσο ηα πξφζσπα απηά δελ κπνξνχλ λα 

είλαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο: 
 

 
i. Γηεπζχλνληεο θαη εληεηαικέλνη ζχκβνπινη θαη ππάιιεινη λνκηθψλ πξνζψπσλ 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πιελ αζηηθψλ εηαηξεηψλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ηα 

νπνία έρνπλ ζπζηήζεη ή ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ νη Γήκνη, ζηνπο νπνίνπο έρνπλ 
εθιεγεί. 

ii. Ξξντζηάκελνη νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο ή Γηεχζπλζεο  ηνπ 
Γεκνζίνπ, ησλ πεξηθεξεηψλ, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ησλ 

θξαηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε δηνίθεζε ησλ νπνίσλ νξίδεη άκεζα ή έκκεζα ην Γεκφζην, κε 
δηνηθεηηθή πξάμε ή σο κέηνρνο, ζηνπο Γήκνπο ζηα δηνηθεηηθά φξηα  ηνπ λένπ 

δήκνπ. Αζπκβίβαζην δελ έρνπλ νη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο 
θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη νη δηεπζπληέο ηκεκάησλ, κνλάδσλ, 

θιηληθψλ θαη εξγαζηεξίσλ ηαηξηθήο ππεξεζίαο ηνπ Δ.Π.. 
iii.  Γηνηθεηέο, ππνδηνηθεηέο, πξφεδξνη δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, δηεπζχλνληεο ή 

εληεηαικέλνη ζχκβνπινη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ησλ θξαηηθψλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 
επηρεηξήζεσλ ηε δηνίθεζε ησλ νπνίσλ νξίδεη άκεζα ή έκκεζα ην Γεκφζην κε 

δηνηθεηηθή πξάμε ή σο κέηνρνο,91 ζηνπο Γήκνπο, ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ηελ έδξα 
ηνπο ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα. 

iv. Νθεηιέηεο, αλεμαξηήησο ύςνπο πνζνύ, ηνπ Γήκνπ, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ ηνπ ίδηνπ Γήκνπ φπνπ έρνπλ εθιεγεί, θαζψο θαη ησλ 
επηρεηξήζεσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο (ΓΔΑ) θαη ησλ θνηλσθειψλ 

επηρεηξήζεσλ απηψλ, θαζψο θαη ηεο Θνηλφηεηαο, πνπ απνηειεί εθινγηθή 
πεξηθέξεηα. Απηνί νθείινπλ λα εμνθιήζνπλ92 ηελ νθεηιή ηνπο κέρξη ηελ εκέξα 

εγθαηάζηαζεο ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, εθπίπηνπλ απφ 

ην αμίσκά ηνπο.93 
 

                                                 
90  ΠηΔ 1401/ 1986 θαη Γλ ΛΠΘ 46/ 2009 

91   Πηνπο νπνίνπο δελ αλήθνπλ νη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο 

92  Ζ εμόθιεζε απηή κπνξεί λα γίλεη θαη κε δηαθαλνληζκό, ν νπνίνο αίξεη ην ιεμηπξόζεζκν ηεο νθεηιήο. 

93  Άξζξν 15 ηνπ Λ. 3852/ 2010. 
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v. πνηνη κεηαδεκνηεχζνπλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο ζε άιιν Γήκν απφ απηφλ 

πνπ έρνπλ εθιεγεί εθπίπηνπλ ηνπ αμηψκαηφο ηνπο.  
 

Αληίζεηα, δελ απνηειεί αζπκβίβαζην ε ζχλαςε ζχκβαζεο αγνξάο δεκνηηθψλ αθηλήησλ, 
εθφζνλ ε εθπνίεζε έρεη γίλεη χζηεξα απφ πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία, θαζψο θαη νη ηδηφηεηα 

κέινπο ηεο δηνίθεζεο θαη ε ηδηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ 

θνηλήο σθέιεηαο, πνπ ζπλδένληαη κε ην Γήκν κε ζχκβαζε πνπ είλαη ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν 
ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

 
Ζ χπαξμε ηνπ αζπκβηβάζηνπ θαη ε έθπησζε απφ ην αμίσκα αηξεηνχ δηαπηζηψλεηαη κε 

απφθαζε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ξξσηνδηθείν, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ν νηθείνο 
Γήκνο, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή έλζηαζε θαηά ηεο απφθαζεο αλαθήξπμήο ηνπ. Θαηά ηεο 

απφθαζεο κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ην αζπκβίβαζην ρσξεί αίηεζε αλαίξεζεο ελψπηνλ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 50 ηνπ Λ. 3852/10. 
 

Πεκεηψλεηαη φηη γηα ηνπο δηθεγφξνπο, ηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο θαη ηνπο θαζεγεηέο ησλ 
Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη Ρερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εηδηθνχ δηδαθηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, δελ 

πθίζηαηαη θψιπκα ή αζπκβίβαζην ζην λα εθιεγνχλ θαη λα αλαιάβνπλ νπνηνδήπνηε αμίσκα 
αηξεηνχ νξγάλνπ ζηνπο πξσηνβάζκηνπο Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

 
Κε ην άξζξν 16 ηνπ Λ. 3852/ 2010 εηζάγεηαη ε αλαζηνιή νπνηαζδήπνηε επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Γεκάξρνπ, θαη κφλν ζε Γήκνπο άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ, ελψ 
παξάιιεια ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 

ηνπ Γεκάξρνπ, ηνπ νπνίνπ αλαζηέιιεηαη ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, απφ ηνλ νηθείν 

δήκν κε επηβάξπλζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. Πεκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 282 ηνπ Λ. 3852/10, ε αλαζηνιή άζθεζεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο εηδηθά γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν 2011-2014 ηζρύεη γηα δήκνπο κε 
πιεζπζκό άλσ ησλ είθνζη πέληε ρηιηάδσλ (25.000) θαηνίθσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε 

ηνλ φξν «αλαζηνιή ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο» ελλνείηαη ε κε ελεξγφο ζπκκεηνρή 

ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνληαη ζην πιαίζην άζθεζεο επαγγέικαηνο. Γελ 
πεξηιακβάλνληαη δειαδή ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ απνθνκίδεη θάπνηνο, π.ρ. σο κέηνρνο 

εηαηξείαο, ηα νπνία πξνθχπηνπλ ρσξίο ηελ παξνρή αλάινγεο απαζρφιεζεο ηνπ αηξεηνχ.  
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 ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β’ 
 ΞΝΤΖΦΗΝΡΖΡΔΠ  -  ΠΛΓΑΠΚΝΗ     

 

 

 1. πνςεθηόηεηεο 
Ζ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο γηα ην αμίσκα ηνπ Γεκάξρνπ, ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ, ηνπ 

ζπκβνχινπ ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο 

γίλεηαη θαηά ζπλδπαζκνχο. πνςεθηόηεηεο εθηόο ζπλδπαζκνύ απνθιείνληαη.94 
 

Θάζε ππνςήθηνο έρεη δηθαίσκα λα ζέζεη ππνςεθηφηεηα κφλν γηα έλα αμίσκα θαη κφλνλ ζε έλα 
ζπλδπαζκφ.95 Γηα παξάδεηγκα, δελ κπνξεί λα είλαη ζπγρξφλσο ππνςήθηνο δεκνηηθφο 

ζχκβνπινο θαη ππνςήθηνο ζχκβνπινο ηνπηθήο θνηλφηεηαο.  
 

Θαλείο δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρεη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ζπλδπαζκνχο.96 

 1.1 Αξηζκόο πνςεθίσλ γηα εθινγή δεκνηηθώλ αξρώλ 
Θαηλνηνκία ηνπ λένπ λφκνπ είλαη ε δηαίξεζε ησλ λέσλ ζπλελνχκελσλ δήκσλ ζε εθινγηθέο 

πεξηθέξεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο ζπλελνχκελνπο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο θαζψο θαη ζηα 

λπλ δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ησλ δήκσλ κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 100.000 θαηνίθσλ, ηα νπνία 
κεηνλνκάδνληαη ζε δεκνηηθέο θνηλφηεηεο. Πε θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα αληηζηνηρεί νξηζκέλνο 

αξηζκφο απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο. 
Κε ηνλ ηξφπν απηφ, επηηπγράλεηαη ε  εγγχηεξε εθπξνζψπεζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. 

 

Απ’ ηελ άιιε, ν δήκνο ζηνλ νπνίν δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή κε ην Λ. 3852/2010 
απνηειεί κηα εληαία εθινγηθή πεξηθέξεηα. 

 
Ν αξηζκφο ησλ εδξψλ θάζε εθινγηθήο πεξηθέξεηαο νξίδεηαη  ζηελ ππ’ αξηζκ. 46494/ 13.8.2010 

(Β’ 1294) απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο, αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηειεπηαία 

απνγξαθή97. 

 
Δηδηθά, ε σο άλσ απφθαζε θαζνξίδεη ηνλ ηειηθφ αξηζκφ εδξψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 

ζπλελνχκελν δήκν  ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο, φηαλ νη 
ζπλελνχκελνη δήκνη θαη θνηλφηεηεο ππεξβαίλνπλ ηνπο έμη (6), ηφηε ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ 

δεκνηηθνχ ηνπο ζπκβνπιίνπ είλαη εθείλνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ επφκελε πιεζπζκηαθή θιίκαθα, 

ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ ηνπο πιεζπζκφ98 θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα  
ζεκεξηλά δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ησλ κεγάισλ δήκσλ πνπ απνηεινχλ μερσξηζηέο εθινγηθέο 

πεξηθέξεηεο.  
 

Δπίζεο, ε αλαινγηθή θαηαλνκή πιεζπζκνχ ζε δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, ν νπνίνο, ιφγσ 
ειιεηπψλ ζηνηρείσλ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο, δελ ήηαλ δπλαηφλ λα θαηαλεκεζεί, νξίδεηαη ζην 

                                                 
94  Ζ εθινγή, θαηά ζπλδπαζκνύο, ησλ αηξεηώλ νξγάλσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α΄ βαζκνύ, όπσο πξνβιέπεηαη από ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18, παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/2010, δελ αληίθεηηαη ζην Πύληαγκα, νύηε ζηηο αξρέο ηεο θαζνιηθόηεηαο θαη ηεο ηζόηεηαο ηεο 

ςήθνπ ή άιιεο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εθινγή απηή (Πηε 3156/2000). 

95  Άξζξν 18, παξ. 4 θαη 5 ηνπ Λ. 3852/2010 

96  Άξζξν 18, παξ. 5 ηνπ Λ. 3852/2010 

97  Άξζξν 30, παξ.1 ηνπ Λ. 3852/2010 

98  Άξζξν 7, παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/2010, νη Γήκνη απηνί είλαη: Αγξηλίνπ, Άξγνπο- Κπθελώλ, Ρξίπνιεο, Γνξηπλίαο, Γξεβελώλ, Οόδνπ, 

Ιαγθαδά, Β. Ρδνπκέξθσλ, Θαζηνξηάο, Θέξθπξαο, Θεθαιιελίαο, Θηιθίο, Ππάξηεο, Διαζζόλαο, Ιέζβνπ, Ιεπθάδαο, Βόινπ, Κεζζήλεο, Ξύιεο, 

Ρξηθθαίσλ, Θαιακπάθαο, Γειθώλ, Σαλίσλ, Σίνπ.   
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άξζξν 2ν ηεο ππ’ αξηζκ. 45892/ 11.8.2010 απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Β’ 1292). 
 

Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ,  

 1.1.1 Γηα Γεκνηηθό Ππκβνύιην 
Θάζε ζπλδπαζκφο πεξηιακβάλεη99, εθηφο ηνπ ππνςεθίνπ Γεκάξρνπ, ππνςήθηνπο Γεκνηηθνχο 

Ππκβνχινπο θαη’ ειάρηζην αξηζκφ ίζν κε ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ θάζε εθινγηθήο πεξηθέξεηαο. 
Ξαξέρεηαη δπλαηφηεηα πξνζαχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ θάζε εθινγηθήο 

πεξηθέξεηαο κέρξη πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ αληίζηνηρνπ αξηζκνχ ησλ εδξψλ.  Ρπρφλ 
δεθαδηθφο αξηζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο επφκελε αθέξαηε κνλάδα, εθφζνλ ην 

θιάζκα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην κηζφ ηεο κνλάδαο θαη άλσ.  

 
Δπνκέλσο, ν ειάρηζηνο θαη ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, ζηνλ 

νπνίν δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ππνςήθηνο Γήκαξρνο,  θάζε ζπλδπαζκνχ δηακνξθψλεηαη σο 
αθνινχζσο: 

Α) πνβνιή ππνςεθηνηήησλ γηα ην αμίσκα ηνπ δεκνηηθνύ 
ζπκβνύινπ ζε λέν Γήκν, ν νπνίνο απνηειεί εληαία εθινγηθή 
πεξηθέξεηα 
 

Γήκνη 
(πιεζπζκόο) 

Διάρηζηνο Αξηζκόο 
πνςεθίσλ Γεκνηηθώλ 

Ππκβνύισλ 

Κέγηζηνο Αξηζκόο 
πνςεθίσλ Γεκνηηθώλ 

Ππκβνύισλ  

Έσο θαη 2.000  13 20 

2.001-5.000 17 26 

5.001-10.000 21 32 

10.001-30.000 27 41 

30.001-60.000 33 50 

60.001-100.000 41 62 

Β) πνβνιή ππνςεθηνηήησλ γηα ην αμίσκα ηνπ δεκνηηθνύ 
ζπκβνύινπ ζε Γήκν κε εθινγηθέο πεξηθέξεηεο  

 
Πηνπο Γήκνπο, πνπ δηαηξνχληαη ζε δηαθξηηέο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, νη νπνίεο ζπκπίπηνπλ είηε 
κε ην ζπλελλνχκελν ζεκεξηλφ ΝΡΑ είηε κε ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα  ησλ δήκσλ κε 

πιεζπζκφ άλσ ησλ 100.000 θαηνίθσλ (πεξίπησζε β’ & γ’ άξζξνπ 25 Λ. 3852/2010) ν 
ειάρηζηνο θαη ν κέγηζηνο αξηζκφο ππνςεθίσλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ησλ εδξψλ ηεο θαζεκίαο 

εθινγηθήο πεξηθέξεηαο βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. 46494/ 13.8.2010 (Β’ 1294) απφθαζεο ηνπ 

πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, δηακνξθψλεηαη σο 
εμήο: 

 
Έδξεο εθινγηθήο 

πεξηθέξεηαο 
Διάρηζηνο Αξηζκόο 

πνςήθησλ Γεκνηηθώλ 

Ππκβνύισλ 

Κέγηζηνο Αξηζκόο 
πνςεθίσλ Γεκνηηθώλ 

Ππκβνύισλ  

Κνλνεδξηθή100 1 3101. 

Γηεδξηθή 2 3 

Ρξηεδξηθή 3 5 

Αλαινγνχζεο θαηά εθινγηθέο Ίζνο κε ηηο αλαινγνχζεο Απμαλφκελνο έσο 50% ηνπ 

                                                 
99  Άξζξν 18, παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/2010 

100  Γειαδή νη εθινγηθέο πεξηθέξεηεο πνπ δηαζέηνπλ κία (1) έδξα 

101  Άξζξν 18, παξ. 2 πεξ. β ηνπ Λ. 3852/2010 
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πεξηθέξεηεο έδξεο θαηά εθινγηθέο πεξηθέξεηεο  

έδξεο 

αξηζκνχ ησλ εδξψλ ηεο 

εθινγηθήο πεξηθέξεηαο 
 

 
                    
Αλαθνξηθά κε ηελ έληαμε ηνπηθψλ δηακεξηζκάησλ θαη νηθηζκψλ ζε εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ησλ 

Γήκσλ Ξαηξέσλ, Ζξαθιείνπ Θξήηεο θαη Ιαξηζζαίσλ, βι. ππ’ αξηζκ. 45546/ 10.8.2010 
απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη έλαο ζπλδπαζκφο έρεη δηθαίσκα λα κε δειψζεη ππνςήθηνπο δεκνηηθνχο 

ζπκβνχινπο ζε φιεο ηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο. Πηελ πεξίπησζε απηή, γηα λα είλαη λφκηκε ε 

δήισζε ηνπ ζπλδπαζκνχ, απαηηείηαη λα πεξηιακβάλνληαη ππνςήθηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη 
ηνπιάρηζηνλ ζην ½ ηνπ ζπλφινπ ησλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ, ζηηο νπνίεο ν αξηζκφο ησλ 

ππνςεθίσλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ 
εδξψλ θάζε εθινγηθήο πεξηθέξεηαο.102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 1.1.2 Γηα ζπκβνύιηα δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ 
 
Πηνπο δήκνπο πνπ απνηεινχληαη απφ δεκνηηθέο θνηλφηεηεο ζε φιεο ηηο Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο 

ζπγθξνηνχληαη ζπκβνχιηα, αλεμαξηήησο εάλ απνηεινχλ έδξα ηνπ λένπ Γήκνπ θαη 
αλεμαξηήησο πιεζπζκνχ ζε αληίζεζε κε φηη ίζρπε θαηά ην άξζξν 22, παξ. 3 ηνπ ΘΓΘ. 

 

Δπνκέλσο, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν ζπλδπαζκφο πεξηιακβάλεη θαη αξηζκφ ππνςήθησλ 
ζπκβνχισλ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ίζν ηνπιάρηζηνλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ 

ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο κε δπλαηφηεηα πξνζαχμεζεο θαηά έλαλ.103 Πεκεηψλεηαη φηη ν 
ζπλδπαζκφο είλαη λφκηκνο ν ζπλδπαζκφο αθφκα θαη φηαλ ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ 

ζπκβνχισλ θάζε δεκνηηθήο θνηλφηεηαο είλαη ίζνο κε ηα 3/5 ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ηεο.104 
 

Ππγθεθξηκέλα: 
 

Γεκνηηθέο 

Θνηλόηεηεο 
(πιεζπζκόο) 

 

Ππκβνύιην 

Διάρηζηνο αξηζκόο 

ππνςεθίσλ  
ζπκβνύισλ δεκνηηθήο 

θνηλόηεηαο 

Κέγηζηνο αξηζκόο 

ππνςεθίσλ 
ζπκβνύισλ δεκνηηθήο 

θνηλόηεηαο 

Έσο 10000 5κειέο 3 6 

10001-50000 11κειέο 7 12 

50001 θαη άλσ 15κειέο 9 16 
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ απαηηείηαη ν ζπλδπαζκφο λα ππνβάιιεη ππνςεθηφηεηεο ζην ζχλνιν ησλ 
δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ, αιιά γηα λα είλαη λφκηκε ε δήισζε ηνπ ζπλδπαζκνχ αξθεί λα 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ ππνςήθηνη ζχκβνπινη γηα ην 1/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκνηηθψλ 

θνηλνηήησλ ηνπ λένπ Γήκνπ.105 Ρπρφλ δεθαδηθφο αξηζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο 
επφκελε αθέξαηε κνλάδα, εθφζνλ ην θιάζκα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην κηζφ ηεο.106 

                                                 
102  Άξζξν 19, παξ, 2α, ηνπ Λ. 3852/2010 

103  Άξζξν 18, παξ. 2γ ηνπ Λ. 3852/2010 

104  Άξζξν 19, παξ. 2β ηνπ Λ. 3852/2010 

105  Άξζξν 19, παξ. 2β ηνπ Λ. 3852/2010 

106  Άξζξν 19, παξ. 2, ηειεπηαίν εδάθην ηνπ Λ. 3852/2010 
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1.1.3 Γηα ζπκβνύιηα ηνπηθήο θνηλόηεηαο- Δθπξνζώπνπο ηνπηθήο 
θνηλόηεηαο. 
Πηνπο δήκνπο πνπ απνηεινχληαη απφ ηνπηθέο θνηλφηεηεο ζε φιεο ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο ηνπ 
Γήκνπ άλσ ησλ 300 θαηνίθσλ ζπγθξνηνχληαη ηξηκειή ζπκβνχιηα ελψ ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο 

θάησ ησλ 300 θαηνίθσλ εθιέγεηαη έλαο εθπξφζσπνο ηνπηθήο θνηλφηεηαο.  
 

Δπνκέλσο ζηνπο δήκνπο πνπ απνηεινχληαη απφ ηνπηθέο θνηλφηεηεο, ζηηο νπνίεο εθιέγεηαη 
ζπκβνχιην  ν ζπλδπαζκφο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ππνςήθηνπο ηνπηθνχο ζπκβνχινπο 

γηα θάζε ηνπηθή θνηλφηεηα, κε δπλαηφηεηα πξνζαχμεζεο θαηά έλαλ, ελψ λόκηκνο είλαη θαη ν 

ζπλδπαζκφο πνπ έρεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ ππνςήθην ηνπηθήο θνηλφηεηαο.107  
 

Έηζη: 
 Ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ εθπξνζψπσλ θάζε ηνπηθήο θνηλφηεηαο κε πιεζπζκφ έσο 300 

θαηνίθνπο νξίδεηαη κέρξη δχν108 

 
Ρνπηθέο 

Θνηλόηεηεο 
(πιεζπζκόο) 

Δθπξόζσπνο 

ηνπηθήο 
θνηλόηεηαο 

Διάρηζηνο 

αξηζκόο 
ππνςεθίσλ 

ηνπ. 
ζπκβνύισλ  

Κέγηζηνο 

αξηζκόο 
ππνςεθίσλ 

ηνπ. 
ζπκβνύισλ  

Έσο 300 1 1 2 

 

 
Δλψ ν ειάρηζηνο θαη ν κέγηζηνο αξηζκφο ππνςεθίσλ ηνπηθψλ ζπκβνχισλ γηα θάζε ηνπηθή 

θνηλφηεηα  κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 300 θαηνίθσλ θαζνξίδεηαη σο εμήο109: 

 
 

 
 

 

 

Δηδηθφηεξα, γηα λα είλαη λφκηκε ε δήισζε ηνπ ζπλδπαζκνχ, απαηηείηαη λα θαηέιζνπλ 

ππνςήθηνη ζην 1/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ πνπ εθιέγνπλ ηξηκειή 

ζπκβνχιηα110. Ρπρφλ δεθαδηθφο αξηζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο επφκελε αθέξαηε 
κνλάδα, εθφζνλ ην θιάζκα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην κηζφ ηεο.111 

 
Υζηφζν, ε κε χπαξμε ππνςεθίνπ εθπξνζψπνπ ηνπηθήο θνηλφηεηαο δελ επεξεάδεη ηε 

λνκηκφηεηα ηεο δήισζεο ηνπ ζπλδπαζκνχ.  

1.2 Ξνζόζησζε ππνςεθίσλ από ηα δύν θύια 
Θάζε ζπλδπαζκφο πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζην ςεθνδέιηηφ ηνπ ππνςήθηνπο δεκνηηθνχο 

ζπκβνχινπο θαη ζπκβνχινπο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο απφ θάζε θχιν (άλδξεο – 
γπλαίθεο) ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ 

κειώλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο.112 

Ζ πνζφζησζε απηή ππνινγίδεηαη μερσξηζηά γηα ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη γηα θάζε  

                                                 
107  Άξζξν 19, παξ. 2β ηνπ Λ. 3852/2010  

108
           Άξζξν 18, παξ. 2, ηειεπηαίν εδάθην ηνπ Λ. 3852/ 2010 

109  Άξζξν 19, παξ. 2γ ηνπ Λ. 3852/2010 

110  Άξζξν 19, παξ. 2β ηνπ Λ. 3852/2010  

111  Άξζξν 19, παξ. 2 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ Λ. 3852/2010 

112  Αλ κεηά ηελ αλαθήξπμε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλδπαζκνύ ζηηο εθινγέο, αθπξσζεί ε αλαθήξπμε ππνςεθίνπ ή ε εθινγή 

ζπκβνύινπ θαη έηζη ειαηησζεί ην λόκηκν πνζνζηό ππνςεθίσλ ή ζπκβνύισλ από ηα δύν θύια, ε δήισζε θαηάξηηζεο ηνπ ζπλδπαζκνύ δελ 

θαζίζηαηαη απαξάδεθηε (ΠηΔ 3353/ 2004). 

Ρνπηθέο 

Θνηλόηεηεο 

(πιεζπζκόο) 

Ππκβνύιην Διάρηζηνο 

αξηζκόο 

ππνςεθίσλ 
ηνπ. 

ζπκβνύισλ  

Κέγηζηνο 

αξηζκόο 

ππνςεθίσλ 
ηνπ. 

ζπκβνύισλ  

301-2000 3κειέο 1 4 
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ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο. Ρπρφλ δεθαδηθφο αξηζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη 

ζηελ ακέζσο επφκελε αθέξαηε κνλάδα, εθφζνλ ην θιάζκα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην κηζφ 
ηεο113. 

 
Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ απφ ηα δχν θχια θάζε ζπλδπαζκνχ πνπ αληηζηνηρεί 

ζην 1/3 ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 
 πνινγίδνπκε πξψηα ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειώλ ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαη φρη ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ 

ηνπ ζπλδπαζκνχ. 
 

Ν πίλαθαο πνπ αθνινπζεί καο δίλεη ην 1/3 πνπ αληηζηνηρεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 
πνζφζησζεο ζηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα. Έηζη έρνπκε: 

 

 Αξηζκόο κειώλ Γεκνηηθνύ 
Ππκβνπιίνπ  

1/3 
γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο 

πνζόζησζεο 

13 4 

17 6 

21 7 

27 9 

33 11 

37 12 

41 14 

45 15 

49 16 
 

 

 Κε ηνλ ίδην ηξφπν ππνινγίδνπκε ζηε ζπλέρεηα, ην έλα ηξίην (1/3) πνπ αληηζηνηρεί 

ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπκβνχισλ θάζε δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ 
αξηζκφ ησλ ζπκβνχισλ πνπ εθιέγεηαη ζε απηά. 

 
Ππκβνύιην δεκνηηθήο 

θνηλόηεηαο 

πνινγηζκόο 

πνζόζησζεο 

Ππκβνύιην ηνπηθήο 

θνηλόηεηαο 

πνινγηζκόο 

πνζόζησζεο 

5κειέο 2 3κειέο 1 

11κειέο 4   

15κειέο 5   
 

Ν αξηζκφο ησλ ππνςήθησλ ζπκβνχισλ, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πνζφζησζε, ζα πξέπεη λα 

δεισζεί ζην αληίζηνηρν δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη ζπκβνχιην δεκνηηθήο ή ηνπθήο θνηλφηεηαο. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε δήκνπο κε εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ν ζπλδπαζκφο κπνξεί λα θαηαλήκεη ζε 

*φπνηα εθινγηθή ηνπ πεξηθέξεηα επηζπκεί, ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςήθησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ 
πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ πνζφζησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.* 

 

 
ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑ 

 
Πε έλαλ δήκν πνπ έρεη 17κειέο δεκνηηθφ ζπκβνχιην, δχν 5κειείο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο, κία 

11κειή δεκνηηθή θνηλφηεηα θαη δχν 3κειείο ηνπηθέο θνηλφηεηεο, ν ζπλδπαζκφο πξέπεη λα 

δειψζεη 6 ππνςήθηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο απφ θάζε θχιν, δχν ππνςήθηνπο 
ζπκβνχινπο απφ θάζε θχιν ζε θάζε κία απφ ηηο δχν 5κειείο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο, ηέζζεξηο 

                                                 
113  Άξζξν 18, παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/2010 

*
 Ρα εληόο *...* δηόξζσζε  δηόξζσζε παξνξάκαηνο 
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ππνςεθίνπο ζπκβνχινπο απφ θάζε θχιν ζηελ 11κειή δεκνηηθή θνηλφηεηα, θαη απφ έλαλ 

ζχκβνπιν απφ θάζε θχιν ζε θάζε κία απφ ηηο δχν ηνπηθέο θνηλφηεηεο.   
 

 

Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα αθόινπζα114: 

 
Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ζπλδπαζκφο δελ δειψζεη ππνςήθηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο 

ζην ζχλνιν ησλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ, ηφηε ε πνζφζησζε ησλ δχν θχισλ ππνινγίδεηαη επί 
ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, φπσο απηνί πεξηιακβάλνληαη ζηε 

γξαπηή δήισζε ηνπ ζπλδπαζκνχ.  
 

Ρν ίδην ηζρχεη θαη  ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ζπλδπαζκφο δειψζεη ππνςήθηνπο 

ζπκβνχινπο ίζν κε ηα 3/5 ησλ κειψλ ηνπ αληίζηνηρνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο 
ή ίζν κε ην 1/3 ησλ κειψλ ηνπ αληίζηνηρνπ ζπκβνπιίνπ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο. Γειαδή ε 

πνζφζησζε ησλ δχν θχισλ ππνινγίδεηαη επί ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ ζπκβνχισλ ηεο 
αληίζηνηρεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο, φπσο απηνί πεξηιακβάλνληαη ζηε γξαπηή 

δήισζε ηνπ ζπλδπαζκνχ.  

 
 

 
ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑ 

 
Ππλερίδνληαο ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα, ζε δήκν πνπ έρεη 17κειέο δεκνηηθφ ζπκβνχιην, 

εάλ ν ζπλδπαζκφο δειψζεη 11 ππνςεθίνπο γηα δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ζηηο δχν 5κειείο 

δεκνηηθέο θνηλφηεηεο δειψζεη απφ ηξεηο ππνςεθίνπο, ζηελ 11κειή δεκνηηθή θνηλφηεηα 7 
ππνςεθίνπο θαη ζηηο δχν 3κειείο ηνπηθέο θνηλφηεηεο δειψζεη απφ ηξεηο ππνςεθίνπο, ηφηε, 

ζηελ πεξίπησζε απηή, ν ζπλδπαζκφο γηα λα είλαη λφκηκνο θαη λα αλαθεξπρζεί ζα πξέπεη λα 
δειψζεη 4 ππνςήθηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο απφ θάζε θχιν, έλαλ ππνςήθην ζχκβνπιν 

απφ θάζε θχιν ζε θάζε κία απφ ηηο δχν 5κειείο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο, δχν ππνςεθίνπο 

ζπκβνχινπο απφ θάζε θχιν ζηελ 11κειή δεκνηηθή θνηλφηεηα, θαη απφ έλαλ ζχκβνπιν απφ 
θάζε θχιν ζε θάζε κία απφ ηηο δχν ηνπηθέο θνηλφηεηεο.   

 

                                                 
114 Άξζξν 18,παξ. 10, πεξ. γ’ ηνπ Λ. 3870/ 2010 

  Αξηζκόο ππνςεθίσλ βάζεη ηεο 

πνζόζησζεο 

Γεκνηηθό ζπκβνύιην 17κειέο 6 

Γεκνηηθέο θνηλόηεηεο  5κειείο 2 

 5κειείο 2 

 11κειήο 4 

Ρνπηθέο θνηλόηεηεο 3κειείο 1 

 3κειείο 1 
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2. Θαηάξηηζε ζπλδπαζκώλ 

 2.1 Θαηάξηηζε Ππλδπαζκώλ Γήκσλ 
 

Ν ζπλδπαζκφο θαηαξηίδεηαη κε γξαπηή δήισζε πνπ ηελ ππνγξάθνπλ φινη νη ππνςήθηνη πνπ 
ηνλ απνηεινχλ. 

Πηε δήισζε ηνπ ζπλδπαζκνχ αλαγξάθνληαη θαηά ζεηξά: 

 Ρν φλνκα θαη ην ηπρφλ έκβιεκα ηνπ ζπλδπαζκνχ, ην νπνίν εθηφο απφ κία ζχληνκε 

πεξηγξαθή κπνξεί θαη λα απεηθνλίδεηαη .  
 Ρν επψλπκν, ην θχξην φλνκα θαη ην παηξψλπκν ηνπ ππνςήθηνπ Γεκάξρνπ, κε ηελ 

αληίζηνηρε έλδεημε, ε νπνία ηίζεηαη είηε δίπια είηε θάησ απφ ην φλνκα ηνπ ππνςήθηνπ 

Γεκάξρνπ.  
 Θαηά εθινγηθή πεξηθέξεηα ζε αιθαβεηηθή ζεηξά, ηα επψλπκα, ηα θχξηα νλφκαηα θαη 

ηα παηξψλπκα ησλ ππνςήθησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά 

επσλχκσλ. Ξαξαπιεχξσο θαη εληφο παξελζέζεσο ζεκεηψλεηαη ε εθινγηθή πεξηθέξεηα 
ζηελ νπνία είλαη ππνςήθηνη.  

 

Πηελ πεξίπησζε ησλ Γήκσλ Θεζζαινλίθεο, Ξάηξαο, Ζξαθιείνπ Θξήηεο θαη Ιάξηζαο 
πξνηάζζνληαη πξψηα νη εθινγηθέο πεξηθέξεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα ζεκεξηλά 

δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, κε αξηζκεηηθή ζεηξά, θαη αθνινπζνχλ νη ινηπέο εθινγηθέο 
πεξηθέξεηεο κε αιθαβεηηθή ζεηξά.  

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, αλ ζηε δήισζε ηνπ ζπλδπαζκνχ θαζψο θαη ζην ςεθνδέιηην δελ 
αλαγξάθεηαη θακία έλδεημε γηα ππνςήθην δήκαξρν, σο ππνςήθηνο δήκαξρνο ζεσξείηαη ν 

πξψηνο ππνςήθηνο ηνπ ζπλδπαζκνχ.115  
 

Γηα ηηο ππνςήθηεο δεκνηηθέο ζπκβνχινπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πξψην επψλπκν είηε 

ην παηξηθφ είηε ηνπ ζπδχγνπ, αλεμαξηήησο ηνπ επσλχκνπ κε ην νπνίν βξίζθνληαη 
εγγεγξακκέλεο ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο κεξίδα116, 

 

                                                 
115  Άξζξν 19, παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/2010 

116  Άξζξν 19, παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010 

  Αξηζκόο 

ππνςεθίσλ  

βάζεη ηεο 
πνζόζησζεο, 

ππνινγηζκέλνο 
ζην ζύλνιν ηνπ 

αξηζκνύ ησλ 

κειώλ ηνπ 
ζπκβνπιίνπ  

Αξηζκόο 

ππνςεθίσλ, ζηε 

γξαπηή δήισζε 
ηνπ ζπλδπαζκνύ 

Αξηζκόο 

ππνςεθίσλ 

βάζεη ηεο 
πνζόζησζεο, 

ππνινγηζκέλνο 
ζηνλ αξηζκό ησλ 

ππνςεθίσλ 

Γεκνηηθό 

ζπκβνύιην 

17κειέο 6 11 4 

Γεκνηηθέο 

θνηλόηεηεο 

 5κειείο 2 3 1 

 5κειείο 2 3 1 

 11κειήο 4 7 2 

Ρνπηθέο 

θνηλόηεηεο 

3κειείο 1 3 1 

 3κειείο 1 3 1 
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Πε φ,ηη αθνξά ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ, επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί πέξαλ ηνπ θπξίνπ 

νλφκαηνο ηνπ ππνςεθίνπ θαη ππνθνξηζηηθφ απηνχ, θαζφηη είλαη δπλαηφ κε απηφ λα είλαη 
επξχηεξα γλσζηφο ν ππνςήθηνο. Πηελ πεξίπησζε απηή ην ππνθνξηζηηθφ αθνινπζεί ην θχξην 

φλνκα θαη ηίζεηαη κέζα ζε παξέλζεζε.117 
 

2.1.1 Θαηάξηηζε ζπλδπαζκώλ δήκσλ κε δεκνηηθέο θνηλόηεηεο 
Πηνπο δήκνπο θάησ ησλ 100.000 θαηνίθσλ πνπ απνηεινχληαη απφ δεκνηηθέο θνηλφηεηεο, κεηά 
ηα επψλπκα θαη ηα νλφκαηα ηνπ ππνςήθηνπ Γεκάξρνπ θαη ησλ ππνςεθίσλ δεκνηηθψλ 

ζπκβνχισλ, αλαγξάθεηαη θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά ην επψλπκν, ην φλνκα θαη ην παηξψλπκν 
ησλ ππνςήθησλ κειψλ ηνπ θάζε ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, ε νπνία αλαθέξεηαη  

θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά.118 

 

2.1.2 Θαηάξηηζε ζπλδπαζκώλ δήκσλ κε ηνπηθέο θνηλόηεηεο 
Πηνπο δήκνπο πνπ απνηεινχληαη απφ ηνπηθέο θνηλφηεηεο, κεηά ηα επψλπκα, ηα νλφκαηα θαη 

ηα παηξψλπκα ηνπ ππνςήθηνπ Γεκάξρνπ, ησλ ππνςεθίσλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θαη ησλ 
ππνςεθίσλ ζπκβνχισλ ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ αλαγξάθεηαη πξψηα ε νλνκαζία ηεο 

ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά θαη θάησ απφ απηήλ αλαγξάθνληαη θαηά 
αιθαβεηηθή ζεηξά ην επψλπκν, ην φλνκα θαη ην παηξψλπκν, ησλ ππνςεθίσλ ζπκβνχισλ ηεο 

ηνπηθήο θνηλφηεηαο ή ησλ ππνςεθίσλ εθπξνζψπσλ ηνπηθήο θνηλφηεηαο κε αιθαβεηηθή ζεηξά 
επίζεο.119  

 

Ρνλίδεηαη όηη δελ είλαη δπλαηή θαηάξηηζε ζπλδπαζκνύ κόλν γηα δεκνηηθή ή ηνπηθή 
θνηλόηεηα, ρσξίο λα πεξηιακβάλεη θαη ππνςήθην Γήκαξρν θαη ππνςήθηνπο 

δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο. 
 

 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΠΛΓΑΠΚΝ 
ΠΡΝ ΓΖΚΝ ΛΝΡΗΑΠ ΘΛΝΟΗΑΠ 

 

Έκβιεκα Ππλδπαζκνχ 

 

λνκα ζπλδπαζκνχ 

 

Δπψλπκν, φλνκα θαη παηξψλπκν ππνςήθηνπ Γεκάξρνπ 

(ππνςήθηνο Γήκαξρνο) 

 

Δθινγηθή Ξεξηθέξεηα Θνζκά 

……. (ππνςήθηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη, θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά)  

 

Δθινγηθή Ξεξηθέξεηα Ιεσληδίνπ 

……. (ππνςήθηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη, θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά)  

 

Δθινγηθή Ξεξηθέξεηα Ρπξνχ 

……. (ππνςήθηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη, θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά)  

 

Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Ιεσληδίνπ 

                                                 
117  Άξζξν 19, παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010 

118  Άξζξν 19, παξ. 1δ ηνπ Λ. 3852/2010 

119  Άξζξν 19, παξ. 1δ ηνπ Λ. 3852/2010 
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… (ππνςήθηνη ζχκβνπινη ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά) 

 

Ρνπηθή Θνηλφηεηα Αγίνπ Βαζηιείνπ 

… (ππνςήθηνη εθπξφζσπνη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά) 

Ρνπηθή Θνηλφηεηα Βιεζηδηάο 

… (ππνςήθηνη εθπξφζσπνη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά) 

Ρνπηθή Θνηλφηεηα Θνζκά 

… (ππνςήθηνη ζχκβνπινη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά) 

Ρνπηθή Θνηλφηεηα Θνπλνππηάο 

… (ππνςήθηνη εθπξφζσπνη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά) 

Ρνπηθή Θνηλφηεηα Καξίνπ 

… (ππνςήθηνη εθπξφζσπνη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά) 

Ρνπηθή Θνηλφηεηα Ξαιαηνρσξίνπ 

… (ππνςήθηνη ζχκβνπινη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά) 

Ρνπηθή Θνηλφηεηα Ξειεηψλ 

… (ππνςήθηνη ζχκβνπινη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά) 

Ρνπηθή Θνηλφηεηα Ξέξα Κειάλσλ 

… (ππνςήθηνη ζχκβνπινη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά) 

Ρνπηθή Θνηλφηεηα Ξεγαδίνπ 

… (ππνςήθηνη ζχκβνπινη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά) 

Ρνπηθή Θνηλφηεηα Ξιαηαλαθίνπ 

… (ππνςήθηνη εθπξφζσπνη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά) 

Ρνπηθή Θνηλφηεηα Ξνπιίζξσλ 

… (ππνςήθηνη ζχκβνπινη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά) 

Ρνπηθή Θνηλφηεηα Ξξαγκαηεπηή 

… (ππνςήθηνη ζχκβνπινη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά) 

Ρνπηθή Θνηλφηεηα Παπνπλαθαίηθσλ 

… (ππνςήθηνη ζχκβνπινη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά) 

Ρνπηθή Θνηλφηεηα Ρζηηαιίσλ 

… (ππνςήθηνη ζχκβνπινη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά) 

Ρνπηθή Θνηλφηεηα Ρπξνχ 

… (ππνςήθηνη ζχκβνπινη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά) 

 

 2.2 Γικαιολογηηικά για ηη Γήλωζη  σνδσαζμού  

Ζ δήισζε ζπληάζζεηαη αηειψο ζε απιφ θχιιν ράξηνπ θαη επηζπλάπηνληαη ηα εμήο 

δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε έλαλ ππνςήθην120: 
 

 Γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο: 

 
α)  Ξηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζην δεκνηνιφγην ηνπ δήκνπ πνπ είλαη ππνςήθηνη, 

β) πεύζπλε δήισζε121 ηνπ ππνςήθηνπ, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη δελ έρεη ζηεξεζεί 
θαλέλα πνιηηηθφ ηνπ δηθαίσκα ή φηη έιεμε ε πξφζθαηξε απνζηέξεζε ησλ δηθαησκάησλ απηψλ 

ή ζα έρεη ιήμεη ηελ εκέξα ηεο εθινγήο, θαζψο θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ ηα 
θσιχκαηα εθινγηκφηεηαο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ ΘΓΘ122 

                                                 
120   Άξζξν 19, παξ. 3  ηνπ Λ. 3852/2010  

121  Πύκθσλα κε ην άξζξν 22, παξ. 6 ηνπ Λ. 1599/ 1986 (Α’ 75), όπσο ηζρύεη,  όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη 

ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε  δήισζε ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Πε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο 

ππεύζπλεο δήισζήο ηνπ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 227 ηνπ Ξνηληθνύ Θώδηθα. 

122    Άξζξν 14 παξ. 12 Λ. 3852/2010 
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γ) Απνδεηθηηθό είζπξαμεο ΓΝ, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Γήκαξρνο 

έρεη θαηαζέζεη ην πνζφ ησλ 100 επξψ θαη ν θάζε ππνςήθηνο δεκνηηθφο ζχκβνπινο ή 
ζχκβνπινο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3852/ 2010, δειαδή ηνπ 

δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο ζηα νπνία δηαηξνχληαη νη δήκνη κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 100.000 
θαηνίθσλ, ην πνζφ ησλ 50 επξψ.  

Νη ππνςήθηνη ζχκβνπινη δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 

3852/2010, θαζψο θαη νη ζχκβνπινη ή ν εθπξφζσπνο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο δελ 
ππνρξενχληαη ζε θαηάζεζε νπνηνπδήπνηε πνζνχ. 

δ) πεύζπλε δήισζε, πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ππνςήθην ζχκβνπιν δεκνηηθήο ή ηνπηθήο 
θνηλφηεηαο, φηη είλαη θάηνηθνο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο, ζηελ 

νπνία είλαη ππνςήθηνο. 
 

 Γηα ηνπο πνιίηεο ησλ ινηπψλ 26 θξαηψλ- κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο:123  

 
α)  Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηνλ εηδηθφ εθινγηθφ θαηάινγν θνηλνηηθψλ εθινγέσλ ηνπ δήκνπ 

φπνπ είλαη εγγεγξακκέλνη  
β) Απνδεηθηηθό είζπξαμεο ΓΝ, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη φηη ν θάζε ππνςήθηνο 

δεκνηηθφο ζχκβνπινο ή ζχκβνπινο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 

3852/ 2010, δειαδή ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο ζηα νπνία δηαηξνχληαη νη δήκνη κε 
πιεζπζκφ άλσ ησλ 100.000 θαηνίθσλ, έρεη θαηαζέζεη ην πνζφ ησλ 50 επξψ.  

Νη ππνςήθηνη ζχκβνπινη δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 
3852/2010 θαζψο θαη νη ζχκβνπινη ή εθπξφζσπνη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο δελ ππνρξενχληαη 

ζε θαηάζεζε νπνηνπδήπνηε πνζνχ. 
γ) πεύζπλε δήισζε124 , κε ηελ νπνία ζα δειψλνπλ: 

 ηελ ηζαγέλεηα θαη ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα 

 ηνλ εθινγηθφ θαηάινγν ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο ή πεξηθέξεηαο ή εθινγηθνχ 

δηακεξίζκαηνο, φπνπ ήηαλ εγγεγξακκέλνη ηειεπηαία ζην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο 

ηνπο 
 φηη δελ έρνπλ ζηεξεζεί θαλέλα πνιηηηθφ ηνπο δηθαίσκα ή φηη έιεμε ε πξφζθαηξε 

απνζηέξεζε ησλ δηθαησκάησλ απηψλ ή ζα έρεη ιήμεη ηελ εκέξα ηεο εθινγήο 

 φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπο ηα θσιχκαηα εθινγηκφηεηαο ηνπ άξζξνπ 29 

ηνπ ΘΓΘ 
 φηη ζην θξάηνο- κέινο θαηαγσγήο ηνπο δελ εμέπεζαλ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεζζαη  

 φηη δελ είλαη ππνςήθηνη γηα ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ζηελ Διιάδα ζε άιιν δήκν νχηε ζε 

άιιν ζπλδπαζκφ ηνπ ηδίνπ δήκνπ 

 φηη δελ έρνπλ αλάινγε ηδηφηεηα ζε άιια θξάηε- κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε 

νπνία επηθέξεη ην αζπκβίβαζην γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο 

 ηελ εκεξνκελία, κεηά απφ ηελ νπνία είλαη ππήθννη ελφο θξάηνπο- κέινπο 

 πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ππνςήθην ζχκβνπιν δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο, φηη είλαη 

θάηνηθνο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία είλαη 
ππνςήθηνο. 

δ) Δπηθπξσκέλν125 θσηναληίγξαθν ηζρύνληνο απνδεηθηηθνύ ηαπηόηεηνο (ηαπηφηεηνο 
ή δηαβαηεξίνπ). 

 
 Γηα ηνπο νκνγελείο:126 

 

α)  Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηνλ εηδηθφ εθινγηθφ θαηάινγν εθινγέσλ ηνπ δήκνπ φπνπ είλαη 
εγγεγξακκέλνη. 

β) Απνδεηθηηθό είζπξαμεο ΓΝ, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη φηη ν θάζε ππνςήθηνο 
δεκνηηθφο ζχκβνπινο ή ζχκβνπινο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 

                                                 
123  Άξζξν 3, παξ. 12 ηνπ ΞΓ 133/ 1997  

124  Βι. ππνζεκείσζε ππ’ αξηζκ. 121 

125  Βι. αξηζκ.381/2002 Γλ ΛΠΘ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη ππεξεζίεο κπνξνύλ λα παξάγνπλ θσηναληίγξαθν ηνπ δηαβαηεξίνπ πνπ 

ηνπο  πξνζθνκίδεη ν ελδηαθεξόκελνο, ζέηνληάο  ην επηθπξσκέλν ζηνλ νηθείν θάθειν ηεο ππόζεζεο, σο απαηηνύκελν από ην λόκν 

δηθαηνινγεηηθό γηα ηελ έθδνζε δηνηθεηηθήο πξάμεο, ρσξίο ηε δπλαηόηεηα ην επηθπξσζέλ θσηναληίγξαθν λα ην παξαιάβεη ν 

ελδηαθεξόκελνο θαη λα ην πξνζθνκίζεη γηα θάπνηα άιιε λόκηκε ρξεζε 
126  Άξζξν 17, παξ. 4 ηνπ Λ. 3838/ 2010 (Α’ 49)  
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3852/ 2010, δειαδή ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο ζηα νπνία δηαηξνχληαη νη δήκνη κε 

πιεζπζκφ άλσ ησλ 100.000 θαηνίθσλ, έρεη θαηαζέζεη ην πνζφ ησλ 50 επξψ.  
Νη ππνςήθηνη ζχκβνπινη δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 

3852/2010, θαζψο θαη νη ζχκβνπινη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο δελ ππνρξενχληαη ζε θαηάζεζε 
νπνηνπδήπνηε πνζνχ. 

γ) πεύζπλε δήισζε127 κε ηελ νπνία ζα δειψλνπλ: 

 ηελ ηζαγέλεηα θαη ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα 

 ηνλ εθινγηθφ θαηάινγν ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο ή πεξηθέξεηαο ή εθινγηθνχ 

δηακεξίζκαηνο, φπνπ ήηαλ εγγεγξακκέλνη ηειεπηαία ζην θξάηνο θαηαγσγήο ηνπο 
 φηη δελ έρνπλ ζηεξεζεί θαλέλα πνιηηηθφ ηνπο δηθαίσκα ή φηη έιεμε ε πξφζθαηξε 

απνζηέξεζε ησλ δηθαησκάησλ απηψλ ή ζα έρεη ιήμεη ηελ εκέξα ηεο εθινγήο 

 φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπο ηα θσιχκαηα εθινγηκφηεηαο ηνπ άξζξνπ 29 

ηνπ ΘΓΘ 
 φηη ζην θξάηνο θαηαγσγήο ηνπο δελ εμέπεζαλ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεζζαη  

 φηη δελ είλαη ππνςήθηνη γηα ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ζηελ Διιάδα ζε άιιν δήκν νχηε ζε 

άιιν ζπλδπαζκφ ηνπ ηδίνπ δήκνπ 

 πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ππνςήθην ζχκβνπιν δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο, φηη είλαη 

θάηνηθνο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία είλαη 
ππνςήθηνο 

 φηη γλσξίδνπλ επαξθψο ηελ ειιεληθή γιψζζα γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ζε 

πεξίπησζε εθινγήο ηνπο,  

δ) Δπηθπξσκέλν128 αληίγξαθν ηνπ θαηά πεξίπησζε πθηζηάκελνπ ηίηινπ δηακνλήο ζε ηζρχ.  
ε) Δπηθπξσκέλν129 αληίγξαθν ηνπ δηαβαηεξίνπ. Δμαηξνχληαη φζνη έρνπλ ηίηιν 

παξακνλήο σο νκνγελείο θαη έρνπλ ζπκπιεξψζεη απφ ηε ρνξήγεζε ηνπ πεληαεηή ζπλερή θαη 
λφκηκε παξακνλή ζηε ρψξα.130 

 
 Γηα ηνπο λνκίκσο δηακέλνληεο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ131: 

 

α)  Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηνλ εηδηθφ εθινγηθφ θαηάινγν εθινγέσλ ηνπ δήκνπ φπνπ είλαη 
εγγεγξακκέλνη  
β) Απνδεηθηηθό είζπξαμεο ΓΝ, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη φηη ν θάζε ππνςήθηνο 
δεκνηηθφο ζχκβνπινο ή ζχκβνπινο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 

3852/ 2010, δειαδή ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο ζηα νπνία δηαηξνχληαη νη δήκνη κε 

πιεζπζκφ άλσ ησλ 100.000 θαηνίθσλ, έρεη θαηαζέζεη ην πνζφ ησλ 50 επξψ.  
Νη ππνςήθηνη ζχκβνπινη δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 

3852/2010 θαζψο θαη νη ζχκβνπινη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο δελ ππνρξενχληαη ζε θαηάζεζε 
νπνηνπδήπνηε πνζνχ. 

γ) πεύζπλε δήισζε132 , κε ηελ νπνία ζα δειψλνπλ: 

 ηελ ηζαγέλεηα θαη ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα 

 ηνλ εθινγηθφ θαηάινγν ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο ή πεξηθέξεηαο ή εθινγηθνχ 

δηακεξίζκαηνο, φπνπ ήηαλ εγγεγξακκέλνη ηειεπηαία ζην θξάηνο θαηαγσγήο ηνπο 
 φηη δελ έρνπλ ζηεξεζεί θαλέλα πνιηηηθφ ηνπ δηθαίσκα ή φηη έιεμε ε πξφζθαηξε 

απνζηέξεζε ησλ δηθαησκάησλ απηψλ ή ζα έρεη ιήμεη ηελ εκέξα ηεο εθινγήο 

                                                 
127  Βι. ππνζεκείσζε ππ’ αξηζκ. 121 

128  Πύκθσλα κε ην άξζξν 11, παξ. 3 ηνπ Λ. 2690/ 1999 «Θώδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο» (Α’ 45), όπσο ηζρύεη, ηελ επηθύξσζε 

αληηγξάθνπ από ην πξσηόηππν ή από ην αθξηβέο αληίγξαθν ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ ην εμέδσζε κπνξεί λα δεηήζεη θάζε 

ελδηαθεξόκελνο από όιεο ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο θαη ηα Θ.Δ.Ξ.. Αληίγξαθα ησλ αλσηέξσ επηθπξώλνληαη θαη από δηθεγόξνπο ή 

ζπκβνιαηνγξάθνπο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ άζθεζε ησλ ιεηηνπξγεκάησλ ηνπο. Αθξηβή αληίγξαθα από αληίγξαθα 

ηδησηηθώλ εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί από αιινδαπέο αξρέο, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί από δηθεγόξν ή δεκόζηα αξρή 

επηθπξώλνληαη από όιεο ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο θαη ηα Θ.Δ.Ξ.. Ζ επηθύξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί από εκεδαπή 

δηνηθεηηθή αξρή δελ απαηηείηαη αλ ηα αληίγξαθα απηά ζπλνδεύνληαη από ηελ θαηά ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ηδίνπ λόκνπ ππεύζπλε 

δήισζε, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξόκελνο βεβαηώλεη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ. 

129  Βι. ππνζεκείσζε 125.   

130  Άξζξν 14, παξ. 3, πεξ. ε ηνπ Λ. 3838/ 2010, όπσο ηζρύεη 

131   Άξζξν 17, παξ. 4 ηνπ Λ. 3838/ 2010 (Α’ 49)  

132   Βι. ππνζεκείσζε ππ’ αξηζκ. 113 



 37 

 φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπο ηα θσιχκαηα εθινγηκφηεηαο ηνπ άξζξνπ 29 

ηνπ ΘΓΘ 

 φηη ζην θξάηνο  θαηαγσγήο ηνπο δελ εμέπεζαλ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεζζαη  

 φηη δελ είλαη ππνςήθηνη γηα ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ζηελ Διιάδα ζε άιιν δήκν νχηε ζε 

άιιν ζπλδπαζκφ ηνπ ηδίνπ δήκνπ 
 πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ππνςήθην ζχκβνπιν δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο, φηη είλαη 

θάηνηθνο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο, ζηελ νπνία είλαη 

ππνςήθηνο 
 φηη γλσξίδνπλ επαξθψο ηελ ειιεληθή γιψζζα γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ζε 

πεξίπησζε εθινγήο ηνπο,  

δ) Δπηθπξσκέλν133 αληίγξαθν ηνπ θαηά πεξίπησζε πθηζηάκελνπ ηίηινπ δηακνλήο ζε ηζρχ. 
ε) Δπηθπξσκέλν134 αληίγξαθν ηνπ δηαβαηεξίνπ. Δμαηξνχληαη φζνη εκπίπηνπλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο θαηνρήο δηαβαηεξίνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 1, 

εδάθην γ’ ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Λ. 3386/ 2005 (Α’ 212)135, φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη φζνη έρνπλ 
αλαγλσξηζζεί σο πνιηηηθνί πξφζθπγεο ή έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο 

ή πξνζηαζίαο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξντζρχζαληνο πξνεδξηθνχ 

δηαηάγκαηνο 61/1999 (Α’ 63), θαζψο θαη ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ 90/2008 (Α’ 138), 

96/2008 (Α’ 152), 167/2008 (Α’ 223) θαη 81/2009 (Α’ 99), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί, εθφζνλ 
έρνπλ ζπκπιεξψζεη ζπλερή πεληαεηή θαη λφκηκε δηακνλή ζηε Σψξα απφ ηελ ππνβνιή ηνπ 

ζρεηηθνχ αηηήκαηνο (άξζξν 14, παξ. 3, πεξ. ζη ηνπ Λ. 3838/ 2010) θαη φζνη είλαη θάηνρνη 
ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ ή εηδηθνχ δειηίνπ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ εκεδαπή αξρή, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Γηεζλνχο Πχκβαζεο ηεο Λέαο φξθεο, πεξί ηνπ θαζεζηψηνο ησλ 

αληζαγελψλ, ε νπνία έρεη θπξσζεί κε ην Λ. 139/1975 (Α’ 176) θαη έρνπλ ζπκπιεξψζεη 
πεληαεηή ζπλερή θαη λφκηκε δηακνλή ζηε Σψξα απφ ηελ αίηεζεο ρνξήγεζεο ησλ παξαπάλσ 

ηίηισλ (άξζξν 14, παξ. 3, πεξ. δ ηνπ Λ. 3838/ 2010). 
 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη, εάλ δελ πιεξνχληαη νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε λφκηκε 

θαηάξηηζε ηνπ ζπλδπαζκνχ θαη απηφ βεβαησζεί απφ ην δηθαζηήξην, ε δήισζε είλαη 

απαξάδεθηε.136 

 

 2.3 πνβνιή δήισζεο θαηάξηηζεο Ππλδπαζκνύ       
Ζ δήισζε ηνπ ζπλδπαζκνχ θαηαξηίδεηαη γξαπηψο θαη ππνβάιιεηαη ζηνλ Ξξφεδξν ησλ 

Ξξσηνδηθψλ  
 

Ζ ππνβνιή ηεο δήισζεο ζηνλ Ξξφεδξν ησλ Ξξσηνδηθψλ γίλεηαη είηε κε: 
  

 επίδνζε απφ δηθαζηηθφ επηκειεηή, χζηεξα απφ παξαγγειία ηνπ ππνςήθηνπ 
Γεκάξρνπ ή ησλ ππνςήθησλ ζπκβνχισλ πνπ ηελ ππνβάιινπλ ή ελφο εθινγέα 

δεκφηε είηε κε 

 παξάδνζε κε απόδεημε  απφ ηνλ ππνςήθην Γήκαξρν ή ηνπο ππνςήθηνπο 
ζπκβνχινπο. 

Ζ επίδνζε ή ε παξάδνζε πξαγκαηνπνηείηαη είθνζη (20) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο 
ςεθνθνξίαο, δειαδή ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ 12ε ψξα βξαδηλή ηεο *17εο 

Νθησβξίνπ 2010.137 * 

                                                 
133   Βι. ππνζεκείσζε ππ’ αξηζκ. 128 

134   Βι. ππνζεκείσζε ππ’ αξηζκ. 125. 

135   «Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο, ζην πιαίζην αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο, ν ππήθννο ηξίηεο ρώξαο αδπλαηεί λα 

πξνζθνκίζεη ηζρύνλ δηαβαηήξην ή άιιν ηαμηδησηηθό έγγξαθν, είλαη δπλαηή ε αλαλέσζε ηεο αλσηέξσ άδεηαο, κε απόθαζε ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο, εθόζνλ ν ππήθννο ηξίηεο ρώξαο επηθαιείηαη εηδηθώο θαη αηηηνινγεκέλσο αληηθεηκεληθή αδπλακία ιόγσ ησλ 

ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ ή θαηαζηάζεσλ, θαηόπηλ εηζήγεζεο ηνπ πνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ θαη γλώκεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

89 ηνπ παξόληνο, εθηόο αλ ζπληξέρνπλ ιόγνη δεκόζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο.» 

136  Άξζξν 19, παξ. 6 ηνπ Λ. 3852/2010 

137  Άξζξν 19, παξ. 7 ηνπ Λ. 3852/2010. 
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 2.4 Ππκπιεξσκαηηθή δήισζε ζπλδπαζκνύ 
Ππκπιήξσζε ηνπ ζπλδπαζκνχ επηηξέπεηαη λα γίλεη κφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο 20ήκεξεο 

πξνζεζκίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίδνζε ή παξάδνζε ηεο δήισζεο ηνπ ζπλδπαζκνχ ζην 

αξκφδην δηθαζηήξην, δει. κέρξη θαη ηελ θαη ηελ 12ε ψξα βξαδηλή ηεο *17εο Νθησβξίνπ 
2010, * θαη κφλν πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί ν ζπλδπαζκφο έσο ηνλ επηηξεπφκελν αξηζκφ 

ππνςεθίσλ ζπκβνχισλ. Πηελ πεξίπησζε απηή ε ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε ππνβάιιεηαη κφλν 
απφ ηνλ ππνςήθην Γήκαξρν.138 Δπηζπλάπηνληαη, δε, ζε απηή ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα 2.2, θαζψο θαη γξαπηή απνδνρή ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξνηείλεηαη.   
 

 

 2.5 Ξαξαίηεζε – ζάλαηνο ππνςεθίνπ 
Κεηά ηελ 17ε Νθησβξίνπ 2010 ε δήισζε ηνπ ζπλδπαζκνχ επηηξέπεηαη λα ζπκπιεξσζεί κφλν 

ζηελ πεξίπησζε παξαίηεζεο139 ή ζαλάηνπ ππνςεθίνπ Γεκάξρνπ, ε ζέζε ηνπ  νπνίνπ 

θαηαιακβάλεηαη είηε: 
α) απφ λέν ππνςήθην είηε  

β) απφ έλαλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο ζπκβνχινπο.140 
 

Πηελ πεξίπησζε απηή ε ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε θαηαξηίδεηαη γξαπηψο απφ ηελ πιεηνςεθία 
ηνπιάρηζηνλ ησλ ππνςεθίσλ θαη επηδίδεηαη κε απφδεημε ζηνλ Ξξφεδξν ησλ Ξξσηνδηθψλ κέρξη 

ηελ 12ε βξαδηλή ηεο 5εο Λνεκβξίνπ 2010.  

 
Ζ δήισζε ζπλνδεχεηαη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 2.2. 

Δπηζπλάπηεηαη επηπιένλ θαη ε γξαπηή απνδνρή ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξνηείλεηαη. 
 

Αλ δελ έγηλε αληηθαηάζηαζε, ηε ζέζε ηνπ  Γεκάξρνπ θαηαιακβάλεη ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο 

ηνπ ζπλδπαζκνχ πνπ έιαβε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο. 
 

Πηελ πεξίπησζε παξαίηεζεο ή αλαθήξπμήο ηνπ σο ππνςεθίνπ Γεκάξρνπ θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε πεξίπησζε ή απνβηψζαληνο ππνςεθίνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ, ππνςεθίνπ 

ζπκβνχινπ δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο  ή εθπξνζψπνπ ηνπηθήο θνηλφηεηαο, ηε ζέζε ζηνλ 

ζπλδπαζκφ κπνξεί λα θαηαιάβεη λένο ππνςήθηνο. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε δήισζε επηδίδεηαη 
κφλν απφ ηνλ ππνςήθην Γήκαξρν, αθφκα θαη κεηά ηελ *17ε Νθησβξίνπ 2010**. 

Δπηζπλάπηνληαη, δε, ζε απηήλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ακέζσο πξνεγνχκελεο 
ελφηεηεο 2.2 ή 2.4, θαζψο θαη γξαπηή απνδνρή ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξνηείλεηαη.  

 
Πε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ε ππνβνιή ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο δήισζεο κπνξεί λα γίλεη 

κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο, αθνχ δελ πξνβιέπεηαη πξνζεζκία γηα ηελ 

ππνβνιή ηεο. Ρν αξκφδην δηθαζηήξην αλαθεξχζζεη ακέζσο ηνλ αληηθαηαζηάηε ππνςήθην, φρη 
φκσο πέξαλ ηελ 12 βξαδηλή ηεο 6εο Λνεκβξίνπ 2010.  

 

                                                                                                                                            
*
 Ρα εληόο *...* ηξνπνπνηήζεθαλ ζηελ επηθαηξνπνηεκέλε έθδνζε 

*
 Ρα εληόο *...* ηξνπνπνηήζεθαλ ζηελ επηθαηξνπνηεκέλε έθδνζε 

138  Άξζξν 19, παξ. 7 ηνπ Λ. 3852/2010 

139  Ζ παξαίηεζε γίλεηαη κε γξαπηή δήισζε πνπ επηδίδεηαη κε δηθαζηηθό επηκειεηή ή παξαδίδεηαη κε απόδεημε ζηνλ πξόεδξν ηνπ 

πξσηνδηθείνπ ηελ όγδνε εκέξα πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο, δει. ηελ 30ε Νθησβξίνπ 2010  (άξζξν 21, απξ. 1 ηνπ Λ. 3852/ 

2010). 

140  Άξζξα 21 παξ. 2, ηνπ Λ. 3852/ 2010. 

 Ρα εληόο *...* δηόξζσζε παξνξάκαηνο  
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ζπλδπαζκφο πνπ ιφγσ παξαίηεζεο ή ζαλάηνπ ππνςεθίσλ ηνπ, γηα ηνπο 

νπνίνπο δελ δειψζεθε αληηθαηαζηάηεο πεξηέρεη αξηζκφ ππνςεθίσλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ή 
ζπκβνχισλ δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο141: 

 κηθξφηεξν απφ ην ειάρηζην φξην ηεο πνζφζησζεο θαη απφ ηα δχν θχια, φπσο 

αλαιχεηαη ζηελ ελφηεηα 1.2,  
 κηθξφηεξν αξηζκφ ππνςεθίσλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ 

θάζε εθινγηθήο πεξηθέξεηαο  

 κηθξφηεξν αξηζκφ ππνςεθίσλ ζπκβνχισλ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο απφ ηα ηξία πέκπηα 

(3/5) ηνπ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ  
 θαλέλαλ ππνςήθην ζχκβνπιν γηα ηνπηθή θνηλφηεηα 

 

ζεσξείηαη λόκηκνο θαη αλαθεξύζζεηαη από ην Ξξσηνδηθείν. 

  

                                                 
141  Άξζξν 21, παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/ 2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 18, παξ .10δ ηνπ Λ. 3870/ 2010. 
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 ΘΔΦΑΙΑΗΝ  Γ’ 
  ΑΛΑΘΖΟΜΖ ΠΛΓΑΠΚΝ - ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

ΤΝΓΤΑΜΟΤ 
  

1. Αλαθήξπμε  
Ζ αλαθήξπμε ησλ ζπλδπαζκψλ ησλ ππνςεθίσλ γηα ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηεο 7εο Λνεκβξίνπ 
2010 γίλεηαη απφ ην Ξξσηνδηθείν, ζην νπνίν ππνβιήζεθαλ νη δειψζεηο ησλ ζπλδπαζκψλ, ηε 

δεθάηε πέκπηε εκέξα πξηλ απφ ηελ ςεθνθνξία, δειαδή κέρξη ηελ 12ε ψξα βξαδηλή ηεο 23εο  
Νθησβξίνπ 2010.  

 

Γηα ηελ αλαθήξπμε ησλ ζπλδπαζκψλ ην νηθείν Ξξσηνδηθείν εμεηάδεη:  
 

 Ρν εκπξφζεζκν ηεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πεξηπηψζεσλ 

αληηθαηάζηαζεο παξαηηεζέλησλ ή απνβησζάλησλ ππνςεθίσλ  
 Ρνλ πξνβιεπφκελν απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ειάρηζην αξηζκφ ππνςεθίσλ, θαζψο θαη ην 

κέγηζην αξηζκφ απηψλ εληφο ηνπ νξίνπ ηεο πξνζαχμεζεο 

 Ρν ππνρξεσηηθφ πνζνζηφ ησλ ππνςεθίσλ ζπκβνχισλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ θάζε θχιν. 

 Δάλ ην έκβιεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπλδπαζκφο εκπίπηεη ζηηο απαγνξεχζεηο ηνπ λφκνπ142 

 Ρνλ νξζφ ηξφπν αλαγξαθήο (αιθαβεηηθή ζεηξά) ησλ νλνκάησλ ησλ ππνςεθίσλ 

 Ρελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ επηζπλάπηνληαη ζηε δήισζε. 

 
 

 Ν πξνηεηλφκελνο ζπλδπαζκφο είλαη λφκηκνο, εθφζνλ: 

 Έρεη ζπληαρζεί θαηά ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο Ξαξαγξάθνπο 2.1. θαη 2.2. 

αλσηέξσ143 
 Έρεη ππνβιεζεί εκπξφζεζκα 

 Ξεξηιακβάλεη ππνςεθίνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο γηα ην έλα δεχηεξν (1/2) ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ 

 Ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ εδξψλ θάζε εθινγηθήο πεξηθέξεηαο γηα ηνπο νπνίνπο ν ζπλδπαζκφο 
δειψλεη ππνςεθίνπο 

 Ξεξηιακβάλνληαη ππνςήθηνη ζχκβνπινη γηα ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ 
 Ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ ζπκβνχισλ θάζε δεκνηηθήο θνηλφηεηαο είλαη ηνπιάρηζηνλ 

ίζνο κε ηα ηξία πέκπηα (3/5) ηνπ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ 

 Ξεξηιακβάλνληαη ππνςήθηνη ζχκβνπινη γηα ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ηνπηθψλ θνηλνηήησλ πνπ έρνπλ πιεζπζκφ άλσ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) θαηνίθσλ θαη 

εθιέγνπλ ηξηκειή ζπκβνχιηα  
 Ξεξηιακβάλεη  ηνπιάρηζηνλ έλα ππνςήθην ζε ηξηκειέο ζπκβνχιην ηνπηθήο θνηλφηεηαο 

 Ξιεξνχηαη ε πνζφζησζε ησλ ππνςεθίσλ απφ ηα δχν θχια, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

παξαίηεζεο ή ζαλάηνπ ππνςεθίσλ, γηα ηνπο νπνίνπο δελ δειψζεθε αληηθαηάζηαζε. 

 
*Λφκηκνο είλαη ν ζπλδπαζκφο αθφκα θαη αλ δελ πεξηιακβάλεη ππνςήθην εθπξφζσπν ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο* 

                                                 
142  Απαγνξεύεηαη λα νξίδεηαη ή λα ρξεζηκνπνηείηαη σο όλνκα ή σο έκβιεκα ζύκβνιν ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο, ή ζεκαία ή άιιν 

παξόκνην ζύκβνιν θξάηνπο ή ζεκείν ηδηαίηεξεο επιάβεηαο, ζηέκκα, όλνκα ή έκβιεκα πνιηηηθήο νξγάλσζεο, θσηνγξαθία πξνζώπνπ, πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην ζπλδπαζκό, έκβιεκα θξάηνπο, πνπ ίζρπε παιαηόηεξα ή ηζρύεη αθόκε, θαζώο θαη ζύκβνια ή  εκβιήκαηα ηνπ 

δηθηαηνξηθνύ θαζεζηώηνο ηεο 21εο Απξηιίνπ 1967 ή θσηνγξαθηώλ πξνζώπσλ πνπ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηό 

(άξζξν 19   παξ. 5  Λ. 3852/2010). 

143  Άξζξν 19, παξ. 6 ηνπ Λ. 3852/ 2010 

*
 Ρα εληόο *...* δηόξζσζε παξνξάκαηνο  
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2. Θνηλνπνίεζε  
 

Ρα αξκφδηα Ξξσηνδηθεία  νθείινπλ λα θνηλνπνηήζνπλ ακέζσο ηηο απνθάζεηο αλαθήξπμεο ησλ 
ζπλδπαζκψλ ζηνπο νηθείνπο Λνκάξρεο. 

 
Νη Λνκάξρεο πξέπεη λα ζεσξήζνπλ θαη λα ζηείινπλ ακέζσο ζε θάζε Γήκν πίλαθα ησλ 

ζπλδπαζκψλ πνπ έρνπλ αλαθεξπρζεί, πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζνχλ ζην πξφγξακκα εθινγήο.  
 

Πε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ππνςεθίσλ πνπ παξαηηήζεθαλ ή απεβίσζαλ κεηά ηελ 23ε 

Νθησβξίνπ 2010, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, ην αξκφδην 
Ξξσηνδηθείν θνηλνπνηεί ακέζσο ηε κεηαβνιή απηή ζην Λνκάξρε, θαη απηφο ζηνλ νηθείν Γήκν 

ή Θνηλφηεηα γηα ηελ έθδνζε θαη δεκνζίεπζε ζπκπιεξσκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθινγήο. 
 

Νη Λνκάξρεο  νθείινπλ λα γλσζηνπνηήζνπλ άκεζα ζην πνπξγείν Δζσηεξηθώλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ηειενκνηνηππία (fax) ην όλνκα 
θάζε ζπλδπαζκνύ πνπ έρεη αλαθεξπρζεί, θαζώο θαη ην επώλπκν, ην όλνκα θαη ην 

παηξώλπκν όισλ ησλ ππνςεθίσλ Γεκάξρσλ ηνπ λνκνύ ηνπο. 
 

3. Γηθαηώκαηα ηνπ ζπλδπαζκνύ 
 
Θάζε ζπλδπαζκφο έρεη δηθαίσκα144 λα δηνξίζεη έλαλ αληηπξφζσπν θαη δχν αλαπιεξσηέο ηνπ 

ζε θάζε εθινγηθφ ηκήκα, κε γξαπηή δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ Γεκάξρνπ. 
 

Δπίζεο, θάζε ζπλδπαζκφο έρεη δηθαίσκα λα δηνξίδεη πιεξεμνχζην κε ζπκβνιαηνγξαθηθή 

δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ Γεκάξρνπ. Ν πιεξεμνχζηνο απηφο ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 
ζπλδπαζκνχ, ζχκθσλα κε ην λφκν, νηηδήπνηε κπνξεί λα ελεξγήζεη ν ππνςήθηνο Γήκαξρνο 

θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο εθινγήο. 
 

Γελ κπνξνχλ λα δηνξηζηνχλ αληηπξφζσπνη, αλαπιεξσηέο ή πιεξεμνχζηνη ζπλδπαζκψλ εηδηθά 

γηα ηηο εθινγέο ηνπ Λνεκβξίνπ: 
 ν δήκαξρνο  

 νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη  

 νη  ηνπηθνί ζχκβνπινη  

 νη ζχκβνπινη ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο 

 φπνηνη δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθιέγνπλ  

 φζνη δελ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ145΄εθηφο αλ παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο πξηλ 

απφ ηελ εκέξα ηεο αλαθήξπμεο ησλ ζπλδπαζκψλ.146 

 
Νη ππνςήθηνη, νη αληηπξφζσπνη ησλ ζπλδπαζκψλ θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο έρνπλ δηθαίσκα λα 

είλαη παξφληεο θαηά ηε δηάξθεηα φιεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εθινγήο, ψζπνπ λα ζθξαγηζηνχλ νη 
ζάθνη, θαη λα ππνβάιινπλ θάζε είδνπο παξαηεξήζεηο θαη ελζηάζεηο. 

 

4. πνρξεώζεηο ππεξεζηώλ  
Α. Γήκνη - Θνηλόηεηεο 

Κε επζχλε ησλ Γεκάξρσλ θαη ησλ Ξξνέδξσλ ησλ Θνηλνηήησλ ηελ 16ε θαη 17ε Νθησβξίνπ 

2010 θαη κέρξη ηελ 24ε ψξα, ηα δεκαξρεία θαη ηα θνηλνηηθά θαηαζηήκαηα ζα είλαη αλνηθηά γηα 

                                                                                                                                            
 
144  Άξζξν  22  Λ.3852/2010. 

145  βι. ελόηεηα 3. Θσιύκαηα εθινγηκόηεηαο. 

146  Άξζξν 14, παξ 7 Λ. 3852/2010 
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ηελ απξφζθνπηε ρνξήγεζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνο φινπο ηνπο ππνςεθίνπο. 

*Γηα ηνλ ίδην ιφγν ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ αλνηθηά ηελ 30ε Νθησβξίνπ θαη κέρξη ηελ 24ε 
ψξα, γηα ηελ πεξίπησζε ηπρφλ παξαίηεζεο ππνςεθίνπ. * 

 
 

Β. Ξεξηθέξεηεο – Ξξσηνδηθεία - ΓΝ 

Νη Γεληθνί Γξακκαηείο ησλ Ξεξηθεξεηψλ ηεο Σψξαο νθείινπλ λα κεξηκλήζνπλ, ψζηε ηα 
Ξξσηνδηθεία ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο λα παξακείλνπλ αλνηθηά απφ ην πξσί κέρξη ηελ 24ε ψξα: 

 ηεο Θπξηαθήο 17 Νθησβξίνπ 2010, ηειεπηαία εκέξα ππνβνιήο ηεο δήισζεο ησλ 
ζπλδπαζκψλ  

 ηνπ Παββάηνπ 23 Νθησβξίνπ 2010, εκέξα αλαθήξπμεο ησλ ππνςεθίσλ  
 ηνπ Παββάηνπ 30 Νθησβξίνπ 2010, γηα ηελ πεξίπησζε ηπρφλ παξαίηεζεο ππνςεθίνπ   

 ηεο Ξέκπηεο 11 Λνεκβξίνπ 2010, γηα ηελ πεξίπησζε ηπρφλ παξαίηεζεο ππνςεθίνπ 

Γεκάξρνπ πξηλ ηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία 
 ηεο Ξαξαζθεπήο 12 Λνεκβξίνπ 2010, γηα ηελ πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ππνςεθίνπ 

Γεκάξρνπ ιφγσ παξαίηεζεο ή ζαλάηνπ πξηλ ηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία. 
 

Ρέινο, νη Γεκφζηεο Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο (ΓΝ) ηεο έδξαο ησλ Ξξσηνδηθείσλ θαη 

Δηξελνδηθείσλ ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ αλνηθηέο ηηο ίδηεο εκέξεο θαη ψξεο, πξνθεηκέλνπ λα 
πξνκεζεπηνχλ νη ππνςήθηνη ηα απαξαίηεηα παξάβνια. 

                                                 
* Ρα εληόο *...* δηφξζσζε παξνξάκαηνο  
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 ΘΔΦΑΙΑΗΝ  Γ’ 
 ΤΖΦΝΓΔΙΡΗΑ 

1. Γεληθά 

 
Ρα ςεθνδέιηηα θαηαζθεπάδνληαη απφ ιεπθφ ραξηί. Έρνπλ ζρήκα νξζνγψλην θαη εθηππψλνληαη 
κε θξνληίδα θαη επζχλε ησλ ζπλδπαζκψλ. Ρα ηππνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ςεθνδειηίσλ πξέπεη 

λα είλαη ζε καχξε απφρξσζε.  

 
Πχκθσλα κε ην άξζξν 43 ηνπ ΘΓΘ νη ζπλδπαζκνί νθείινπλ λα ηππψζνπλ ηα ςεθνδέιηηα 

θαη λα παξαδψζνπλ κε απφδεημε ζην δήκαξρν, νθηψ (8) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
ςεθνθνξία, ςεθνδέιηηα ζε αξηζκφ επαξθή γηα ηηο αλάγθεο ησλ εθινγηθψλ ηκεκάησλ ηεο 

πεξηθέξεηάο ηνπο.  

2. Ξεξηερόκελν Τεθνδειηίσλ 
Πε φια ηα ςεθνδέιηηα ππνςεθίσλ ζπλδπαζκψλ  ζεκεηψλνληαη ζην επάλσ κέξνο ην έκβιεκα 

θαη ην φλνκα ηνπ ζπλδπαζκνχ, φπσο  έρνπλ δεισζεί θαη αλαγξάθνληαη ζηελ απφθαζε 

αλαθήξπμεο. 
 

Δπηζεκαίλνληαη, ηα αθφινπζα, φπσο νξίδνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 45722/ 10.8.2010 (Β’ 
1297) απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη: 
 Πε Γήκνπο πνπ απνηεινχλ εληαία εθινγηθή πεξηθέξεηα θαη δελ απνηεινύληαη 

από δεκνηηθέο ή ηνπηθέο θνηλόηεηεο (πρ Γήκνο Λέαο Πκύξλεο) θάζε 

ζπλδπαζκφο εθηππψλεη ςεθνδέιηην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαηά ζεηξά ηα εμήο 

ζηνηρεία: 
1. Ρν ηπρφλ έκβιεκα θαη ην φλνκα ηνπ ζπλδπαζκνχ  

2. ην επψλπκν, ην φλνκα θαη ην παηξψλπκν ηνπ ππνςεθίνπ Γεκάξρνπ κε 
ηε ζρεηηθή έλδεημε 

3. Πηε ζπλέρεηα θαη εληφο παξέλζεζεο ηε θξάζε «Κέρξη ηξεηο (3) 

ζηαπξνχο» 
4. ηα επψλπκα, ηα νλφκαηα θαη ηα παηξψλπκα ησλ ππνςεθίσλ δεκνηηθψλ 

ζπκβνχισλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά  
 

 Πε Γήκνπο πνπ απνηεινχλ εληαία εθινγηθή πεξηθέξεηα, θαη απνηεινχληαη απφ 

δεκνηηθέο ή ηνπηθέο θνηλφηεηεο (πρ Γήκνο Βφξεηαο Θπλνπξίαο, Λνκνχ Αξθαδίαο), θάζε 
ζπλδπαζκφο εθηππψλεη ηδηαίηεξν ςεθνδέιηην γηα θάζε  δεκνηηθή ή ηνπηθή 

θνηλόηεηα, ην ςεθνδέιηην πεξηιακβάλεη θαηά ζεηξά ηα εμήο ζηνηρεία: 

1. Ρν ηπρφλ έκβιεκα θαη ην φλνκα ηνπ ζπλδπαζκνχ 
2. ην επψλπκν, ην φλνκα θαη ην παηξψλπκν ηνπ ππνςεθίνπ Γεκάξρνπ 

κε ηε ζρεηηθή έλδεημε 
3. *Πηε ζπλέρεηα ηε θξάζε «πνςήθηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη» θαη εληφο 

παξέλζεζεο ηε θξάζε «Κέρξη ηξεηο (3) ζηαπξνχο» 

4. ηα επψλπκα, ηα νλφκαηα θαη ηα παηξψλπκα ησλ ππνςεθίσλ 
δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά  

5. Ρε θξάζε «πνςήθηνη δεκνηηθήο θνηλφηεηαο», αθνινπζνχκελε απφ 
ηελ νλνκαζία ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα εληφο 

παξέλζεζεο, απφ ηε θξάζε «Κέρξη δχν ζηαπξνχο». Πε πεξίπησζε 

ηνπηθήο θνηλφηεηαο, ηε θξάζε «πνςήθηνη ηνπηθήο θνηλφηεηαο/ 
εθπξφζσπνη ηνπηθήο θνηλφηεηαο», αθνινπζνχκελε απφ ην φλνκα ηεο 

ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα εληφο παξέλζεζεο απφ ηε 
θξάζε «Κέρξη έλαλ ζηαπξφ». 
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6. ηα επψλπκα, ηα νλφκαηα θαη ηα παηξψλπκα, κε αιθαβεηηθή ζεηξά,  

ησλ ππνςεθίσλ ζπκβνχισλ  ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο ή 
ησλ εθπξνζψπσλ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο.*  

 
 

Νη ππφ ζηνηρεία 1, 2 θαη 3 θαηαγξαθέο απνηεινχλ ην πξψην κέξνο θαη νη ππφ ζηνηρεία 4, 5 θαη 

6 θαηαγξαθέο απνηεινχλ ην δεχηεξν κέξνο ηνπ ςεθνδειηίνπ. 
  

 Πε Γήκνπο πνπ απνηεινχληαη από πεξηζζόηεξεο εθινγηθέο  πεξηθέξεηεο,  θάζε 

ζπλδπαζκφο εθηππψλεη ηδηαίηεξν ςεθνδέιηην γηα θάζε  δεκνηηθή ή ηνπηθή 
θνηλόηεηα, ην νπνίν  πεξηιακβάλεη θαηά ζεηξά ηα εμήο ζηνηρεία: 

1. Ρν ηπρφλ έκβιεκα θαη ην φλνκα ηνπ ζπλδπαζκνχ 
2. ην επψλπκν, ην φλνκα θαη ην παηξψλπκν ηνπ ππνςεθίνπ Γεκάξρνπ κε 

ηε ζρεηηθή έλδεημε 

3. *ζηε ζπλέρεηα ηε θξάζε «πνςήθηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη» 
αθνινπζνχκελε απφ ηελ νλνκαζία ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα θαη εληφο παξέλζεζεο ηε θξάζε «Κέρξη ηξεηο (3) ζηαπξνχο» ή 
«Κέρξη έλαλ ζηαπξφ» εάλ ε εθινγηθή πεξηθέξεηα εθιέγεη κέρξη 3 

ζπκβνχινπο. 

4. ηα επψλπκα, ηα νλφκαηα θαη ηα παηξψλπκα ησλ ππνςήθησλ δεκνηηθψλ 
ζπκβνχισλ, κε αιθαβεηηθή ζεηξά, ηεο αληίζηνηρεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο 

φπνπ αλήθεη ε δεκνηηθή ή ηνπηθή θνηλφηεηα 
5. ζηε ζπλέρεηα ε θξάζε «πνςήθηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ινηπψλ 

εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ» αθνινπζνχκελε απφ ηελ έλδεημε «Κέρξη έλαλ 
(1) ζηαπξφ» 

6. ηα επψλπκα, ηα νλφκαηα θαη ηα παηξψλπκα, κε αιθαβεηηθή ζεηξά, ησλ 

ππνινίπσλ ππνςεθίσλ  δεκνηηθψλ  ζπκβνχισλ, ησλ ινηπψλ εθινγηθψλ 
πεξηθεξεηψλ, κε παξάζεζε ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία είλαη 

ππνςήθηνη 
7. Ρε θξάζε «πνςήθηνη δεκνηηθήο θνηλφηεηαο», αθνινπζνχκελε απφ ηελ 

νλνκαζία ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα εληφο παξέλζεζεο, 

απφ ηε θξάζε «Κέρξη δχν ζηαπξνχο». Πε πεξίπησζε ηνπηθήο θνηλφηεηαο, 
ηε θξάζε «πνςήθηνη ηνπηθήο θνηλφηεηαο/ εθπξφζσπνη ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο», αθνινπζνχκελε απφ ην φλνκα ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη 
ζηε ζπλέρεηα εληφο παξέλζεζεο απφ ηε θξάζε «Κέρξη έλαλ ζηαπξφ». 

8. ηα επψλπκα, ηα νλφκαηα θαη ηα παηξψλπκα, κε αιθαβεηηθή ζεηξά,  ησλ 

ππνςεθίσλ ζπκβνχισλ ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο ή 
εθπξνζψπσλ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο.* 

 
 

Νη ππφ ζηνηρεία 1, 2, 3 θαη 4 θαηαγξαθέο απνηεινχλ ην πξψην κέξνο, νη ππφ ζηνηρεία 4, 5 θαη 
6 θαηαγξαθέο απνηεινχλ ην δεχηεξν κέξνο, θαη νη ππφ  ζηνηρεία 7 θαη 8 ην ηξίην κέξνο ηνπ 

ςεθνδειηίνπ. 

 
Πεκεηψλεηαη φηη ζε φζνπο Γήκνπο απνηεινχληαη απφ δεκνηηθέο ή ηνπηθέο θνηλφηεηεο ηα 

ςεθνδέιηηα θάζε ζπλδπαζκνχ ζα θέξνπλ θαη ην πξναλαθεξφκελν ηξίην κέξνο, κε ηελ 
ζρεηηθή έλδεημε, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ ππνςεθίνπο ζηελ αληίζηνηρε δεκνηηθή ή 

ηνπηθή θνηλφηεηα. *Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε φζνπο δήκνπο απνηεινχληαη απφ εθινγηθέο 

πεξηθέξεηεο, ηα ςεθνδέιηηα θάζε ζπλδπαζκνχ ζα θέξνπλ ην πξψην κέξνο ηνπ ςεθνδειηίνπ 
κφλν εάλ αλαθήξπμαλ ππνςεθίνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε εθινγηθή πεξηθέξεηα. Πε πεξίπησζε, 

επνκέλσο, πνπ δελ έρνπλ ππνςεθίνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ζε κίηα εθινγηθή πεξηθέξεηα 
ην ςεθνδέιηην ηνπ ζπλδπαζκνχ ζα θέξεη ην δεχηεξν κέξνο ή/ θαη ην ηξίην κέξνο ηνπ 

                                                 
*
 Ρα εληόο *...* δηόξζσζε παξνξάκαηνο 
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ςεθνδειηίνπ, εάλ έρεη ππνςεθίνπο γηα ηηο δεκνηηθέο ή ηνπηθέο θνηλφηεηεο, ηεο ελ ιφγσ 

εθινγηθήο πεξηθέξεηαο.*  
 

Πε φζνπο Γήκνπο γίλεη επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία ηελ 14ε Λνεκβξίνπ 2010, ηα ςεθνδέιηηα 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ εθινγή απηή ζα είλαη ηα ίδηα κε ηα ςεθνδέιηηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηελ πξψηε Θπξηαθή, δειαδή ηελ  7ε Λνεκβξίνπ 2010 

 
 

3. Πηαπξόο πξνηίκεζεο 

 

Ν εθινγέαο εθθξάδεηαη ππέξ ησλ ππνςεθίσλ κε ζηαπξφ πξνηίκεζεο, ν νπνίνο ζεκεηψλεηαη 

παξαπιεχξσο ηνπ νλφκαηνο ηνπ ππνςεθίνπ. Ν ζηαπξφο ζεκεηψλεηαη κε ζηπιφ  καχξεο ή 
κπιε απφρξσζεο δίπια ζην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θάζε ππνςεθίνπ είηε δεμηά είηε αξηζηεξά. 

Πηαπξφο πξνηίκεζεο πνπ ζεκεηψλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζεσξείηαη φηη δελ είλαη 
εγγεγξακκέλνο147 θαη ε εγθπξφηεηα ηνπ ςεθνδειηίνπ ειέγρεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Λ. 3852/ 2010.  

 
Πηνλ ππνςήθην Γήκαξρν δελ ζεκεηψλεηαη ζηαπξφο πξνηίκεζεο, εάλ φκσο ηεζεί ζηαπξφο ην 

ςεθνδέιηην δελ αθπξψλεηαη γηα ην ιφγν απηφ.  
 

Θαηά ηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία δελ ηίζεηαη ζηαπξφο πξνηίκεζεο, αθνχ απηή δηεμάγεηαη 
αλάκεζα κφλν ζηνπο ππνςήθηνπο Γεκάξρνπο ησλ δχν ζπλδπαζκψλ πνπ έιαβαλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο ςήθνπο. Ζ χπαξμε φκσο ζηαπξνχ πξνηίκεζεο ζε ςεθνδέιηην δελ ζπλεπάγεηαη 

ηελ αθπξφηεηα απηνχ. 

3.1  Πηαπξνί πξνηίκεζεο ζε Γήκνπο πνπ απνηεινύλ εληαία  
εθινγηθή πεξηθέξεηα 
 
Πηνπο δήκνπο πνπ απνηεινχλ εληαία εθινγηθή πεξηθέξεηα ν  εθινγέαο κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ 

πξνηίκεζή ηνπ ζε έλαλ ή δύν ή ηξεηο ππνςήθηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, δειαδή κπνξεί 

λα βάιεη κέρξη ηξεηο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο.  
 

Αλ ζε έλα ςεθνδέιηην ζεκεησζνχλ πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζηαπξνί 
πξνηίκεζεο, ην ςεθνδέιηην είλαη έγθπξν θαη ινγίδεηαη ππέξ ηνπ ζπλδπαζκνχ, ρσξίο  λα  

ιακβάλεηαη φκσο ππφςε θαλέλαο ζηαπξφο πξνηίκεζεο.148  
 

3.2 Πηαπξνί  πξνηίκεζεο ζε Γήκνπο πνπ απνηεινύληαη από 
πεξηζζόηεξεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο 

 
Πηνπο δήκνπο πνπ απνηεινχληαη απφ πεξηζζφηεξεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ν  εθινγέαο κπνξεί 

λα εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ: 
 

1.α. ζε έλαλ ππνςήθην δεκνηηθφ ζχκβνπιν, φηαλ ε εθινγηθή ηνπ πεξηθέξεηα είλαη 

κνλνεδξηθή, δηεδξηθή ή ηξηεδξηθή  
β. ζε έλαv ή δύν ή ηξεηο ππνςεθίνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο φηαλ ε εθινγηθή ηνπ 

πεξηθέξεηα έρεη πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο έδξεο ή/θαη 

                                                 
* Ρα εληόο *...* δηόξζσζε παξνξάκαηνο 

147  Ν ηξόπνο, όκσο, γξαθήο ηνπ ζηαπξνύ πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε ζπνπδή, ηελ ειηθία, ηελ ειαηησκέλε όξαζε ηνπ 

ςεθνθόξνπ ή ην κέζν πνπ ρξεζηκνπνίεζε, δειαδή, ζηαπξνί έληνλνη, άηνλνη, θαθόηερλνη, κεγαιύηεξνη ή κηθξόηεξνη ζπλήζσο δελ 

ζπλεπάγνληαη αθπξόηεηα ηεο ςήθνπ. Πε θάζε πεξίπησζε, όκσο, ν αλώκαινο ζρεκαηηζκόο ηνπ ζηαπξνύ είλαη ζηελ νπζηαζηηθή εθηίκεζε 

ηνπ δηθαζηεξίνπ αλ απνηειεί ή όρη δηαθξηηηθό γλώξηζκα πνπ παξαβηάδεη ην απόξξεην ηεο ςεθνθνξίαο (ΑΔΓ 25, 26/1999). 

148  Άξζξν  27, παξ. 4,    Λ.  3852/ 2010 
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2. ζε έλαλ  ππνςήθην δεκνηηθφ ζχκβνπιν από όιεο ηηο άιιεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ηνπ 
νηθείνπ δήκνπ. 

 
Γειαδή, ν εθινγέαο κπνξεί λα ζέζεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο, αλάινγα κε 

ηηο έδξεο ηεο εθινγηθήο ηνπ πεξηθέξεηαο, ζε ππνςήθην δεκνηηθφ ζχκβνπιν ηεο εθινγηθήο 

πεξηθέξεηαο, ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλνο, θαη έλαλ ζηαπξφ 
πξνηίκεζεο ζε ππνςήθην δεκνηηθφ ζχκβνπιν φισλ ησλ άιισλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ. 

 
Αλ ζε έλα ςεθνδέιηην ζεκεησζνχλ ζε θάπνην κέξνο ηνπ πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο θαηά ηα 

αλσηέξσ πξνβιεπφκελνπο ζηαπξνί πξνηίκεζεο, ην ςεθνδέιηην είλαη έγθπξν θαη ινγίδεηαη 
ππέξ ηνπ ζπλδπαζκνχ, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε θαλέλαο ζηαπξφο πξνηίκεζεο γηα ηνπο 

ππνςήθηνπο ηνπ κέξνπο απηνχ.149  

 

3.3 Πηαπξνί πξνηίκεζεο ζε ππνςήθηνπο ζπκβνύινπο 
δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλόηεηαο θαη εθπξνζώπνπο 
ηνπηθήο θνηλόηεηαο. 

 

Δπίζεο, ν  εθινγέαο κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ ζε έλαλ ή δύν ππνςεθίνπο ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο θαη ζε  έλαλ ππνςήθην ζχκβνπιν ή εθπξφζσπν ηεο 
ηνπηθήο θνηλφηεηαο.  

 
 

                                                 
149  Άξζξν  27, παξ. 4,    Λ. 3852 
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 ΚΔΟΝΠ ΓΔΡΔΟΝ 
 ΔΘΙΝΓΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ 

 

Γεληθά 

 
Νη έδξεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαηαλέκνληαη ζηνλ επηηπρφληα ζπλδπαζκφ, ζε απηφλ, 

δειαδή, πνπ έιαβε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ ηνπ 

Γήκνπ, θαη ζηνπο επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε, ν επηηπρψλ ζπλδπαζκφο 
ιακβάλεη ηα 3/5 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εδξψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, αλ ην 

πνζνζηφ ηνπ είλαη κέρξη 60%, ελψ ηα ππφινηπα δχν πέκπηα ησλ εδξψλ θαηαλέκνληαη 
αλαινγηθά κεηαμχ ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ. Πε πεξίπησζε πνπ ν επηηπρψλ ζπλδπαζκφο 

ιάβεη πνζνζηφ ςήθσλ κεγαιχηεξν ηνπ 60% ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ, νη έδξεο 
θαηαλέκνληαη αλαινγηθά κεηαμχ φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ, κε θσιπνκέλνπ ηνπ επηηπρφληνο λα 

ιάβεη έδξεο πεξηζζφηεξεο απφ ηα 3/5 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εδξψλ. Αλ θαλέλαο 

ζπλδπαζκφο δελ ιάβεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία, ε εθινγή επαλαιακβάλεηαη ηελ επφκελε 
Θπξηαθή αλάκεζα ζηνπο ππνςεθίνπο Γεκάξρνπο ησλ δχν ζπλδπαζκψλ πνπ έιαβαλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο ςήθνπο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε, νη κηζέο έδξεο θαηαλέκνληαη αλαινγηθά 
κεηαμχ φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ βάζεη ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο πξψηεο εθινγήο, ελψ νη 

ππφινηπεο έδξεο θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ δχν κεηερφλησλ ζηελ επαλαιεπηηθή εθινγή 

ζπλδπαζκψλ, έηζη ψζηε ν επηηπρψλ ζπλδπαζκφο λα ιάβεη, νπσζδήπνηε, ηα ηξία πέκπηα (3/5) 
ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εδξψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

 
Θαηλνηνκία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο είλαη φηη έδξα ιακβάλεη θαη ν ζπλδπαζκφο κε ηα κεγαιχηεξα 

αρξεζηκνπνίεηα ππφινηπα ςήθσλ θαη φρη, κφλν, απηφο πνπ έρεη ιάβεη αξηζκφ ςήθσλ ίζν κε 

ην εθινγηθφ κέηξν. Κε ην δηθαηφηεξν απηφ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε εθπξνζψπεζε ζπλδπαζκψλ 
πνπ έιαβαλ ηθαλφ αξηζκφ ςήθσλ ζε εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, αιιά ζην ζχλνιν ηνπ δήκνπ δελ 

κπφξεζαλ λα ιάβνπλ ην εθινγηθφ κέηξν.  
 

Πεκεηψλεηαη φηη ε θαηαλνκή ησλ εδξψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηνλ επηηπρφληα θαη 
επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε δήκνπο πνπ απνηεινχλ εληαία εθινγηθή 

πεξηθέξεηα θαη ζε δήκνπο πνπ απνηεινχληαη απφ πεξηζζφηεξεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο. 

Αθνινχζσο, ζηνπο δήκνπο πνπ απνηεινχληαη απφ πεξηζζφηεξεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ζα 
αθνινπζήζεη ε δηαδηθαζία θαηαλνκήο ησλ εδξψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ αλά εθινγηθή 

πεξηθέξεηα.  
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 ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α’ 
 ΔΘΙΝΓΖ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ 

  

1. Θαηαλνκή εδξώλ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε 
αλάδεημεο επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ από ηελ πξώηε 
Θπξηαθή 
 

α. Ν επηηπρώλ ζπλδπαζκόο ιακβάλεη πνζνζηό από 50% +1 ςήθνπο κέρξη θαη 60% 
 

Απφ ην ζχλνιν ησλ εδξψλ ησλ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηα 3/5 αλήθνπλ ζηνλ επηηπρφληα 
ζπλδπαζκφ θαη ηα 2/5 θαηαλέκνληαη ζηνπο επηιαρφληεο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εγθχξσλ 

ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβε θαζέλαο απφ απηνχο. Έηζη, νη έδξεο πνπ ιακβάλεη ν πξψηνο 

ζπλδπαζκφο, θαζψο θαη νη επηιαρφληεο, δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ 
αθνινπζεί.150  

 
Ξιεζπζκόο δήκνπ Αξηζκόο δεκνηηθώλ 

ζπκβνύισλ 

Έδξεο 

επηηπρόληα 

ζπλδπαζκνύ 

Έδξεο 

επηιαρόλησλ 

ζπλδπαζκώλ 

Έσο 2000 13 8 5 

2001-5000 17 10 7 

5001-10000 21 13 8 

10001-30000 27 16 11 

30001-60000 33 20 13 

60001-100000 41 25 16 

100001-150000 45 27 18 

150001 θαη άλσ 49 29 20 

 
 

Πε φινπο ηνπο Γήκνπο, αλεμαξηήησο πιεζπζκνχ, επηηπρψλ ζεσξείηαη ν ζπλδπαζκφο πνπ 

έιαβε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50% (50% + 1 ςήθν) ηνπ ζπλφινπ ησλ εγθχξσλ 
ςεθνδειηίσλ. Δπηιαρφληεο είλαη νη ζπλδπαζκνί πνπ έιαβαλ έζησ θαη κία έδξα. Νη ζπλδπαζκνί 

απηνί απνηεινχλ ηε κεηνςεθία ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 
 

i. Γηα ηελ αλαινγηθή θαηαλνκή ησλ εδξψλ ηεο κεηνςεθίαο ζηνπο επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο 

πξέπεη, θαη’ αξράο, λα ππνινγηζζεί ην εθινγηθό κέηξν (ε.κ.).  
 

Ρν εθινγηθφ κέηξν δίδεηαη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν: 
 

ε.κ. = εςζκ+ 1 (παξαιεηπνκέλνπ ηνπ δεθαδηθνύ κέξνπο) 
              λ 

φπνπ 

εςζκ= αξηζκφο εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ ζπλφινπ κεηνςεθίαο (δει. αξηζκφο εγθχξσλ 
ςεθνδειηίσλ φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ εθηφο ηνπ επηηπρφληνο) 

λ= αξηζκφο ησλ εδξψλ πνπ αληηζηνηρεί ζηα 2/5. 
 

Ρνλίδνπκε φηη γηα ηελ θαηαλνκή ησλ εδξψλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εθινγηθνχ κέηξνπ ηα ιεπθά 

ςεθνδέιηηα δελ πξνζκεηξψληαη ζηα έγθπξα151. 

                                                 
150  Άξζξν 32, παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/ 2010 

151  ΠηΔ 3685/ 2009 
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Δπνκέλσο ην εθινγηθφ κέηξν δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ 
πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξαιεηπνκέλνπ ηνπ δεθαδηθνχ κέξνπο ηνπ αξηζκνχ πνπ πξνθχπηεη: 

 
 

Ππλνιηθόο αξηζκόο εδξώλ 

Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

Δθινγηθό Κέηξν 

 

13 

 

εςζκ+1 

           5 
 

 

17 

 

εςζκ+1 
           7 

 

 
21 

εςζκ+1 
           8 

 

 
27 

 
εςζκ+1 

          11 

 

 
33 

 
εςζκ+1 

          13 
 

 

41 

 

εςζκ+1 
          16 

 

 
45 

 
εςζκ+1 

          18 

 

 
49 

 
εςζκ+1 

           20 
 

 

 
ii. Πηε ζπλέρεηα ν αξηζκφο ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε επηιαρφληνο ζπλδπαζκνχ 

δηαηξείηαη κε ην εθινγηθφ κέηξν. Ν θάζε ζπλδπαζκφο ιακβάλεη ηφζεο έδξεο φζν είλαη ην 
αθέξαην πειίθν ηεο δηαίξεζεο απηήο.  

 
 Όηαλ νη έδξεο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη επηιαρόληεο ζπλδπαζκνί είλαη 

ιηγόηεξεο από ηηο πξνο δηάζεζε έδξεο, ηφηε νη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί 

ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ην κεγαιχηεξν αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν ηεο εθινγηθήο 

ηνπο δχλακεο, αλεμαξηήησο εάλ έρνπλ ιάβεη έζησ θαη κία έδξα. Αθνινπζεί ε 
δηαλνκή ησλ εδξψλ πνπ απνκέλνπλ, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη αλά κία ζηνπο 

ζπλδπαζκνχο φπσο έρνπλ ηαμηλνκεζεί θαηά ηα παξαπάλσ.152 
 

 Αλ ππάξρνπλ ζπλδπαζκνί κε ίζν αξηζκφ αρξεζηκνπνίεησλ ππνινίπσλ, δηελεξγείηαη 

θιήξσζε153 απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν. 

 

                                                 
152  Βι. παξάδεηγκα 1 ζην Ξαξάξηεκα. 

153  Βι. παξάδεηγκα 2 ζην Ξαξάξηεκα. 
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 Αλ θαη κεηά απφ απηή ηε δηαδηθαζία παξακέλνπλ αδηάζεηεο έδξεο, απηέο θαηαλέκνληαη 

αλά κία θαηά ζεηξά, αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ 

έιαβε θάζε επηιαρψλ ζπλδπαζκφο.  

 

 Πε πεξίπησζε ίζνπ αξηζκνχ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ δχν ή θαη πεξηζζνηέξσλ 

ζπλδπαζκψλ, ελεξγείηαη κεηαμχ απηψλ θιήξσζε απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην. 

 
 

 

 
β. Ν επηηπρώλ ζπλδπαζκόο ιακβάλεη πνζνζηό πάλσ από 60%  

 
ηαλ έλαο ζπλδπαζκφο ζε Γήκν  ζπγθεληξψζεη πνζνζηφ πάλσ απφ 60%, ηφηε ε θαηαλνκή 

ησλ εδξψλ, ηφζν ηνπ επηηπρφληνο φζν θαη ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ γίλεηαη αλαινγηθά 

κεηαμχ φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο εθινγέο. Ξην ζπγθεθξηκέλα: 
 

η. Γηα ηελ αλαινγηθή θαηαλνκή ησλ εδξψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξέπεη θαη’ αξράο λα 
ππνινγηζηεί ην εθινγηθφ κέηξν (ε.κ.). 

 
Ρν εθινγηθφ κέηξν δίλεηαη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

 

ε.κ. =  ζες + 1 (παξαιεηπνκέλνπ ηνπ δεθαδηθνύ κέξνπο) 
              λ 

 
φπνπ ζες: ην ζχλνιν ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ (επηηπρφληνο θαη 

επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ) 

λ: ν αξηζκφο ησλ εδξψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 
 

Δπνκέλσο, ην εθινγηθφ κέηξν δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ 
πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξαιεηπνκέλνπ ηνπ δεθαδηθνχ κέξνπο ηνπ αξηζκνχ πνπ πξνθχπηεη: 

 

 
Ππλνιηθόο αξηζκόο εδξώλ  

Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

Δθινγηθό Κέηξν 

 
13 

 
ζες +1 

         13 

 
17 

 
ζες +1 

          17 

 
21 

ζες+1 
          21 

 

 
27 

 
ζες+1 

           27 

 

 
33 

 
ζες+1 

           33 
 

 

41 

 

ζες+1 
           41 
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45 ζες+1 

           45 

 
49 

 
ζες+1 

           49 

 
 

ηη. Ν αξηζκόο ησλ εγθύξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε ζπλδπαζκνύ δηαηξείηαη κε ην 
εθινγηθό κέηξν. Ν θάζε ζπλδπαζκφο ιακβάλεη ηφζεο έδξεο, φζν είλαη ην αθέξαην πειίθν ηεο 

δηαίξεζεο απηήο. Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε απηή ν επηηπρψλ ζπλδπαζκφο κπνξεί λα 

ιάβεη αξηζκφ εδξψλ πνπ μεπεξλά ην πνζνζηφ ησλ 3/5.  
 

 Όηαλ νη έδξεο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη ζπλδπαζκνί είλαη ιηγόηεξεο από ηηο 

πξνο δηάζεζε έδξεο, ηφηε νη ζπλδπαζκνί  ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ην κεγαιχηεξν 
αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν ηεο εθινγηθήο ηνπο δχλακεο. Αθνινπζεί ε δηαλνκή ησλ 

εδξψλ πνπ απνκέλνπλ, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη αλά κία ζηνπο ζπλδπαζκνχο, φπσο 
έρνπλ ηαμηλνκεζεί θαηά ηα παξαπάλσ.154  

 

 Αλ ππάξρνπλ ζπλδπαζκνί κε ίζν αξηζκφ αρξεζηκνπνίεησλ ππνινίπσλ, δηελεξγείηαη 

θιήξσζε απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην. 
 

 Αλ θαη κεηά απφ απηή ηε δηαδηθαζία παξακέλνπλ αδηάζεηεο έδξεο, απηέο θαηαλέκνληαη 

αλά κία θαηά ζεηξά, αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ 
έιαβε θάζε  ζπλδπαζκφο.  

 

 Δάλ ππάξμεη ίζνο αξηζκφο εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ 

ζπλδπαζκψλ, ην αξκφδην δηθαζηήξην δηελεξγεί θιήξσζε. 
 

 
γ. Θαηαλνκή εδξώλ δεκνηηθνύ  ζπκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε αλαθήξπμεο ελόο κόλν 

ζπλδπαζκνύ 
 

Δάλ έρεη αλαθεξπρζεί κφλν έλαο ζπλδπαζκφο ππνςεθίσλ, ηφηε φιεο νη έδξεο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαηαλέκνληαη ζηνλ ζπλδπαζκφ απηφ. Νη ππνςήθηνη ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε 
ηνλ αξηζκφ ησλ ςήθσλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη θαη θαηαιακβάλνπλ ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο 

ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. ζνη δελ θαηαιάβνπλ ζέζε θαηά ηα πξνεγνχκελα, 
εθιέγνληαη αλαπιεξσκαηηθνί θαηά ηελ ίδηα ζεηξά. 

 

Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε απηή δελ ππνινγίδεηαη εθινγηθφ κέηξν νχηε ιακβάλεηαη 
ππφςε ην πνζνζηφ ςήθσλ πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη ν ζπλδπαζκφο.  

 
 

2 Θαηαλνκή εδξώλ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ αλά εθινγηθή 
πεξηθέξεηα 
 
Ζ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε ζην 1.1 αλσηέξσ αθνινπζείηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη ε 

θαηαλνκή ησλ εδξψλ κεηαμχ επηηπρφληνο θαη επηιαρφλησλ ζην ζχλνιν ηνπ δήκνπ. Πηε 
ζπλέρεηα νη έδξεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαηαλέκνληαη κεηαμχ επηηπρφληνο θαη 

επηιαρφλησλ αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα σο εμήο155: 
 

α) απνδίδνπκε ζηνλ επηηπρφληα ζπλδπαζκφ κία έδξα ζε θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα, εθφζνλ 

έρνπλ αλαθεξπρζεί ππνςήθηνί ηνπ ζηελ νηθεία εθινγηθή πεξηθέξεηα 

                                                 
154  Βι. Ξαξάδεηγκα 3 ζην Ξαξάξηεκα 

155  Βι. Ξαξάδεηγκα 4 ζην Ξαξάξηεκα 
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β) ζηε ζπλέρεηα παίξλνπκε ην κηθξόηεξν ζε εθινγηθή δύλακε ζπλδπαζκό, ν νπνίνο έρεη 
εμαζθαιίζεη ζπκκεηνρή ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, θαη ππνινγίδνπκε ην εθινγηθό κέηξν σο 

εμήο: 
 

ε.κ. = [εςζ]+ 1 

               λ 
φπνπ 

εςζ: αξηζκφο εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ ζπλδπαζκνχ ζην δήκν 
λ: αξηζκφο ησλ εδξψλ πνπ δηθαηνχηαη ζην δήκν 

 
γ) Γηαηξνχκε ηνλ αξηζκφ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ ηνπ ζε θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα κε ην 

εθινγηθφ κέηξν θαη ν ζπλδπαζκόο θαηαιακβάλεη ηόζεο έδξεο όζν είλαη ην αθέξαην 

πειίθν ηεο δηαίξεζεο. 
 

 Δάλ ν ζπλδπαζκόο εμαθνινπζεί λα δηθαηνύηαη έδξεο ζην δεκνηηθό 

ζπκβνύιην, ν αξηζκφο ηνπο ζπκπιεξψλεηαη κε ηε δηάζεζε αλά κίαο απφ θάζε 
εθινγηθή πεξηθέξεηα φπνπ δηαηεξεί ην κεγαιχηεξν, θαηά θζίλνπζα ζεηξά , αδηάζεην 

ππφινηπν ςεθνδειηίσλ. 

 
 Δάλ δελ έρνπλ αλαθεξπρζεί ππνςήθηνη ηνπ ζπλδπαζκνύ ζε κηα εθινγηθή 

πεξηθέξεηα, νη έδξεο απηέο παξακέλνπλ θελέο, δελ πξνζθπξψλνληαη ζηνλ 

επηηπρφληα ζπλδπαζκφ θαη κεηψλεηαη αλάινγα ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ. 

 
Νη έδξεο πνπ θαηαλέκνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ αθαηξνύληαη από ηηο 

δηαζέζηκεο έδξεο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο. 

 
 Δάλ ζε θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα ππάξρνπλ ηόζεο δηαζέζηκεο έδξεο όζεο 

δηθαηνύηαη ν ζπλδπαζκόο, ηηο θαηαιακβάλεη φιεο θαη ν αξηζκφο ηνπο αθαηξείηαη 

απφ ηηο δηαζέζηκεο ηεο πεξηθέξεηαο. 
 

 Δάλ δελ ππάξρεη επαξθήο αξηζκόο εδξώλ ζην ζπλδπαζκφ θαηαθπξψλνληαη κφλνλ 

νη δηαζέζηκεο έδξεο. 

 
 Δάλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο παξακέλνπλ αδηάζεηεο 

έδξεο γηα ην ζπλδπαζκό, θαηαλέκνληαη αλά κία θαηά ζεηξά ζηηο εθινγηθέο 

πεξηθέξεηεο φπνπ ν ζπλδπαζκφο δηαηεξεί ην κεγαιχηεξν, θαηά θζίλνπζα ζεηξά, 
αδηάζεην ππφινηπν ςεθνδειηίσλ. 

 
Κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαηαλέκνληαη νη έδξεο ζε θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα γηα θαζέλαλ απφ 

ηνπο άιινπο επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο θαηά αύμνπζα ζεηξά εθινγήο. 

 
Ρέινο, νη έδξεο πνπ παξακέλνπλ αδηάζεηεο ζε θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο θαη γηα φινπο ηνπο επηιαρφληεο  ζπλδπαζκνχο 
θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ επηηπρόληα ζπλδπαζκό, εθόζνλ έρνπλ αλαθεξπρζεί 

ππνςήθηνί ηνπ ζηηο αληίζηνηρεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο.  

 
Ρπρόλ αδηάζεηεο έδξεο δελ θαηαλέκνληαη θαη κεηψλεηαη αλαιφγσο ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 
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3. Αληηθαηάζηαζε ππνςεθίνπ πξηλ από ηελ επαλαιεπηηθή 
εθινγή  
 
Δάλ ππνςήθηνο Γήκαξρνο παξαηηεζεί ή απνβηψζεη πξηλ απφ ηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία, 

είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζή ηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 35 ηνπ 
Λ.3582/ 2010. 

 

Νη ρξνληθέο πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε δηαδηθαζία απηή είλαη πεξηνξηζκέλεο, αθνχ 
θαη ν ρξφλνο δηεμαγσγήο ησλ επαλαιεπηηθψλ εθινγψλ είλαη θαζνξηζκέλνο. Έηζη, ε παξαίηεζε 

ηνπ ππνςήθηνπ Γεκάξρνπ επηδίδεηαη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ή παξαδίδεηαη κε απφδεημε ζηνλ 
πξφεδξν ηνπ Ξξσηνδηθείνπ κέρξη ηε 12ε ψξα βξαδηλή ηεο 11εο Λνεκβξίνπ 2010.156 

 

Ακέζσο ζπγθαινχληαη νη ππνςήθηνη ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ παξαηηεζέληνο Γεκάξρνπ θαη 
δειψλνπλ λέν ππνςήθην Γήκαξρν. Γελ είλαη αλαγθαζηηθφ απηφο λα είλαη κεηαμχ ησλ 

ππνςεθίσλ ζπκβνχισλ, αιιά εάλ ηπρφλ θάπνηνο ππνςήθηνο ζχκβνπινο δεισζεί σο 
ππνςήθηνο Γήκαξρνο, ηφηε ε ζέζε ηνπ σο ζπκβνχινπ ζην ςεθνδέιηην κέλεη θελή θαη δελ 

ζπκπιεξψλεηαη. Ζ δήισζε157 γηα ην λέν ππνςήθην Γήκαξρν επηδίδεηαη κε δηθαζηηθφ 
επηκειεηή ή παξαδίδεηαη κε απφδεημε ζηνλ πξφεδξν ηνπ Ξξσηνδηθείνπ κέρξη ηελ 12ε ψξα 

βξαδηλή ηεο 12εο Λνεκβξίνπ 2010. Δάλ δελ ππνβιεζεί δήισζε κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή, 

ηφηε δελ αλαθεξχζζεηαη θαλέλαο ππνςήθηνο θαη εθιέγεηαη Γήκαξρνο ν ζχκβνπινο ηνπ 
επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ πνπ ζα ιάβεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο. Ζ 

αλαθήξπμε, δε, ηνπ λένπ ππνςήθηνπ Γεκάξρνπ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε απφ ην Ξξσηνδηθείν 
κπνξεί λα γίλεη αθφκε θαη ζηηο 13 Λνεκβξίνπ 2010.  

 

4. Δπαλάιεςε ηεο ςεθνθνξίαο  
Δάλ θαλέλαο ζπλδπαζµφο δελ ζπγθεληξψζεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζµνχ 

ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ (δει. 50%+1 ςήθν), ε ςεθνθνξία επαλαιαµβάλεηαη ηελ 

επφµελε Θπξηαθή αλάµεζα µόλν ζηνπο ππνςήθηνπο δεµάξρνπο ησλ δύν 
ζπλδπαζµώλ πνπ έιαβαλ ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο. 

 
Θαηά ηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία δελ εθιέγνληαη δεκνηηθνί ζχκβνπινη, αιιά κφλν ν 

δήκαξρνο. Ππλεπψο, δελ ππάξρεη ζηαπξνδνζία. 
 

Δπηηπρώλ ζεσξείηαη ν ππνςήθηνο δήµαξρνο θαη ν ζπλδπαζµφο ηνπ πνπ ζπγθέληξσζε ζηελ 

επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία ηελ απόιπηε πιεηνςεθία νιόθιεξνπ ηνπ αξηζµνύ ησλ 
έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ (δει. 50%+1 ςήθν). 

 
Δάλ ζηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία νη δχν ζπλδπαζµνί ηζνςεθήζνπλ, ην αξµφδην 

Ξξσηνδηθείν δηελεξγεί θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζµνχ.158 

                                                 
156  Άξζξν 35, παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/ 2010 

157  Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Γήκαξρνο δελ πξνέξρεηαη από ηνπο ππνςεθίνπο ζπκβνύινπο, ε δήισζε πξέπεη λα 

ζπλνδεύεηαη από ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ελόηεηα 2.2 ηνπ Θεθαιαίνπ Β ηνπ Κέξνπο Ξξώηνπ ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ. 

158  Αλ ζηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία δελ επηηεπρζεί απόιπηε πιεηνςεθία, ιόγσ ηζνςεθίαο, δηελεξγείηαη θιήξσζε γηα ηελ 

αλάδεημε ηνπ επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ θαη ηνπ επηθεθαιήο απηνύ σο δεκάξρνπ. Ππλεπώο, ε θιήξσζε, δειαδή ε άξζε ηεο εθινγηθήο 

εθθξεκόηεηαο θαη ησλ ζρεηηθώλ δηαθνξώλ κε θαηαθπγή ζηελ ηύρε, είλαη έζραην κέζν πξνβιεπόκελν θαη’ αλνρήλ ηνπ Ππληάγκαηνο πξνο 

απνθπγήλ πεξαηηέξσ ςεθνθνξηώλ. Δηδηθόηεξα, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ηζνςεθία θαηά ηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία πξνθύπηεη 

επί ηε βάζεη απνθάζεσο Γηνηθεηηθνύ Ξξσηνδηθείνπ ύζηεξα από ηελ εθδίθαζε ελζηάζεσο θαη αληελζηάζεσο θαηά ηνπ θύξνπο ηνπ νηθείνπ 

πίλαθα απνηειεζκάησλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, ην Γηνηθεηηθό Ξξσηνδηθείν επαλέξρεηαη επί ησλ ελδίθσλ απηώλ βνεζεκάησλ, κεη’ αλαίξεζηλ ηεο 

σο άλσ απνθάζεώο ηνπ, εθθέξνληαο κε λέα απόθαζή ηνπ νπζηαζηηθή θξίζε πνπ δελ αλαηξέπεη ηελ ηζνςεθία, όπσο ελ πξνθεηκέλσ, 

αληίθεηηαη ζηελ θαηά ηα σο άλσ βνύιεζε ηνπ λνκνζέηε ε επαλάιεςε ηεο θιεξώζεσο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη λέα δνθηκή ηεο ηύρεο γηα ηελ 

αλάδεημε ηνπ επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ θαη ηνπ δεκάξρνπ. Άιισζηε, ε επαλάιεςε ηεο θιεξώζεσο δελ επηβάιιεηαη από ηελ δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 259 παξ. 3 ηνπ Θώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, ε νπνία νξίδεη όηη ην δηνηθεηηθό δηθαζηήξην αλαθεξύζζεη ηνλ επηηπρόληα θαη ηνπο 

επηιαρόληεο ζπλδπαζκνύο, θαζώο θαη ηνπο ππνςεθίνπο πνπ εθιέγνληαη, ελ όςεη ηνπ εθινγηθνύ απνηειέζκαηνο, όπσο απηό 

δηακνξθώλεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ πνπ εθδίδνληαη επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ελζηάζεσλ. Γελ επηβάιιεηαη δε νύηε από ηελ δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 57 παξ. 1 ηνπ ΞΓ 18/1989 (Α’ 8) πνπ νξίδεη όηη, όηαλ ην Ππκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο δέρεηαη ηελ αίηεζε αλαηξέζεσο θαη αλαηξεί ηελ 
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Πηελ πεξίπησζε ηεο επαλαιεπηηθήο ςεθνθνξίαο, νη έδξεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 
θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ ζπλδπαζκψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγέο ζε δύν θάζεηο πνπ 

νλνκάδνληαη θαηαλνκέο θαη έρνπλ σο αθνινχζσο: 
 

α. Ζ πξψηε (Α)  θαηαλνκή δηαλέκεη αλαινγηθά ηηο κηζέο έδξεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Πε 

πεξίπησζε θιάζκαηνο, ηφηε απηφ ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο κεγαιχηεξε κνλάδα. 
 

β. Ζ δεχηεξε (Β) θαηαλνκή δηαλέκεη ηηο ππφινηπεο έδξεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 
 

Δπνκέλσο, κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ νη έδξεο πνπ 
αλαινγνχλ ζε θάζε κία απφ ηηο δχν απηέο θαηαλνκέο έρνπλ σο εμήο: 

 

Ππλνιηθόο αξηζκόο εδξώλ 
Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

Έδξεο Α’ Θαηαλνκήο Έδξεο Β’ Θαηαλνκήο 

13 7 6 

17 9 8 

21 11 10 

27 14 13 

33 17 16 

41 21 20 

45 23 22 

49 25 24 

 
 

i. Γηα ηελ αλαινγηθή θαηαλνκή ησλ εδξψλ ηεο Α’ θαηαλνκήο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

πξέπεη, θαη’ αξράο, λα ππνινγηζηεί ην εθινγηθφ κέηξν (ε.κ.) 
 

Ρν εθινγηθφ κέηξν δίλεηαη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν: 
 

ε.κ. =  ζες +1   (παξαιεηπνκέλνπ ηνπ δεθαδηθνύ κέξνπο) 
              λ 

φπνπ: 

ζες= ζχλνιν εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ όισλ ησλ ζπλδπαζκψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ αξρηθή 
ςεθνθνξία  

λ= ν αξηζκφο ησλ εδξψλ ηεο Α’ θαηαλνκήο 
 

Δπνκέλσο, ην εθινγηθφ κέηξν δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξαιεηπνκέλνπ ηνπ δεθαδηθνχ κέξνπο ηνπ αξηζκνχ πνπ πξνθχπηεη: 
 

 
Ππλνιηθόο αξηζκόο εδξώλ 

Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

Έδξεο Α’ Θαηαλνκήο Δθινγηθό κέηξν 

(παξαιεηπνκέλνπ ηνπ 

θιάζκαηνο ζην ηειηθό 
απνηέιεζκα) 

13 7 ζες πξψηεο Θπξηαθήο+1 

7 

17 9 ζες πξψηεο Θπξηαθήο+1 

9 

                                                                                                                                            
πξνζβιεζείζα απόθαζε, νη δηάδηθνη επαλέξρνληαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ ππήξρε πξηλ από απηήλ, δηόηη ε ηειεπηαία απηή δηάηαμε, 

εθαξκνδόκελε επί εθινγηθήο ελζηάζεσο θαη αληελζηάζεσο πνπ αζθνύληαη θαηά ηνπ πίλαθα απνηειεζκάησλ θαη αθνξνύλ ην θύξνο 

ςεθνδειηίσλ, έρεη ην λόεκα όηη νη δηάδηθνη επαλέξρνληαη ζηελ κεη’ αλαίξεζηλ δίθε ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ξξσηνδηθείνπ κε δπλάκελνη 

λα αλαθεξζνύλ ζε ςεθνδέιηηα δηαθνξεηηθά από εθείλα πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί κε ηελ έλζηαζε θαη ηελ αληέλζηαζε (ΠηΔ 1920/ 2009) 
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21 11 ζες πξψηεο Θπξηαθήο +1 

11 

27 14 ζες πξψηεο Θπξηαθήο +1 

14 

33 17 ζες πξψηεο Θπξηαθήο +1 
17 

41 21 ζες πξψηεο Θπξηαθήο +1 
21 

45 23 ζες πξψηεο Θπξηαθήο +1 
23 

49 25 ζες πξψηεο Θπξηαθήο +1 
25 

 
ii. Ν αξηζκφο ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε ζπλδπαζκνύ ηεο αξρηθήο ςεθνθνξίαο 

δηαηξείηαη ζηε ζπλέρεηα κε ην εθινγηθφ κέηξν θαη θάζε ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη ηφζεο έδξεο 

φζεο ην αθέξαην πειίθν ηεο δηαίξεζεο. 
 

 Δάλ νη έδξεο πνπ θαηαιαµβάλνπλ νη ζπλδπαζµνί µε ηελ πξνεγνύµελε 

δηαδηθαζία είλαη ιηγόηεξεο από ηηο πξνο δηάζεζε ηεο Α΄ θαηαλνµήο, νη έδξεο 
πνπ απνµέλνπλ δηαλέµνληαη αλά µία µεηαμχ ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζµψλ, αλάινγα 

µε ηα αρξεζηµνπνίεηα ππφινηπά ηνπο.159 
 Δάλ ζπλδπαζµνί έρνπλ ίζν αξηζµφ αρξεζηµνπνίεησλ ππνινίπσλ, δηελεξγείηαη 

θιήξσζε. 

 Δάλ θαη µεηά ηε δηαλνµή εδξψλ µε βάζε ηα αρξεζηµνπνίεηα ππφινηπα παξαµέλνπλ 

αδηάζεηεο έδξεο, θαηαλέµνληαη αλά µία θαηά ζεηξά, αλάινγα µε ην ζπλνιηθφ αξηζµφ 

ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε επηιαρφληνο ζπλδπαζµνχ. 
 

iii. Γηα ηε δηάζεζε ησλ εδξψλ ηεο Β΄ θαηαλνµήο ππνινγίδεηαη, αξρηθά, πφζεο απφ ηηο έδξεο 
απηέο πξέπεη λα πξνζθπξσζνχλ ζηνλ επηηπρφληα ζπλδπαζµφ, ψζηε λα ζπγθεληξψζεη 

ζπλνιηθά, ζπλππνινγηδνµέλσλ θαη ησλ εδξψλ πνπ θαηαλεµήζεθαλ ζε απηφλ απφ ηελ Α΄ 

θαηαλνµή, ηα ηξία πέµπηα (3/5) ηνπ ζπλφινπ ησλ εδξψλ. 
Νη έδξεο ηεο Β΄ θαηαλνµήο πνπ απνµέλνπλ πξνο δηάζεζε µεηά ηελ παξαρψξεζε ησλ εδξψλ 

ζηνλ επηηπρφληα ζπλδπαζµφ δηαηίζεληαη ζηνλ άιιν ζπλδπαζµφ πνπ έιαβε µέξνο ζηελ 
επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία. 

 
Πηελ πεξίπησζε φπνπ ιφγσ ηνπ µηθξνχ αξηζµνχ εδξψλ πνπ ηνπο έρνπλ θαηαλεµεζεί απφ ηελ 

Α΄ θαηαλνµή, ν επηηπρψλ ζπλδπαζµφο δελ µπνξεί λα ζπµπιεξψζεη ηνλ αξηζµφ ησλ ηξηψλ 

πέµπησλ (3/5) ηνπ ζπλφινπ ησλ εδξψλ, πξνζθπξψλνληαη ζε απηφλ φιεο νη έδξεο ηεο Β΄ 
θαηαλνµήο θαη δελ γίλεηαη θαµία µεηαβνιή ζηε δηάζεζε ησλ εδξψλ ηεο Α΄ θαηαλνµήο 

αλάµεζα ζηνπο ππφινηπνπο ζπλδπαζµνχο. 
 

 

Νξηαθέο πεξηπηώζεηο ηζνςεθίαο 
 

 Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ζηελ πξψηε ζέζε θαηά ηελ αξρηθή ςεθνθνξία δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ ζπλδπαζµψλ, ζηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία µεηέρνπλ νη ππνςήθηνη 
δήµαξρνη φισλ ησλ ζπλδπαζµψλ πνπ ηζνςήθεζαλ. 

 Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ζηε δεχηεξε ζέζε θαηά ηελ αξρηθή ςεθνθνξία δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ ζπλδπαζµψλ, ζηελ επαλαιεπηηθή µεηέρνπλ ν ππνςήθηνο δήµαξρνο 
ηνπ πξψηνπ ζε αξηζµφ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ ζπλδπαζµνχ θαη νη ππνςήθηνη 

δήµαξρνη ησλ ζπλδπαζµψλ πνπ ηζνςήθεζαλ ζηε δεχηεξε ζέζε. 

 

                                                 
159  Βι. Ξαξάδεηγκα 5 ζην Ξαξάξηεκα. 
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5. Θαηαλνκή εδξώλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλόηεηαο  
 
Πχκθσλα κε ηα άξζξα 8 θαη 36 ηνπ Λ. 3852/ 2010 γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκβνχισλ θάζε 

δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ηζρχεη ν παξαθάησ πίλαθαο: 

 
Ξιεζπζκόο 

δεκνηηθήο 
θνηλόηεηαο 

Αξηζκόο ζπκβνύισλ Έδξεο επηηπρόληνο 

ζπλδπαζκνύ 

Έδξεο 

επηιαρόλησλ 
ζπλδπαζκώλ 

Έσο 10000 5 3 2 

10001-50000 11 7 4 

50001 θαη άλσ 15 9 6 

 
 

Ν ζπλδπαζµφο ηνπ επηηπρφληνο δεµάξρνπ ζηηο δεµνηηθέο εθινγέο ιαµβάλεη ηα ηξία πέµπηα 

(3/5) ηνπ ζπλφινπ ησλ εδξψλ ησλ ζπµβνχισλ ζε θάζε δεµνηηθή θνηλφηεηα θαη ηα δχν 
πέµπηα (2/5) ιαµβάλνπλ νη επηιαρφληεο ζπλδπαζµνί, ζχµθσλα µε φζα νξίδνληαη ζηα 

Θεθάιαηα 1, 3 θαη 4 αλσηέξσ.160 
 

Αλ ζε δεµνηηθή θνηλφηεηα δελ έρνπλ αλαθεξπρζεί ππνςήθηνη ηνπ ζπλδπαζµνχ ηνπ 

επηηπρφληνο δεµάξρνπ, νη έδξεο ηνπ ζπµβνπιίνπ ηεο δεµνηηθήο θνηλφηεηαο θαηαλέµνληαη 
αλαινγηθά µεηαμχ ησλ ππφινηπσλ ζπλδπαζµψλ θαη’ αλάινγε εθαξµνγή ηνπ Θεθαιαίνπ 1α. 

αλσηέξσ. 
 

Γηα ηελ θαηαλνµή ησλ εδξψλ ησλ ζπµβνχισλ ησλ δεµνηηθψλ θνηλνηήησλ ζε θάζε δεµνηηθή 
θνηλφηεηα ιαµβάλεηαη ππφςε ην ζχλνιν ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβε θάζε 

ζπλδπαζµφο ππνςήθηνπ δεµάξρνπ ζε φια ηα εθινγηθά ηµήµαηα ηεο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο 

ηνπ δήµνπ. 

6. Δθινγή ζπκβνύισλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ θαη 
εθπξνζώπνπ ηνπηθήο θνηλόηεηαο  
 
Πχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Λ. 3852/ 2010 ηζρχεη ν παξαθάησ πίλαθαο: 
 

Ξιεζπζκόο ηνπηθήο θνηλόηεηαο Αξηζκόο ζπκβνύισλ 

Έσο 300 1 (εθπξφζσπνο ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο) 

301-2000 3 

 
 

i.Γηα ηελ αλαινγηθή θαηαλνκή ησλ εδξψλ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο πξέπεη, θαη’ αξράο, λα 

ππνινγηζηεί ην εθινγηθφ κέηξν ε.κ.).  
 

Ρν Δθινγηθφ κέηξν δίλεηαη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν: 
 

*ε.κ. =  ζες    (παξαιεηπνκέλνπ ηνπ δεθαδηθνύ κέξνπο) * 

            3+1 
 

 
 

φπνπ: 

ζες= ζχλνιν εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ όισλ ησλ ζπλδπαζκψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ αξρηθή 
ςεθνθνξία  

                                                 
160  Βι. Ξαξάδεηγκα 6 ζην Ξαξάξηεκα. 

* Ρα εληόο *...* δηόξζσζε παξνξάκαηνο 
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3+1= ν αξηζκφο ησλ εδξψλ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο πξνζαπμεκέλνο θαηά κία κνλάδα 

 
ii. Ν αξηζµφο ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε ζπλδπαζµνχ δηαηξείηαη ζηε ζπλέρεηα µε ην 

εθινγηθφ µέηξν θαη θάζε ζπλδπαζµόο θαηαιαµβάλεη ηόζεο έδξεο, όζν θαη ην αθέξαην 
πειίθν απηήο ηεο δηαίξεζεο.161 

 

 Δάλ νη έδξεο πνπ θαηαιαµβάλνπλ νη ζπλδπαζµνί πνπ ζπµµεηέρνπλ ζηελ 

θαηαλνµή µε ηελ πξνεγνύµελε δηαδηθαζία είλαη ιηγόηεξεο από ηηο πξνο 
δηάζεζε έδξεο, νη έδξεο πνπ απνµέλνπλ δηαλέµνληαη αλά µία µεηαμχ φισλ απηψλ 

ησλ ζπλδπαζµψλ, αλάινγα µε ηα αρξεζηµνπνίεηα ππφινηπα πνπ έρνπλ. 
 Αλ νη ζπλδπαζµνί απηνί ή µεξηθνί απφ απηνχο έρνπλ ίζν αξηζµφ αρξεζηµνπνίεησλ 

ππνινίπσλ, γίλεηαη θιήξσζε. 

 Αλ θαη µεηά ηε δηαλνµή ησλ εδξψλ µε βάζε ηα αρξεζηµνπνίεηα ππφινηπα παξαµέλνπλ 

αδηάζεηεο έδξεο, απηέο θαηαλέµνληαη αλά µία, αλάινγα µε ην ζπλνιηθφ αξηζµφ ησλ 
έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβε θάζε ζπλδπαζµφο. 

 Αλ νη έδξεο πνπ θαηαιαµβάλνπλ νη ζπλδπαζµνί µε ην εθινγηθό µέηξν είλαη 

πεξηζζόηεξεο από ηηο πξνο δηάζεζε έδξεο, ε πιενλάδνπζα έδξα αθαηξείηαη απφ 

ην ζπλδπαζµφ πνπ έρεη ην µηθξφηεξν ζρεηηθψο ππφινηπν έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ. 
 Πε πεξίπησζε ίζνπ αξηζµνχ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ δχν ή θαη πεξηζζφηεξσλ 

ζπλδπαζµψλ, ελεξγείηαη µεηαμχ απηψλ θιήξσζε απφ ην αξµφδην Ξξσηνδηθείν. 

 
 

Αλ έρεη αλαθεξπρζεί έλαο µόλν ζπλδπαζµόο γηα ην ζπµβνύιην ηεο ηνπηθήο 

θνηλόηεηαο, ν πξφεδξνο ηνπ ζπµβνπιίνπ ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη νη ζχµβνπινη ηεο ηνπηθήο 
θνηλφηεηαο εθιέγνληαη απφ ην µνλαδηθφ απηφ ζπλδπαζµφ.  

 
Αλ έρνπλ αλαθεξπρζεί δύν µόλν ζπλδπαζµνί γηα ην ζπµβνύιην ηνπηθήο θνηλόηεηαο 

ή γηα ηνλ εθπξόζσπν ηνπηθήο θνηλόηεηαο θαη ηζνςεθίζνπλ, ην Ξξσηνδηθείν ελεξγεί 
θιήξσζε γηα αλάδεημε ηνπ πιεηνςεθνχληνο ζπλδπαζµνχ. Πηελ πεξίπησζε απηή ζηα ηξηµειή 

ζπµβνχιηα ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαηαλέµνληαη ζηνλ πιεηνςεθνχληα ζπλδπαζµφ δχν (2) έδξεο 

θαη ζηνλ επηιαρφληα ζπλδπαζµφ µία (1) έδξα. 
 

Ρελ έδξα εθπξνζώπνπ ηνπηθήο θνηλόηεηαο ιαµβάλεη ν ζπλδπαζµόο πνπ 
πιεηνςήθεζε ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα. 

 

Αλ ηζνςεθήζνπλ πεξηζζόηεξνη από δύν ζπλδπαζµνί, ην πξσηνδηθείν ελεξγεί 
θιήξσζε. Πηα ηξηµειή ζπµβνχιηα ηνπηθήο θνηλφηεηαο ν πξψηνο ζπλδπαζµφο εθιέγεη ηνλ 

πξφεδξν θαη νη άιινη δχν ζπλδπαζµνί απφ έλαλ ζχµβνπιν ηνπηθήο θνηλφηεηαο. Αλ 
ηζνςεθήζνπλ πεξηζζφηεξνη απφ δχν ζπλδπαζµνί γηα ηνλ εθπξφζσπν ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο 

ην πξσηνδηθείν ελεξγεί θιήξσζε γηα αλάδεημε ηνπ πιεηνςεθνχληνο ζπλδπαζµνχ, ν νπνίνο θαη 
ιαµβάλεη ηελ έδξα ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο.  

 

Αλ ππνςήθηνη ηνπ ίδηνπ ζπλδπαζµνχ ηζνςεθήζνπλ, ην Ξξσηνδηθείν ελεξγεί θιήξσζε. 
 

 

7. Ξεξηπηώζεηο ηζνςεθίαο ζπλδπαζκώλ  
Νξηαθή πεξίπησζε ηζνςεθίαο είλαη λα έρνπλ αλαθεξπρζεί δχν κφλν ζπλδπαζκνί θαη λα 

ηζνςεθήζνπλ, νπφηε ην Ξξσηνδηθείν ελεξγεί θιήξσζε γηα αλάδεημε ηνπ επηηπρφληνο 
ζπλδπαζκνχ. Πηελ πεξίπησζε απηή νη έδξεο ησλ ζπκβνχισλ θαηαλέκνληαη θαηά ηα 3/5 ζηνλ 

επηηπρφληα ζπλδπαζκφ θαη ηα 2/5 ζηνλ επηιαρφληα. 

 
 

 
 

                                                 
161  Βι. Ξαξάδεηγκα 7 ζην Ξαξάξηεκα 
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 ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β’ 
 ΡΑΘΡΗΘΝΗ-ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΝΗ ΠΚΒΝΙΝΗ  

 

1. Γεκνηηθνί Πύκβνπινη 
Κεηά ηελ θαηαλνκή ησλ εδξψλ ζηνλ επηηπρφληα θαη ζηνπο επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο, 
ηαθηηθνί δεκνηηθνί  ζχκβνπινη εθιέγνληαη, αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα, απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

θαζελφο ζπλδπαζκνχ, απηνί πνπ έιαβαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο.  
 

Πε πεξίπησζε επαλαιεπηηθήο εθινγήο, ηαθηηθνί δεκνηηθνί  ζχκβνπινη εθιέγνληαη κε βάζε 
ηελ πξψηε ςεθνθνξία, ζχκθσλα κε ηνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο πνπ έιαβε θαζέλαο απφ 

απηνχο162. Πηελ πεξίπησζε απηή, ν επηιεγφκελνο, απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ππνςεθίσλ ηνπ 

ζπλδπαζκνχ, ππνςήθηνο δεκνηηθφο ζχκβνπινο σο ππνςήθηνο δήκαξρνο, ζε αληηθαηάζηαζε 
ηνπ παξαηηεζέληνο ή ζαλφληνο ππνςήθηνπ Γεκάξρνπ, ζεσξείηαη πξψηνο επηηπρψλ ζχκβνπινο 

ηνπ ζπλδπαζκνχ, αλεμαξηήησο ησλ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο πνπ έιαβε θαηά ηελ πξψηε 
ςεθνθνξία163. 

 

Νη ππνςήθηνη Γήκαξρνη ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ ζεσξνχληαη πξψηνη επηηπρφληεο 
ζχκβνπινη ησλ ζπλδπαζκψλ ηνπο. Πε πεξίπησζε πνπ ν ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη έδξεο ζε 

πεξηζζφηεξεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ν ππνςήθηνο δήκαξρνο ιακβάλεη ηελ έδξα ηεο εθινγηθήο 
πεξηθέξεηαο, φπνπ ν ζπλδπαζκφο έιαβε ηηο πεξηζζφηεξεο έδξεο. Πε πεξίπησζε ίζνπ αξηζκνχ 

εδξψλ ζε πεξηζζφηεξεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, ηφηε ν ππνςήθηνο δήκαξρνο ιακβάλεη ηελ 
έδξα απηή φπνπ ν ζπλδπαζκφο έιαβε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ςήθνπο, θαη ζε πεξίπησζε ίζνπ 

αξηζκνχ ςήθσλ ζε πεξηζζφηεξεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο δηελεξγείηαη θιήξσζε απφ ην 

Ξξσηνδηθείν, πνπ αλαθήξπμε ηα ηαθηηθά κέιε.164 
 

Νη ινηπνί ππνςήθηνη ησλ ζπλδπαζκψλ (επηηπρφληνο θαη επηιαρφλησλ) είλαη 
αλαπιεξσκαηηθνί ησλ ηαθηηθψλ ζπκβνχισλ ηεο εθινγηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο, κε ηε ζεηξά 

ησλ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο πνπ έιαβαλ.  

 
Αλ νη ππνςήθηνη ηνπ ίδηνπ ζπλδπαζκνχ ηζνςεθήζνπλ, ζε νπνηαδήπνηε ζεηξά θαηάηαμεο, ην 

Ξξσηνδηθείν δηελεξγεί θιήξσζε.  
 

2. Πύκβνπινη Γεκνηηθώλ Θνηλνηήησλ 
 
Κεηά ηελ θαηαλνκή ησλ εδξψλ ζηνλ επηηπρφληα θαη ζηνπο επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο, 

ηαθηηθνί ζχκβνπινη δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ εθιέγνληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο θαζελφο απφ 
ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ ππνςεθίσλ Γεκάξρσλ απηνί πνπ έιαβαλ θαηά ζεηξά ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο.   

 
Νη ινηπνί ππνςήθηνη ησλ ζπλδπαζκψλ (επηηπρφληνο θαη επηιαρφλησλ) είλαη αλαπιεξσκαηηθνί 

ησλ ηαθηηθψλ ζπκβνχισλ ηνπο ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, κε ηε ζεηξά ησλ 
ζηαπξψλ πξνηίκεζεο πνπ έιαβαλ.  

 

Αλ νη ππνςήθηνη ηνπ ίδηνπ ζπλδπαζκνχ ηζνςεθήζνπλ, ζε νπνηαδήπνηε ζεηξά θαηάηαμεο, ην 
Ξξσηνδηθείν δηελεξγεί θιήξσζε.165 

 

                                                 
162  Άξζξν 33, παξ. 9 ηνπ Λ. 3852/ 2010 

163  Άξζξν 35, παξ. 2 θαη 3 ηνπ Λ. 3852/ 2010 

164  Άξζξν 38, παξ. 1, εδ. 2-5 ηνπ Λ. 3852/ 2010 

165  Άξζξν 39 ηνπ Λ. 3852/ 2010 
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3. Πύκβνπινη Ρνπηθώλ Θνηλνηήησλ θαη Δθπξόζσπνη Ρνπηθώλ 
Θνηλνηήησλ 
Κεηά ηελ θαηαλνκή ησλ εδξψλ ζηνλ επηηπρφληα θαη ζηνπο επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο, 
ηαθηηθνί ζχκβνπινη ζην ζπκβνχιην ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο εθιέγνληαη, θαηά ζεηξά, απηνί πνπ 

έιαβαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζελφο 
ζπλδπαζκνχ.  

 
Νη ινηπνί ππνςήθηνη ησλ ζπλδπαζκψλ (επηηπρφληα θαη επηιαρφλησλ) είλαη αλαπιεξσκαηηθνί 

ησλ ηαθηηθψλ ζπκβνχισλ ηνπο, κε ηε ζεηξά ησλ ςήθσλ πξνηίκεζεο.  

 
Αλ νη ππνςήθηνη ηνπ ίδηνπ ζπλδπαζκνχ ηζνςεθήζνπλ, ζε νπνηαδήπνηε ζεηξά θαηάηαμεο, ην 

Ξξσηνδηθείν δηελεξγεί θιήξσζε.166 
 

Ξξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο είλαη ν ππνςήθηνο ζχκβνπινο ηνπ 

πιεηνςεθήζαληνο ζηε ηνπηθή θνηλφηεηα ζπλδπαζκνχ, ν νπνίνο έρεη ιάβεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο 
ζηαπξνχο πξνηίκεζεο. Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο πξφεδξνο είλαη απηφο πνπ είλαη γξακκέλνο 

πξψηνο ζηελ απφθαζε ηεο αλαθήξπμεο.167 
 

Ρνλίδεηαη φηη είλαη δπλαηφλ ν επηηπρψλ ζπλδπαζκφο ηνπ Γήκνπ λα κε ζπκπίπηεη κε ην 
ζπλδπαζκφ πνπ θέξδηζε ηηο εθινγέο ζηε ηνπηθή θνηλφηεηα.  

 

Δθπξφζσπνο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο εθιέγεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ ζπλδπαζκνχ πνπ 
πιεηνςήθεζε ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα απηφο πνπ έιαβε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο 

πξνηίκεζεο. 
 

Νη ινηπνί ππνςήθηνη ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ είλαη αλαπιεξσκαηηθνί ηνπ εθπξνζψπνπ 

ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, κε ηε ζεηξά ησλ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο πνπ έιαβαλ.  
 

                                                 
166  Άξζξν 40 ηνπ Λ. 3852/ 2010 

167  Άξζξν 80, παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/ 2010 
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 ΚΔΟΝΠ ΡΟΗΡΝ 
 ΔΛΛΝΚΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ 

 
 
Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ αξρψλ είλαη θαηά βάζε αξκνδηφηεηαο ησλ 

δηθαζηεξίσλ, ηα νπνία εθδίδνπλ θαη ηηο πξνβιεπφκελεο πξάμεηο, ιακβάλνληαο έηζη 
δηνηθεηηθνύ ραξαθηήξα απνθάζεηο. Ρα δηθαζηήξηα αζθνχλ, δειαδή, θαηά ηε δηαδηθαζία 

αλάδεημεο ησλ αηξεηψλ αξρψλ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα 
αξκνδηφηεηεο κε ηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ απνθάζεσλ (ε πξάμε επηθχξσζεο ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο εθινγήο), νη νπνίεο θαη πξνζβάιινληαη κε ελζηάζεηο ελψπηνλ ηνπ 

αξκνδίνπ δηνηθεηηθνχ Ξξσηνδηθείνπ, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη θαησηέξσ.168 
  
  

 ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α’ 
 ΔΘΘΔΠΖ ΞΟΑΘΡΗΘΥΛ- ΔΞΗΘΟΥΠΖ ΔΘΙΝΓΖΠ 

 
Ν Ξξφεδξνο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ή άιιν κέινο ηεο, ακέζσο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηεο εθινγήο παξαδίδεη169 ζηνλ Ξξόεδξν Ξξσηνδηθώλ: 

 ηα πξαθηηθά ηεο εθινγήο  

 ηα ινηπά εθινγηθά έγγξαθα 

 ηα δέκαηα ησλ ςεθνδειηίσλ ηαμηλνκεκέλα θαηά ζπλδπαζκνχο θαη κε ηε ζεηξά πνπ 

είλαη αξηζκεκέλα, θαζψο θαη 

 ηνπο θαθέινπο  

 
Ν Ξξφεδξνο Ξξσηνδηθψλ εθζέηεη: 

 ηα πξαθηηθά ηεο εθινγήο καδί κε  

 ηνλ πίλαθα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο  

 
ζην θαηάζηεκα ηνπ Ξξσηνδηθείνπ επί πέληε (5) εκέξεο. Γηα ηελ έθζεζε απηή ζπληάζζεη θαη 

πξαθηηθφ, πνπ ηνηρνθνιιείηαη επίζεο έμσ απφ ην δηθαζηηθφ θαηάζηεκα.  

 
Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη Δθνξεπηηθέο επηηξνπέο είλαη αξκφδηεο γηα ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο εθινγήο, δειαδή ζε δήκνπο φπνπ ππάξρνπλ απφ έλα έσο πέληε εθινγηθά 
ηκήκαηα170, απηέο γλσζηνπνηνχλ ηελ αλσηέξσ έθζεζε απφ ηνλ Ξξφεδξν Ξξσηνδηθψλ, κε 

αλαθνίλσζε, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ. 
Πηηο πεξηπηψζεηο, δε, πνπ ν Ξξφεδξνο Ξξσηνδηθψλ είλαη αξκφδηνο γηα ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο εθινγήο, δειαδή ζε Γήκνπο φπνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ πέληε 

εθινγηθά ηκήκαηα171, γλσζηνπνηεί ηελ αλσηέξσ έθζεζε κε αλαθνίλσζε, ε νπνία 

                                                 
168  ΠηΔ 3316/ 2007, 1279/2007, πξβι. 3179, 3180, 7κ., 3324/2003, 17/2004, 7κ.  

169  Ζ ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ 96 /2007 βηβιίσλ θαη ινηπώλ εγγξάθσλ (πξσηνθόιινπ ςεθνθνξίαο, 

πξαθηηθώλ, βηβιίσλ δηαινγήο ςεθνδειηίσλ θαη ζηαπξώλ πξνηίκεζεο θ.ν.θ.) είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλύνληαη απηά πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο θαη ε έθβαζή ηεο. Ρα ζηνηρεία, όκσο, απηά 

αιιεινζπκπιεξώλνληαη, σο πξνο ηελ απόδεημε πνπ παξέρνπλ, ππό ηελ έλλνηα όηη ε κε ηήξεζε θάπνηνπ από απηά ή ε πιεκκειήο ηήξεζή 

ηνπο, όπσο ζε πεξίπησζε κε ζέζεσο ησλ ππνγξαθώλ πνπ πξνβιέπεη ν λόκνο, αθόκε δε θαη ε απώιεηά ηνπο, δελ επηθέξεη αθπξόηεηα θαη 

επαλάιεςε ηεο εθινγήο ζηα εθινγηθά ηκήκαηα, ζηα νπνία έγηλαλ νη πιεκκέιεηεο ή ζεκεηώζεθαλ νη ειιείςεηο ή απώιεηεο, εθηόο αλ 

πξνβάιιεηαη θαη απνδεηθλύεηαη από ηνλ εληζηάκελν όηη ην απνηέιεζκα πνπ εκθαλίζζεθε από ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή είλαη δηαθνξεηηθό 

από ην πξαγκαηηθό (ΑΔΓ 525/1995, 46/1982). Αλ δελ ππάξρεη πξνβνιή θαη απόδεημε ηνπ σο άλσ πξαγκαηηθνύ ηζρπξηζκνύ, είλαη δπλαηόλ, 

αθόκε θαη ζε πεξίπησζε απώιεηαο ηνπ εθινγηθνύ ζάθνπ θάπνηνπ εθινγηθνύ ηκήκαηνο, λα γίλεη δεθηό ην εθινγηθό απνηέιεζκα πνπ 

πξνθύπηεη από ην αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνύ ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, ην νπνίν δηαβηβάδεηαη ζηνλ νηθείν Λνκάξρε ή ην Γήκαξρν (άξζξα 

93 παξ. 2 θαη 94 παξ. 2 ηνπ ΞΓ 96/2007, ΠηΔ 2511/2003). 

170  Άξζξν 43, παξ. 3, ζε ζπλδπαζκό κε άξζξν 42, παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/ 2010.  

171  Άξζξν 43, παξ. 3, ζε ζπλδπαζκό κε άξζξν 42, παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/ 2010.  
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ηνηρνθνιιείηαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ζην θαηάζηεκα ηνπ 

δηθαζηεξίνπ. 
 

 
Κέζα ζην δηάζηεκα ησλ πέληε (5) εκεξψλ νη εθινγείο κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ 

εγγξάθσλ απηψλ (θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο εθινγήο), πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ 

ηηο πξνβιεπφκελεο ελζηάζεηο. 
 

Ζ επηθύξσζε ηεο εθινγήο επέξρεηαη κε απφθαζε ηνπ Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ, 
αλεμαξηήησο ηεο ππνβνιήο ή κε, ηπρφλ, ελζηάζεσλ.172  

 
Ζ απφθαζε απηή δηαθξίλεηαη ζε ηξία (3) κέξε σο θαησηέξσ:  

 

Α. Πην πξψην κέξνο, αλαθεξύζζνληαη  
 ν επηηπρψλ θαη νη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί 

 ν Γήκαξρνο 

 νη ηαθηηθνί θαη αλαπιεξσκαηηθνί173 δεκνηηθνί ζχκβνπινη θάζε ζπλδπαζκνχ 

 νη ηαθηηθνί θαη αλαπιεξσκαηηθνί ζχκβνπινη ησλ δεκνηηθψλ ή ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ, θαζψο θαη  

 νη εθπξφζσπνη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο  θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο 

 
Β. Πην δεχηεξν κέξνο αλαθεξχζζνληαη νη ηαθηηθνί θαη αλαπιεξσκαηηθνί δεκνηηθνί ζχκβνπινη 

ηνπ επηηπρφληνο θαη ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ, αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα. 

 
Γ. Ρέινο, ζην ηξίην κέξνο αλαθεξχζζνληαη, αλά ζπλδπαζκφ, νη ηαθηηθνί, κφλν, δεκνηηθνί 

ζχκβνπινη, ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο πνπ έρνπλ ιάβεη ζην ζχλνιν 
ηεο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ.  

 
Ν Ξξφεδξνο ηνπ Ξξσηνδηθείνπ εθζέηεη ηηο αλσηέξσ απνθάζεηο αλαθήξπμεο, νη νπνίεο 

ελζσκαηψλνληαη ζε κία απφθαζε, ζην θαηάζηεκα ηνπ δηθαζηεξίνπ επί ηξεηο (3) ζπλερείο 

εκέξεο θαη ζηέιλεη αληίγξαθφ ηεο  ζηνλ νηθείν Λνκάξρε θαη ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο 
Ξεξηθέξεηαο. 

 
Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο απνζηέιιεη φκνην αληίγξαθν ελ ζπλερεία ζηνλ  νηθείν 

Γήκν ηεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηάο ηνπ. 

 
 

 

 ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β’ 

 ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ 
 
Ρα δηθνλνκηθά ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηνπ θχξνπο ησλ 

εθινγψλ ησλ αξρψλ ηεο πξσηνβάζκηαο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνβιέπνληαη ζην Θψδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο (ΘΓΓ, Λ. 2717/ 1999, Α΄97) θαη εηδηθφηεξα ζηα άξζξα 244-266 απηνχ. 
Νη αλαθνξέο ηνπ Λ. 3852/ 2010 ζε δηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα ξπζκίζεηο δελ αληηθαζηζηνχλ νχηε 

ξπζκίδνπλ εηδηθφηεξα ηα δεηήκαηα, ηα νπνία έηζη θαη αιιηψο δηέπνληαη ζπλνιηθά θαη 
απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ΘΓΓ, αιιά  είλαη αλαθνξέο «παηδαγσγηθνχ» ραξαθηήξα, πνπ 

απνζθνπνχλ ζηε βαζηθή ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηα παξερφκελα ζε απηνχο απφ 

ηελ έλλνκε ηάμε δηθαηψκαηα. Απηφ ην ραξαθηήξα έρεη θαη ε αθφινπζε αλάπηπμε ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ Θεθαιαίνπ απηνχ, ε νπνία δελ ππεηζέξρεηαη ζε αλάιπζε δηθνλνκηθψλ 

ζεκάησλ, αιιά ζηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ παξερφκελε ζε απηνχο έλλνκε 
πξνζηαζία.  

 

                                                 
172  Άξζξν 44, ηνπ Λ. 3852/ 2010 

173  Πην κέξνο απηό ηεο απόθαζεο, νη αλαπιεξσκαηηθνί ζύκβνπινη θάζε ζπλδπαζκνύ δελ ζα αλαθεξπρζνύλ αλά εθινγηθή 

πεξηθέξεηα, γεγνλόο πνπ ζα ζπκβεί ζην επόκελν κέξνο  απόθαζεο ηεο ίδηαο απόθαζεο, όπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ αλαιπηηθά.   
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Απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 246 παξ. 2 θαη 258 ηνπ ΘΓΓ ζπλάγεηαη φηη απφ ηηο πξάμεηο πνπ 

εθδίδνληαη θαηά ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία ππφθεηληαη ζε έλζηαζε ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ 
δηνηθεηηθνχ  δηθαζηεξίνπ κφλν νη πεξηνξηζηηθψο νξηδφκελεο ζην άξζξν 47 παξ. 1 ηνπ  Λ. 

3852/ 2010, φρη δε θαη άιιεο εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, νη νπνίεο  εμαθνινπζνχλ λα 
ππφθεηληαη ζε αίηεζε αθπξψζεσο ελψπηνλ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο  Δπηθξαηείαο. Ρέηνηα πξάμε κε 

ππνθείκελε ζε έλζηαζε ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ  δηνηθεηηθνχ  δηθαζηεξίνπ, αιιά ζε αίηεζε 

αθπξψζεσο ελψπηνλ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο  Δπηθξαηείαο, είλαη ε απφθαζε Γεκάξρνπ, κε ηελ 
νπνία, θαη’ εθαξκνγή ηνπ  άξζξνπ 51 παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/ 2010, θαζνξίδεηαη ε  εκεξνκελία 

θαη ην πξφγξακκα γηα ηε δηεμαγσγή ησλ επαλαιεπηηθψλ εθινγψλ ζε  πεξίπησζε αθπξψζεσο 
ηεο εθινγήο.174 

 
Ρέινο, νη δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ ην θχξνο ησλ εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε δεκνηηθψλ αξρψλ, 

δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1 ηεο Δπξσπατθήο Πχκβαζεο ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΠΓΑ), ε νπνία θπξψζεθε κε ην Λ.Γ. 53/1974, Α΄ 256.175 
 

 

1. Γηθαίσκα έλζηαζεο θαη πεξηερόκελν απηήο 
 

Γηθαίσκα έλζηαζεο176 έρεη: 
α) θάζε εθινγέαο εγγεγξακκέλνο ζηνπο εθινγηθνχο θαη εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο  

Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο, θαζψο θαη 
β) φπνηνο δηεηέιεζε ππνςήθηνο θαηά ηηο εθινγέο ζηνλ νηθείν Γήκν. 

 

Πεκεηψλεηαη φηη, έρνληαο ππφςε α) ηε γεληθή δηθνλνκηθή αξρή, θαηά ηελ νπνία δελ 
επηηξέπεηαη ε άζθεζε απφ ην ίδην πξφζσπν δεχηεξνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο ή ελδίθνπ κέζνπ 

θαηά  δηνηθεηηθήο πξάμεο ή δηθαζηηθήο απφθαζεο ηελ νπνία έρεη ήδε πξνζβάιεη177  θαη β) ηελ 
αλάγθε γηα ηαρεία επίιπζε, ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ησλ δηαθνξψλ γηα ην θχξνο 

ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ εθινγψλ178, δελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηνπ 
θχξνπο ηεο επαλαιεπηηθήο ςεθνθνξίαο απφ πξφζσπν, ην νπνίν έρεη ήδε αζθήζεη έλζηαζε 
θαηά ηεο πξψηεο ςεθνθνξίαο, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ν λνκνζέηεο παξέρεη ζηνλ εληζηάκελν 

ηε δπλαηφηεηα λα πξνβάιιεη λέεο αηηηάζεηο θαηά ηνπ θχξνπο ηεο επαλαιεπηηθήο ςεθνθνξίαο 
κε ηελ θαηάζεζε δηθνγξάθνπ πξνζζέησλ ιφγσλ.179  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη εθείλνο ν νπνίνο αλαδείρζεθε ληθεηήο θαηά ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ζηεξείηαη 
ελλφκνπ ζπκθέξνληνο λα αζθήζεη απηνηειψο έλζηαζε180 . Πεπαιηέπυ, όμυρ, ο αναδεισθείρ 

νικηηήρ καηά ηιρ εκλογέρ, αν αζκηθεί ενανηίον ηος ένζηαζη, έσει δικαίυμα άζκηζηρ 
ανηένζηαζηρ, με ηην οποία δύναηαι να πποβάλει όσι μόνο αςηοηελείρ ιζσςπιζμούρ για ηο 
κύπορ ηυν τηθοδεληίυν181, αλλά και άλλοςρ λόγοςρ πος είναι δςναηό να πποβληθούν με 

ένζηαζη, όπυρ λόγοςρ πος αθοπούν ζε πλημμέλειερ καηά ηην ανακήπςξη ςποτηθίυν 

ζςνδςαζμών.
182 

 
Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζην όηη κεηά ηελ ηζρύ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 3146/ 2003 

(Α΄125) ε έλζηαζε δελ ζηξέθεηαη θαηά ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, 

                                                 
174  Ξξβι. ΠηΔ 2075/1994, 50/ 2005. 

175  βι. ΠηΔ 1763/2007, 837/2000, 7κ., ΠηΔ 4080/1999,  απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΔΠΓΑ, Carmine Priorellν θαηά Ηηαιίαο, 

11068/84, απνθάζεηο (επί ηνπ παξαδεθηνύ) ηνπ ΔΓΓΑ ηεο 29.11.2007, Partija Jaunie Demokrati θαηά Ιεηνλίαο, ηεο 11.4.2006, Mlka θαηά 

Ξνισλίαο, ηεο 4.4.2006, Bompard θαηά Γαιιίαο θ.α θαη ΠηΔ 819/ 2010 

176  Έρεη πξνθξηζεί ν όξνο «έλζηαζε» θαη όρη «πξνζθπγή» σο θαζηεξσκέλνο ήδε ζηελ εθινγηθή λνκνζεζία (άξζξα 78 επ ΞΓ 

410/1995, άξζξν 38 επ ΞΓ 30/ 1996). 

177  Ξξβι. ΠηΔ 320/2002, 198, 121/2000, 228/1987 θ.α. 

178  Ξξβι. ΠηΔ 4080/1999 θ.α. 

179  ΠηΔ 379/2004. 

180  βι. ΠηΔ 1766, 2227/2007, πξβι. 342/2004, 1325, 1853/2000, 4404/1995, 2297/1991 

181  ΠηΔ 1766, 2227/2007, πξβι. 1853/2000, 2297/1991 

182  ΠηΔ 819/ 2010 
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εθπξνζσπνύκελνπ από ηνλ επνπηεύνληα ηηο εθινγέο πνπξγό Δζσηεξηθώλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, αιιά, κόλν θαηά ηνπ νηθείνπ 
ΝΡΑ. 

 
Ζ πξνβιεπφκελε κνλαδηθή έλζηαζε, θαζφιε ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

ζηέθεηαη θαηά ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Λ. 3852/ 2010, κε ηελ νπνία 

αλαθεξχζζνληαη νη επηηπρφληεο θαη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί θαη νη ππνςήθηνη θάζε 
ζπλδπαζκνχ πνπ εθιέγνληαη σο ηαθηηθνί ή αλαπιεξσκαηηθνί, βάζεη ηνπ ζρεηηθνχ πίλαθα 

απνηειεζκάησλ ν νπνίνο ελζσκαηψλεηαη ζε απηήλ.  
 

Ιφγνη έλζηαζεο183 είλαη: 
 

 ε έιιεηςε λόκηκσλ πξνζόλησλ θαη ε ζπλδξνκή θσιπκάησλ ζε ππνςεθίνπο 

πνπ έρνπλ εθιεγεί σο ηαθηηθά ή αλαπιεξσκαηηθά κέιε 

 νη παξαβάζεηο ηνπ λόκνπ θαηά    

o ηε δηεμαγσγή ηεο εθινγήο
184

 

o ηελ εμαγσγή ηνπ εθινγηθνχ απνηειέζκαηνο  

o ηελ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ ζπλδπαζκψλ  
o ηελ αλαθήξπμε ησλ επηηπρφλησλ θαη επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ 

πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηνχο, ή 

 ε αθπξόηεηα ή ε εζθαικέλε αξίζκεζε  ησλ ςεθνδειηίσλ 
 
Πεκεηψλεηαη φηη ην ςεθνδέιηην είλαη άθπξν, κφλν, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:185 

 φηαλ ππάξρνπλ εγγξαθέο ή δηαγξαθέο 186 

 αλ έρεη ζρήκα, δηαζηάζεηο ή κνξθή πνπ δηαθέξνπλ θαηά ηξφπν εκθαλή, απφ ηα 

νξηδφκελα ζηελ ππ’ αξηζκ. 45722/ 10.8.2010 (Β’ 1297) απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 αλ έρεη ηππσζεί ζε κε ιεπθφ ραξηί ή ε απφρξσζή ηνπ ςεθνδειηίνπ δελ είλαη καχξε  

θαη ε δηαθνξά είλαη εκθαλήο 

 αλ έρνπλ ζεκεησζεί ζε νπνηαδήπνηε πιεπξά ηνπ ιέμεηο, θξάζεηο, ππνγξακκίζεηο, 

ζηίγκαηα ή άιια ζεκεία, εθφζνλ απνηεινχλ δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα, πνπ παξαβηάδνπλ 
θαηά ηξφπν πξνθαλή ην απφξξεην ηεο ςεθνθνξίαο 

 αλ βξεζεί ζε θάθειν κε έλα ή πεξηζζφηεξα άιια έγθπξα ή άθπξα ςεθνδέιηηα ηνπ 

ηδίνπ ή δηαθνξεηηθνχ ζπλδπαζκνχ ή κε ιεπθά 
 αλ βξεζεί ζε θάθειν, ν νπνίνο δελ είλαη ζχκθσλνο κε ηελ απφθαζε ηνπ άξζξν 46 

ΘΓΘ.  

 
Αλαθνξηθά κε ηελ αθπξόηεηα ησλ ςεθνδειηίσλ, θαηά ηελ εθδίθαζε ησλ ζρεηηθψλ κε ην 

θχξνο ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ εθινγψλ δηαθνξψλ, ηα αξκφδηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα 

θξίλνπλ αλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ηα δηάθνξα ζεκεία απνηεινχλ ή φρη δηαθξηηηθά 
γλσξίζκαηα κε βάζε ηα δηδάγκαηα ηεο ινγηθήο θαη ηεο θνηλήο πείξαο θαη ιακβάλνληαο ππφςε 

ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ηειεί ν εθινγέαο, ην είδνο ηνπ ζεκείνπ, ηε ζέζε ηνπ, 
ηνλ ηξφπν ραξάμεσο θαη, πξνθεηκέλνπ γηα ζηαπξνχο πξνηηκήζεσο, ην πάρνο ή ην ρξψκα ηνπ 

γηα λα ζπλαγάγνπλ αλ ην εθάζηνηε ακθηζβεηνχκελν ζεκείν έρεη ηεζεί ηπραία ή ζθφπηκα. Ζ 
θξίζε απηή ηνπ δηθαζηεξίνπ πεξί δηαθξηηηθνχ γλσξίζκαηνο είλαη πξαγκαηηθή θαη δελ ππφθεηηαη, 
γηα ην ιφγν απηφ, ζε αλαηξεηηθφ έιεγρν.187 Νη ιφγνη ηεο έλζηαζεο θαη ηεο αληέλζηαζεο, κε 

                                                 
183  Αλ ε έλζηαζε αλαθέξεηαη ζε επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία, νη πξνβαιιόκελνη ιόγνη κπνξνύλ λα αθνξνύλ θαη ηελ αξρηθή 

ςεθνθνξία, αιιά κόλν εθόζνλ δελ έρεη αζθεζεί, σο πξνο απηήλ, ηδηαίηεξε έλζηαζε. 

184  πό ηνλ όξν δηελέξγεηα ησλ  δεκνηηθώλ εθινγώλ απνηππώλεηαη κία ζύλζεηε δηαδηθαζία , απνηεινύκελε από ζηάδηα ελεξγεηώλ 

(ηελ πξόηαζε θαη αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ θαη ησλ ζπλδπαζκώλ, ην δηνξηζκό ησλ εθνξεπηηθώλ επηηξνπώλ θαη ησλ αληηπξνζώπσλ ηεο 

δηθαζηηθήο αξρήο, ηε δηαρείξηζε ηνπ εθινγηθνύ πιηθνύ, ηε δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο, ηε δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ, ηελ εμαγσγή ησλ 

απνηειεζκάησλ). Βι. αλαιπηηθά Θαλάζεο Γ. Μεξόο (2007): «Εεηήκαηα εθινγηθνύ δηθαίνπ», ζει. 81 (Δθδόζεηο Αλη. Λ. Πάθθνπιαο, Αζήλα- 

Θνκνηελή),  

185  Άξζξν 28 ηνπ Λ. 3852/ 2010 

186 Άξζξν 27, παξ. 7 ηνπ Λ. 3852/ 2010 

187  Βι. ΠηΔ3183/ 2003, 914/2000, 4394/1995, 1816/1992,  2292, 2294/1991.  
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ηνπο νπνίνπο πξνβάιιεηαη ε χπαξμε δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ πνπ θαζηζηνχλ νξηζκέλα 

ςεθνδέιηηα άθπξα, πξέπεη λα είλαη εηδηθνί θαη νξηζκέλνη, δειαδή αθ` ελφο κελ λα 
πξνζδηνξίδνπλ θαη` αξηζκφ θαη εθινγηθφ ηκήκα ηα πιεηηφκελα ςεθνδέιηηα, αθ` εηέξνπ δε 

λα πεξηέρνπλ πεξηγξαθή ηνπ πξαγκαηηθνχ, σο πξνο ην πξνβαιιφκελν δηαθξηηηθφ γλψξηζκα, 
πεξαηηέξσ δε πξέπεη λα πξνβάιινληαη κε ηα δηθφγξαθα ηεο έλζηαζεο θαη ηεο αληέλζηαζεο ή 

κε δηθφγξαθν πξνζζέησλ ιφγσλ.188 Απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζπλάγεηαη επίζεο φηη ηα 

δηθαζηήξηα ηεο νπζίαο έρνπλ ηελ εμνπζία λα ειέγρνπλ κφλν ηα πιεηηφκελα κε ηελ έλζηαζε 
θαη ηελ αληέλζηαζε ςεθνδέιηηα θαη απνθιεηζηηθψο ελ φςεη ησλ δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ πνπ 

πξνβάιινληαη κε ηνπο ιφγνπο ηεο έλζηαζεο θαη ηεο αληέλζηαζεο θαη ζην δηθφγξαθν ησλ 
πξνζζέησλ ιφγσλ.189 

 
Παο γλσξίδνπκε φηη λνκνινγηαθά έρνπλ θξηζεί ηα αθφινπζα, αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ησλ 

εθινγηθψλ ελζηάζεσλ θαη ηνπο ιφγνπο άζθεζήο ηνπο: 

 Γηα λα είλαη βάζηκνο ιφγνο έλζηαζεο κε ηνλ νπνίν πξνβάιιεηαη εθινγηθή παξάβαζε 

θαη δεηείηαη ε αθχξσζε ηεο εθινγήο, ν εληζηάκελνο νθείιεη αθελφο λα επηθαιεζζεί θαη 
λα απνδείμεη ηα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ ηελ εθινγηθή παξάβαζε θαζεαπηή, 

αθεηέξνπ λα εθζέζεη ηνπο ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο θαηά ηελ άπνςή ηνπ ε παξάβαζε 
απηή είλαη δπλαηφλ λα άζθεζε επηξξνή ζην ζπλνιηθφ εθινγηθφ απνηέιεζκα. Δάλ δε νη 

ιφγνη απηνί ζπλδένληαη κε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ελέξγεηεο ή ηδηφηεηεο πξνζψπσλ, 

λα επηθαιεζζεί θαη λα απνδείμεη ηα πεξηζηαηηθά, ηηο ελέξγεηεο ή ηηο ηδηφηεηεο απηέο.190 
 Πχκθσλα κε ην άξζξν 49, παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/ 2010 θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο 

ελζηάζεσο ην δηθαζηήξην, θαηφπηλ πξνβνιήο ζρεηηθνχ ιφγνπ, ειέγρεη 

παξεκπηπηφλησο θαη πξάμεηο κεηαδεκνηεχζεσο, δπλάκεη ησλ νπνίσλ ελεγξάθεζαλ 
ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο θαη εςήθηζαλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ ηνπηθήο 

απηνδηνηθήζεσο εθινγείο, ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ ην ηεθκήξην λνκηκφηεηαο ησλ 
πξάμεσλ απηψλ191, εθ` φζνλ, φπσο έρεη θξηζεί192, ν εληζηάκελνο αλαθέξεηαη 

νλνκαζηηθά ζε κεηαδεκνηεχζαληεο εθινγείο θαη πξνβάιιεη, κε ζαθείο ηζρπξηζκνχο, 

φηη νη πξάμεηο ηεο κεηαδεκνηεχζεψο ηνπο είλαη λνκηθψο πιεκκειείο, δηφηη ειιείπνπλ νη 
ζρεηηθέο αηηήζεηο κεηαδεκνηεχζεσο ή νη πξάμεηο νη νπνίεο, θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, 

απνηεινχλ ην λφκηκν έξεηζκα ηεο εγγξαθήο ζην δεκνηνιφγην (θαη, θαη` επέθηαζε, 
ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν). Έηζη, ζε πεξίπησζε κεηαδεκνηεχζεσο, φπσο ζπλάγεηαη 

απφ ηελ αλαθεξζείζα δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 258 ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, ην 

δηθαζηήξην ειέγρεη αλ ε εγγξαθή ζην δεκνηνιφγην ηνπ λένπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο 
απηνδηνηθήζεσο ζηεξίδεηαη ζε αίηεζε κεηαδεκνηεχζεσο θαη ζε βεβαίσζε κφληκεο 

θαηνηθίαο ή, επί κεηαδεκνηεχζεσο ζπδχγσλ ή ηέθλσλ, ζε ιεμηαξρηθή πξάμε ή 
πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηαζηάζεσο. Γελ επεθηείλεηαη φκσο ν παξεκπίπησλ 

δηθαζηηθφο έιεγρνο ζε πεξαηηέξσ έξεπλα ηεο λνκηκφηεηαο ηεο πξάμεσο βεβαηψζεσο 
κφληκεο θαηνηθίαο ή ηεο ιεμηαξρηθήο πξάμεσο ή πηζηνπνηεηηθνχ νηθνγελεηαθήο 

θαηαζηάζεσο, ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθε ε πξάμε κεηαδεκνηεχζεσο. Ζ εξκελεία απηή 

ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 258 ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο πξνο ηελ 
θαηεχζπλζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ παξεκπίπηνληνο δηθαζηηθνχ ειέγρνπ δηθαηνινγείηαη 

απφ ηελ αλάγθε ηεο αζθαιείαο δηθαίνπ θαη ηεο ηαρείαο επηιχζεσο, γηα ιφγνπο 
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ησλ εθινγηθψλ δηαθνξψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάδεημε ησλ 

αηξεηψλ νξγάλσλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνηθήζεσο. Άιισζηε ε λνκηκφηεηα 

ησλ πξάμεσλ κεηαδεκνηεχζεσο θαη ησλ ζπλαθψλ πξάμεσλ, φπσο νη ζρεηηθέο πξάμεηο 
βεβαηψζεσο κφληκεο θαηνηθίαο, ειέγρεηαη επζέσο απφ ην Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο 

θαηά ηνλ πξνζήθνληα ρξφλν, θαηφπηλ αζθήζεσο αηηήζεσο αθπξψζεσο απφ θάζε 
ελδηαθεξφκελν, φπσο είλαη θαη θάζε δεκφηεο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο 

απηνδηνηθήζεσο, ζην δεκνηνιφγην ηνπ νπνίνπ εγγξάθεηαη απηφο πνπ 

κεηαδεκνηεχεη.193 

                                                 
188  ΠηΔ 1794-1795/2007, 914, 2291/2000, θ.ά.). 

189  ΠηΔ 2377/ 20083002, 2291, 914/2000, 810/1996 

190  Ξξβι. ΠηΔ 3023/ 2003, 3614, 3657, 3658/1996. 

191  ΑΔΓ 26/1994, ΠηΔ 1273/1993 Νινκ., 1426/2004 

192  ΠηΔ 2037/2007 7κ 

193  ΠηΔ 1454/ 2008 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 49, παξ 2 ην Λ. 3852/ 2010, ν θαηά ην 

άξζξν 258 ΘΓΓ παξεκπίπησλ έιεγρνο ηεο εγγξαθήο, κεηεγγξαθήο ή δηαγξαθήο 
εθινγέα ζηνπο ή απφ ηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, ρσξεί θαηά ησλ 

πξάμεσλ απηψλ, κφλν εάλ απηέο έγηλαλ θαηά ηε ζχληαμε ή αλαζεψξεζε ησλ 
εθινγηθψλ θαηαιφγσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, πνπ πξνεγείηαη ηεο εκεξνκελίαο 

δηελέξγεηαο ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ. Δπνκέλσο, νπνηεζδήπνηε εγγξαθέο, 

κεηεγγξαθέο ή δηαγξαθέο εθινγέα ζηνπο ή απφ ηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ 
νηθείνπ Γήκνπ, πξνγελέζηεξεο ηεο αλσηέξσ ρξνληθήο πεξηφδνπ, ππφθεηληαη ζηηο 

ελζηάζεηο ησλ άξζξσλ 17 θαη 18 ηνπ ΞΓ 96/ 2007.194 
 Ρέινο, απφ ηελ δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηθνλνκίαο, ε νπνία είλαη ελ πξνθεηκέλσ εθαξκνζηέα, ζπλάγεηαη φηη, αλ εθιεγεί 

δεκνηηθφο ή θνηλνηηθφο ζχκβνπινο θάπνηνο πνπ έρεη θψιπκα εθινγηκφηεηαο ή 
αλαθεξχρζεθε ππνςήθηνο θαηά παξάβαζε ηνπ λφκνπ, ελψ δελ έπξεπε γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν λα αλαθεξπρζεί, θεξχζζεηαη άθπξε φρη ε εθινγή ηνπ ζπλδπαζκνχ 

ζηνλ νπνίν αλήθε ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν πνπ είρε θψιπκα εθινγηκφηεηαο θαη δελ 
κπνξνχζε λα αλαθεξπρζεί ππνςήθηνο, αιιά κφλνλ ε εθινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνζψπνπ θαη, αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, αλαθεξχζζεηαη σο εθιεγφκελνο ν επφκελνο 
θαηά ηε ζεηξά ςήθσλ πξνηηκήζεσο. Ζ αλαθήξπμε δε σο ππνςεθίνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνχινπ πξνζψπνπ πνπ ζηεξείηαη ησλ πξνζφλησλ εθινγηκφηεηαο δελ ζπλεπάγεηαη 

αλαγθαίσο ηελ αθχξσζε ηεο φιεο εθινγήο ή κέξνπο απηήο (αξρηθήο ή επαλαιεπηηθήο) 
αιιά ηελ αθχξσζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεο σο πξνο ηνλ ζπγθεθξηκέλν ππνςήθην. 

Ππλεπψο, ε ζπκκεηνρή ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία πξνζψπσλ πνπ έρνπλ θψιπκα 
εθινγηκφηεηαο ζπλεπάγεηαη θαη’ αξρήλ ηελ αθχξσζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεο σο πξνο ηα 

πξφζσπα απηά θαη φρη ηνπ ζπλδπαζκνχ ζηνλ νπνίν ηα πξφζσπα απηά αλήθνπλ.195 
 

Δπηζεκαίλεηαη φκσο φηη έρεη παξαηεξεζεί απφ πνιινχο ΝΡΑ ηεο ρψξαο,  άξλεζε ρνξήγεζεο ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ή πξφζβαζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζε απηνχο (φπσο, 
π.ρ. κεηαδεκνηεχζεηο) θαη ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ην βάζηκν άζθεζεο ησλ αλσηέξσ 

πξνζθπγψλ.  Δπ’ απηψλ ζεκεηψλεηαη φηη ε Αξρή Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θαη’ 
επαλάιεςε196 έρεη θξίλεη φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο κεηαδεκνηεχζεηο δελ απνηεινχλ 

επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, θαη επνκέλσο είλαη πξνζβάζηκα δηνηθεηηθά έγγξαθα θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 2690/ 1999 (Α΄45)  
 

 

2. Ξξνζεζκίεο θαη αξκόδην δηθαζηήξην 
 

Ζ έλζηαζε αζθείηαη κέζα  ζε πξνζεζκία επηά (7) εκεξψλ197 απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ έθζεζεο 
ηεο πξάμεο198, κε ηελ νπνία αλαθεξχζζνληαη νη επηηπρφληεο θαη νη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί, 

θαζψο θαη νη ππνςήθηνη θάζε ζπλδπαζκνχ πνπ εθιέγνληαη σο ηαθηηθνί ή αλαπιεξσκαηηθνί, 
θαηά ην άξζξν 44 ηνπ Λ. 3852/ 2010. 

 

 
Νη ελζηάζεηο εθδηθάδνληαη ζε πξώην θαη ηειεπηαίν βαζκό από ην Ρξηκειέο 

Γηνηθεηηθό Ξξσηνδηθείν, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ν νηθείνο 
Γήκνο. Γειαδή δελ πξνβιέπεηαη άζθεζε έθεζεο θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ 

Ρξηκειώλ Γηνηθεηηθώλ Ξξσηνδηθείσλ, παξά κόλν αίηεζε αλαίξεζεο ελώπηνλ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. 
 

 

                                                 
194  Βι. ηελ ππ’ αξηζκ. 9214/ 15.2.2007 εγθύθιην ηνπ ΞΔΠΓΑ (Γ/λζε Δθινγώλ) 

195  ΠηΔ 3463/ 2007 

196   Βι. ην ππ’ αξηζκ. 4661/ 31.7.2006 έγγξαθν ηεο Αξρήο Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ   
197  Ζ πξνζεζκία είλαη απνθιεηζηηθή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 48, παξ. 2 ηνπ ηνπ Λ. 3852/ 2010  

198  Ρν ρξνληθό απηό δηάζηεκα είλαη ηξεηο (3) κέξεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 44, παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/ 2010 
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Ζ έλζηαζε αζθείηαη κε δηθφγξαθν, ην νπνίν θαηαηίζεηαη καδί κε ηξία αληίγξαθα ζηελ αξρή 

πνπ εμέδσζε ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε. 
 

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο έλζηαζεο ή ε άζθεζή ηεο δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο199 (άξζξν 64, παξ. 1 ΓΘΘ). 

 

 
Ρν δηθφγξαθν ηεο έλζηαζεο πξέπεη λα πεξηέρεη ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, θαζψο θαη 

ζαθψο θαζνξηζκέλν αίηεκα θαη λα αλαθέξεη200: 
 

 ην δηθαζηήξην ζην νπνίν απεπζχλεηαη 
 ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ηεο ζχληαμήο ηνπ  

 αλ ππνβάιιεηαη   

o απφ θπζηθφ πξφζσπν,  
 

 ην φλνκα 
 ην επψλπκν 

 ην παηξψλπκν θαη  

 ηελ αθξηβή δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο θαη ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπ 
ίδηνπ, ηνπ λφκηκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ θαη, αλ ππάξρνπλ, ηνπ 

δηθαζηηθνχ πιεξεμνπζίνπ θαη ηνπ αληηθιήηνπ ηνπ  
o απφ λνκηθφ πξφζσπν, έλσζε πξνζψπσλ ή νκάδα πεξηνπζίαο,  

 ηελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ηνπο, θαζψο θαη  
 ην φλνκα  

 ην επψλπκν  

 ην παηξψλπκν θαη  
 ηελ αθξηβή δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο θαη ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπ 

εθπξνζψπνπ ηνπο θαη, αλ ππάξρνπλ, ηνπ δηθαζηηθνχ πιεξεμνπζίνπ 
θαη ηνπ αληηθιήηνπ ηνπο,  

o απφ ην Γεκφζην, 

 ηνλ ηίηιν ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη ην φξγαλν πνπ ην εθπξνζσπεί  
 ηνλ Νξγαληζκφ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζηνλ νπνίν απηφ αλαθέξεηαη  

 ηνπο εθινγηθνχο ζπλδπαζκνχο θαη ηνπο επηθεθαιήο ηνπο, θαζψο θαη  
 ηα πξφζσπα, ησλ νπνίσλ ε εθινγή ή ε αλαθήξπμε ακθηζβεηείηαη κε απηφ. 

 

 Ζ αξρή πνπ εμέδσζε ηε πξνζβαιιφκελε πξάμε201, κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ 
άζθεζε ησλ ελζηάζεσλ, ππνρξενχηαη, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, λα δηαβηβάδεη ηηο 

ελζηάζεηο ρσξηζηά γηα θάζε Νξγαληζκφ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο καδί κε φια ηα ζρεηηθά 
έγγξαθα θαη ινηπά ζηνηρεία ζην αξκφδην ηξηκειέο δηνηθεηηθφ Ξξσηνδηθείν.202 

 

3. Αίηεζε αλαίξεζεο 

Θαηά ηεο ηειεζίδηθεο απφθαζεο ηνπ Ρξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Ξξσηνδηθείνπ ρσξεί αίηεζε 
αλαίξεζεο ελψπηνλ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ 

απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πελζήκεξεο πεξηφδνπ, πνπ δηαξθεί ε αλάξηεζε ηεο απφθαζεο ηνπ 
δηθαζηεξίνπ έμσ απφ ηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ.203 Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ αλαζηέιιεη 

ηελ εθηέιεζε ηεο αλαηξεζηβαιιφκελεο απφθαζεο.  

 
Έρεη θξηζεί φηη, θαηά ηελ έλλνηα ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 50 παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/ 2010, ε 

νπνία απνβιέπεη ζηελ απνηξνπή δηαηάξαμεο ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γήκσλ θαη ζηελ 

                                                 
199  Άξζξν 46, παξ. 1, εδαθ. δεύηεξν ηνπ Λ. 3852/ 2010 

200  Άξζξν 45 ΘΓΓ θαη άξζξν 46, παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/ 2010  

201  Άξζξν 47, παξ. 1 Λ. 3852/ 2010. 

202  Άξζξν 252 ΘΓΓ. 

203  Άξζξν 260, παξ 1 ηνπ ΘΓΓ 
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εμαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ θαηαζηάζεσλ, αλ ην Ππκβνχιην ηεο 

Δπηθξαηείαο αλαηξέζεη ηελ ηειεζίδηθε απφθαζε, βάζεη ηεο νπνίαο έγηλε ε εγθαηάζηαζε ησλ 
δεκνηηθψλ αξρψλ, θαη αλαπέκςεη ηελ ππφζεζε γηα λέα θαη’ νπζίαλ θξίζε ζην δηθαζηήξην πνπ 

εμέδσζε ηελ αλαηξεζείζα απφθαζε, ε εγθαηάζηαζε ησλ αξρψλ πνπ έγηλε βάζεη ηεο απφθαζεο 
πνπ αλαηξέζεθε δελ ζίγεηαη θαη νη αξρέο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ βάζεη απηήο εμαθνινπζνχλ λα 

αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο κέρξη λα θαηαζηεί ακεηάθιεηε ε λέα απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ 

ηεο νπζίαο πνπ ζα εθδνζεί, αθφκε θαη αλ κε απηήλ επέιζεη κεηαβνιή ζηελ αλαθήξπμε ηνπ 
επηηπρφληνο θαη επηιαρφληνο ζπλδπαζκνχ ή ησλ επηηπρφλησλ θαη επηιαρφλησλ δεκνηηθψλ 

ζπκβνχισλ.204 Ζ δηάηαμε απηή ξπζκίδεη ην δήηεκα πνπ πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ηελ 
εγθαηάζηαζε ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ, ζε πεξίπησζε αλαηξέζεσο απνθάζεσο δηνηθεηηθνχ 

δηθαζηεξίνπ, βάζεη ηεο νπνίαο έγηλε ε εγθαηάζηαζή ηνπο, θαη δελ αλαθέξεηαη ζην 
δηαθνξεηηθφ δήηεκα ηνπ αλαζηαιηηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο αηηήζεσο αλαηξέζεσο πνπ ήζειε 

ηπρφλ αζθεζεί θαηά ηεο λέαο απνθάζεσο ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο, ην νπνίν επειήθζε ηεο 

ππνζέζεσο κεηά απφ αλαίξεζε πξνγελέζηεξεο απνθάζεψο ηνπ θαη αλαπνκπήο ηεο ππνζέζεσο 
ζ’ απηφ, σο εθ ηνχηνπ δε δελ ξπζκίδεη θαηά ηξφπν δηαθνξεηηθφ ην δήηεκα ηνπ αλαζηαιηηθνχ 

απνηειέζκαηνο ηεο ελ ιφγσ αηηήζεσο αλαηξέζεσο ζε ζρέζε κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ 
ΞΓ 18/1989, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αίηεζε αλαηξέζεσο δελ έρεη αλαζηαιηηθφ 

απνηέιεζκα.205  

 
Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηα πξφζσπα πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ 

Δηζαγσγή. 
 

Αζήλα,  26  Απγνχζηνπ 2010 
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4. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα, θ. Αλδξέα Ράθε 
5. ιεο ηηο Γεληθέο Γ/λζεηο θαη Γ/λζεηο ηεο Θ ηνπ πνπξγείνπ 

6. Γξαθείν Ρχπνπ 
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 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 
 1. ΔΘΙΝΓΗΘΑ ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑΡΑ 

 
 

1. Πε Γήκν κε πιεζπζκφ 5000 θαηνίθνπο, έρνπκε: 

Γεκνηηθφ ζπκβνχιην 17 κειέο 
Γεκνηηθνί Πχκβνπινη Ξιεηνςεθίαο: 10 

Γεκνηηθνί Πχκβνπινη Κεηνςεθίαο: 7 
 

Δάλ ην ζχλνιν ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ είλαη 3500 θαη έζησ 

 
Ν Α’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 1800 ςήθνπο 

Ν Β’  ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 1000 ςήθνπο  
Ν Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 400 ςήθνπο 

Ν Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 300 ςήθνπο 
 

Ρφηε, επηηπρψλ ζα είλαη ν Α’ ζπλδπαζκφο κε 51,4% θαη 10 έδξεο. 

 
Γηα λα θαηαλεκεζεί αλαινγηθά ν αξηζκφο ησλ εδξψλ ηεο κεηνςεθίαο ζηνπο επηιαρφληεο 

ζπλδπαζκνχο, πξέπεη λα ππνινγηζζεί ην εθινγηθφ κέηξν. 
 

Ρν εθινγηθφ κέηξν είλαη [(1000+400+300)/7] + 1 = 243 (ην δεθαδηθφ κέξνο παξαιείπεηαη) 

 
Κεηά, ν αξηζκφο ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ δηαηξείηαη κε ην εθινγηθφ 

κέηξν. Ν θάζε ζπλδπαζκφο ιακβάλεη ηφζεο έδξεο, φζν είλαη ην αθέξαην πειίθν ηεο δηαίξεζεο 
απηήο.  

 

Άξα ν Β’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (1000/243= 4,12) 4 έδξεο, κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 
1000-4*243 = 28 ςήθνπο. 

      Ν Γ’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (400/243= 1,65) 1 έδξα, κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 
157 ςήθνπο. 

      Ν Γ’  ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (300/243= 1,23) 1 έδξα, κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 
57 ςήθνπο. 

 

Ρν αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν ςήθσλ ηνπ θάζε ζπλδπαζκνχ ππνινγίδεηαη σο εμήο: 
 

Πύλνιν έγθπξσλ ςήθσλ ζπλδπαζκνύ- (Δθινγηθό κέηξν x έδξεο) 
 

Ρψξα, παξαηεξνχκε φηη νη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί θαηαιακβάλνπλ ιηγφηεξεο έδξεο απφ 

απηέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο, ήηνη 6 αληί γηα 7. 
 

Ραμηλνκνχκε ηνπο επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο θαηά θζίλνπζα ζεηξά αρξεζηκνπνίεησλ 
ππνινίπσλ: 

 
Γ’, Γ’ θαη Β’ 

Άξα ζα ιάβεη κία έδξα ν Γ’. 

 
  

 
 

Άξα ε  ηειηθή θαηαλνκή ησλ εδξψλ είλαη : 

Ν Α’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 10 έδξεο 
Ν Β’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 4 έδξεο 

Ν Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 2 έδξεο 
Ν Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 1 έδξα. 
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Ξξνζνρή! 

πάξρεη πεξίπησζε θάπνηνο ζπλδπαζκόο λα κελ ζπκπιεξώζεη ην εθινγηθό κέηξν. 
 

Πην ίδην παξάδεηγκα δήκνπ 5000 θαηνίθσλ , έρνπκε: 

 
Γεκνηηθφ ζπκβνχιην 17 κειέο 

Γεκνηηθνί Πχκβνπινη Ξιεηνςεθίαο: 10 
Γεκνηηθνί Πχκβνπινη Κεηνςεθίαο: 7 

 
Δάλ ην ζχλνιν ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ είλαη 3500 θαη έζησ 

 

Ν Α’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 1800 ςήθνπο 
Ν Β’  ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 1273 ςήθνπο  

Ν Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 227 ςήθνπο 
Ν Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 200 ςήθνπο 

 

Ρφηε, επηηπρψλ ζα είλαη ν Α’ ζπλδπαζκφο κε 51,4% θαη 10 έδξεο. 
 

Γηα λα θαηαλεκεζεί αλαινγηθά ν αξηζκφο ησλ εδξψλ ηεο κεηνςεθίαο ζηνπο επηιαρφληεο 
ζπλδπαζκνχο, πξέπεη λα ππνινγηζζεί ην εθινγηθφ κέηξν. 

 
Ρν εθινγηθφ κέηξν είλαη [(1273+227+200)/7] + 1 = 243 (ην δεθαδηθφ κέξνο παξαιείπεηαη) 

 

Κεηά, ν αξηζκφο ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ δηαηξείηαη κε ην εθινγηθφ 
κέηξν. Ν θάζε ζπλδπαζκφο ιακβάλεη ηφζεο έδξεο, φζν είλαη ην αθέξαην πειίθν ηεο δηαίξεζεο 

απηήο.  
 

Άξα ν Β’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (1273/243= 5,23) 5 έδξεο, κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 

1273-5*243 = 58 ςήθνπο. 
      Ν Γ’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (227/243= 0,93) 0 έδξεο, κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 

227 ςήθνπο. 
      Ν Γ’  ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (200/243= 0,82) 0 έδξεο, κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 

200 ςήθνπο. 

 
Ρν αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν ςήθσλ ηνπ θάζε ζπλδπαζκνχ ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 
Πύλνιν έγθπξσλ ςήθσλ ζπλδπαζκνύ- (Δθινγηθό κέηξν x έδξεο) 

 
Ρψξα, παξαηεξνχκε φηη νη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί θαηαιακβάλνπλ ιηγφηεξεο έδξεο απφ 

απηέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο, ήηνη 5 αληί γηα 7. 

 
Ραμηλνκνχκε ηνπο επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο θαηά θζίλνπζα ζεηξά αρξεζηκνπνίεησλ 

ππνινίπσλ: 
 

Γ’, Γ’ θαη Β’ 

Άξα ζα ιάβεη κία έδξα ν Γ’ θαη κία έδξα ν Γ’. 
 

  
 

 
Άξα ε  ηειηθή θαηαλνκή ησλ εδξψλ είλαη : 

Ν Α’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 10 έδξεο 

Ν Β’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 5 έδξεο 
Ν Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 1 έδξεο 

Ν Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 1 έδξα. 
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2. Πε Γήκν κε πιεζπζκφ 5000 θαηνίθνπο, έρνπκε: 

Γεκνηηθφ ζπκβνχιην 17κειέο. 
Γεκνηηθνί Πχκβνπινη Ξιεηνςεθίαο: 10 

Γεκνηηθνί Πχκβνπινη Κεηνςεθίαο: 7 

 
Δάλ ην ζχλνιν ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ είλαη 4000 θαη έζησ φηη 

 
Ν Α’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 2200 ςήθνπο 

Ν Β’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 800 ςήθνπο 

Ν Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 400 ςήθνπο 
Ν Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 400 ςήθνπο 

Ν Δ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 200 ςήθνπο 
 

Ρφηε, επηηπρψλ ζπλδπαζκφο είλαη ν Α’ κε πνζνζηφ 55% επί ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ. 
 

Γηα λα θαηαλεκεζεί αλαινγηθά ν αξηζκφο ησλ εδξψλ ηεο κεηνςεθίαο ζηνπο επηιαρφληεο 

ζπλδπαζκνχο, πξέπεη λα ππνινγηζζεί ην εθινγηθφ κέηξν. 
 

 Ρν εθινγηθφ κέηξν είλαη [(800+400+400+200)/7] + 1= 258 (παξαιεηπνκέλνπ ηνπ 
θιάζκαηνο) 

 

Κεηά, ν αξηζκφο ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ δηαηξείηαη κε ην εθινγηθφ 
κέηξν. Ν θάζε ζπλδπαζκφο ιακβάλεη ηφζεο έδξεο, φζν είλαη ην αθέξαην πειίθν ηεο δηαίξεζεο 

απηήο.  
 

Άξα ν  Β’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (800/258= 3,1) 3 έδξεο, κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 26 
ςήθνπο 

      ν Γ’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη  (400/258= 1,55) 1 έδξα, κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 

142 ςήθνπο 
      ν Γ’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη  (400/258= 1,55) 1 έδξα, κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 

142 ςήθνπο 
      ν Δ’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (200/258= 0,178) 0 έδξεο, κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 

200 ςήθνπο.  

 
Ρν αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν ςήθσλ ηνπ θάζε ζπλδπαζκνχ ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 
Πύλνιν έγθπξσλ ςήθσλ ζπλδπαζκνύ- (Δθινγηθό κέηξν x έδξεο) 

 

 
Νη έδξεο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί είλαη ιηγφηεξεο (5 έδξεο) απφ ηηο 

πξνο δηάζεζε έδξεο (7 έδξεο), νπφηε νη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ην 
κεγαιχηεξν αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν ηεο εθινγηθήο ηνπο δχλακεο. Αθνινπζεί ε δηαλνκή ησλ 

εδξψλ πνπ απνκέλνπλ, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη αλά κία ζηνπο ζπλδπαζκνχο φπσο έρνπλ 
ηαμηλνκεζεί θαηά ηα παξαπάλσ.  

 

Γει.  α) Δ’ 
        β) Γ’-Γ’ 

        γ) Β’ 
 

Κία έδξα ζα θαηαιάβεη ν ζπλδπαζκφο Δ΄ θαη κία έδξα ζα θαηαιάβεη ν Γ’ ή ν Γ’ , νη νπνίνη 

έρνπλ ίζν αξηζκφ αρξεζηκνπνίεησλ ππνινίπσλ θαη κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζα δηελεξγεζεί 
θιήξσζε. 
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3. Πε Γήκν κε  πιεζπζκφ  9.000 θαηνίθσλ, έρνπκε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 21 κειέο. 

 

Δάλ ηα έγθπξα ςεθνδέιηηα είλαη 5.000 θαη έζησ φηη: 

Ν Α’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 3.100 ςήθνπο 
Ν Β’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 1.100 ςήθνπο 

Ν Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 600 ςήθνπο 
Ν Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 200 ςήθνπο.  

 

Ρφηε, ν  Α’ ζπλδπαζκφο  ζπγθεληξψλεη πνζνζηφ 62% επί ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ. 
 

Ν αξηζκφο ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ δηαηξείηαη κε ην εθινγηθφ κέηξν. Ν 
θάζε ζπλδπαζκφο ιακβάλεη ηφζεο έδξεο, φζν είλαη ην αθέξαην πειίθν ηεο δηαίξεζεο απηήο. 

 
Ρν εθινγηθφ κέηξν είλαη (5000/21) +1 = 239,1 δει. 239 

 

Άξα, ν Α’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (3.100/239=12,97) 12 έδξεο, κε αρξεζηκνπνίεην 
ππφινηπν 232 ςήθνπο. 

Ν Β’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (1100/239=4,60) 4 έδξεο, κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν     
144 ςήθνπο. 

Ν  Γ’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (600/239=2,51) 2 έδξεο, κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 122 

ςήθνπο. 
Ν Γ’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (200/239= 0,84) 0 έδξεο κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 200 

ςήθνπο.  
 

Ρν αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν ςήθσλ ηνπ θάζε ζπλδπαζκνχ ππνινγίδεηαη σο εμήο: 
 

Πύλνιν έγθπξσλ ςήθσλ ζπλδπαζκνύ- (Δθινγηθό κέηξν x έδξεο) 

 
 

Νη έδξεο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη ζπλδπαζκνί είλαη ιηγφηεξεο (18 έδξεο) απφ ηηο πξνο δηάζεζε 
έδξεο (21 έδξεο), νπφηε νη ζπλδπαζκνί ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ην κεγαιχηεξν 

αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν ηεο εθινγηθήο ηνπο δχλακεο. Αθνινπζεί ε δηαλνκή ησλ εδξψλ πνπ 

απνκέλνπλ, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη αλά κία ζηνπο ζπλδπαζκνχο φπσο έρνπλ ηαμηλνκεζεί θαηά 
ηα παξαπάλσ, δει: 

 
 α) Α’ ζπλδπαζκφο 

 β) Γ’ ζπλδπαζκφο 

 γ) Β’ ζπλδπαζκφο. 
 δ) Γ’ ζπλδπαζκφο. 

 
Νπφηε ηηο επηπιένλ έδξεο ιακβάλνπλ νη ζπλδπαζκνί Α’, Γ΄θαη Β’  

 
Άξα, ε ηειηθή θαηαλνκή ησλ εδξψλ είλαη ε εμήο: 

Ν Α’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 13 έδξεο  

Ν Β’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 5 έδξεο 
Ν Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 2  έδξεο 

Ν Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 1 έδξα 
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4. Πε Γήκν κε  πιεζπζκφ  25000 θαηνίθνπο θαη 3 εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, έρνπκε Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην 27 κειέο, απφ ην νπνίν 16 έδξεο ιακβάλεη ν επηηπρψλ ζπλδπαζκφο θαη 11 έδξεο ν 

επηιαρφληεο. 

 
 

Νη πιεζπζκνί ησλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ δίδνληαη ζηνλ παξαθάησ Ξίλαθα: 
 

 

Δθινγηθή πεξηθέξεηα Ξιεζπζκόο  Αξ. δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ 

1 10000 11 

2 8000 9 

3 7000 7 

ΠΛΝΙΑ 25000 27 
 

 

[νη αξηζκνί ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ έρνπλ δνζεί κε ηηο Α ηνπ άξζξνπ 30 παξ. 1 θαη 
ππνινγηζηεί βάζεη ηνπ άξζξνπ 30 παξ. 2, 3, θαη 4] 

Πηηο εθινγέο ιακβάλνπλ κέξνο 3 ζπλδπαζκνί Α, Β, θαη Γ. 
Ρν ζχλνιν ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ είλαη 22000. 

Ν Α΄ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 12000 ςήθνπο 

Ν Β ΄ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 6000 ςήθνπο 
Ν Γ΄ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 4000 ςήθνπο 

 
Γηα ηελ θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα ηα απνηειέζκαηα ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε 

ζπλδπαζκνχ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 

 1 2 3 ΠΛΝΙΑ 

Α 5000 4000 3000 12000 

Β 2500 2000 1500 6000 

Γ 2000 1000 1000 4000 

ΠΛΝΙΑ 9500 7000 5500 22000 

 

Ρφηε επηηπρψλ ζα είλαη ν Α’ ζπλδπαζκφο κε 54,5% θαη 16 έδξεο.  

 
Γηα λα θαηαλεκεζεί αλαινγηθά ν αξηζκφο ησλ εδξψλ ηεο κεηνςεθίαο ζηνπο επηιαρφληεο 

ζπλδπαζκνχο, πξέπεη λα ππνινγηζζεί ην εθινγηθφ κέηξν. 
 

Ρν εθινγηθφ κέηξν είλαη [(6000+4000)/11] + 1 = 910 (ην θιάζκα παξαιείπεηαη) 

 
Κεηά, ν αξηζκφο ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ δηαηξείηαη κε ην εθινγηθφ 

κέηξν. Ν θάζε ζπλδπαζκφο ιακβάλεη ηφζεο έδξεο, φζν είλαη ην αθέξαην πειίθν ηεο δηαίξεζεο 
απηήο.  

 
Άξα ν Β’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (6000/910= 6,59) 6 έδξεο, κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 

540 ςήθνπο. 

      Ν Γ’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (4000/910= 4,4) 4 έδξεο, κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 
360 ςήθνπο. 

 
 

Ρν αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν ςήθσλ ηνπ θάζε ζπλδπαζκνχ ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 
Πύλνιν έγθπξσλ ςήθσλ ζπλδπαζκνύ- (Δθινγηθό κέηξν x έδξεο) 
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Ρψξα, παξαηεξνχκε φηη νη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί θαηαιακβάλνπλ ιηγφηεξεο έδξεο απφ 
απηέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο, ήηνη 10 αληί γηα 11. 

 
Ν ζπλδπαζκφο Β’ έρεη ην κεγαιχηεξν αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν , άξα ζα ιάβεη κία έδξα. 

 

 
Άξα ε  ηειηθή θαηαλνκή ησλ εδξψλ ζην δήκν είλαη : 

Ν Α’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 16 έδξεο 
Ν Β’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 7 έδξεο 

Ν Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 4 έδξεο 
 

 

Ρψξα ζα πξέπεη λα θάλνπκε ηελ θαηαλνκή ησλ εδξψλ πνπ αλαινγνχλ ζε θάζε ζπλδπαζκφ ζε 
θάζε κία απφ ηηο ηξεηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξαδείγκαηνο απηνχ ζα ζεσξήζνπκε φηη ππνςήθηνη θαη ησλ 3 
ζπλδπαζκψλ έρνπλ αλαθεξπρζεί ζε θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα. 

 

1. Ζ θαηαλνκή μεθηλά απνδίδνληαο ζηνλ επηηπρφληα ζπλδπαζκφ (δει. ηνλ Α΄) κία έδξα ζε 
θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα. Δπνκέλσο βάδνληαο ηα ζηνηρεία καο ζε πίλαθα έρνπκε: 

 
 Δθι. Ξεξ. 1 (10) Δθι. Ξεξ. 2 (8) Δθι. Ξεξ. 3 (6) 

Ππλδπαζκόο Α 1  1  1 

Ππλδπαζκόο Β    

Ππλδπαζκόο Γ    

ΠΛΝΙΑ    

    

 
(Πηελ παξέλζεζε αλαγξάθεηαη ην ππφινηπν δηαζέζηκσλ εδξψλ αλά πεξηθέξεηα). 

 
2. Πηε ζπλέρεηα, αξρίδνληαο απφ ην κηθξφηεξν ζε εθινγηθή δχλακε ζπλδπαζκφ, ν νπνίνο 

εμαζθάιηζε ζπκκεηνρή ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, δει. ηνλ Γ΄, ππνινγίδνπκε ην εθινγηθφ 

κέηξν σο εμήο: 
 

Δθινγηθφ κέηξν= [εςδ/λ] +1  
 

πνπ 
 

[]: αθέξαην πειίθν 

εςδ: αξηζκφο έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ ζην δήκν 
λ: ν αξηζκφο ησλ εδξψλ πνπ δηθαηνχηαη 

 
άξα ε.κ. = [4000/4]+1=1001 

 

Ν αξηζκφο ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ ηνπ ζε θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα δηαηξείηαη κε ην 
εθινγηθφ ηνπ κέηξν θαη ν ζπλδπαζκφο Γ΄ θαηαιακβάλεη ηφζεο έδξεο φζεο ην αθέξαην πειίθν 

ηεο δηαίξεζεο. 
 

Άξα  
2000/1001= 1 έδξα κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 999 (εθινγηθή πεξηθέξεηα 1) 

0 έδξεο κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 1000 ςήθνπο (εθινγηθή πεξηθέξεηα 2) 

0 έδξεο κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 1000 ςήθνπο (εθινγηθή πεξηθέξεηα 3) 
 

Άξα ν Γ΄ θαηαιακβάλεη κία έδξα ζηελ Δθι. Ξεξηθέξεηα 1 θαη έρνπκε: 
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 Δθι. Ξεξ. 1 (9) Δθι. Ξεξ. 2 (8) Δθι. Ξεξ. 3 (6) 

Ππλδπαζκόο Α 1  1  1 

Ππλδπαζκόο Β    

Ππλδπαζκόο Γ 1   

ΠΛΝΙΑ    

    
 

Ν ζπλδπαζκφο Γ εμαθνινπζεί λα δηθαηνχηαη 3 έδξεο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Ν αξηζκφο ηνπο 
ζπκπιεξψλεηαη κε ηε δηάζεζε αλά κίαο απφ θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα φπνπ δηαηεξεί ην 

κεγαιχηεξν θαηά θζίλνπζα ζεηξά αδηάζεην ππφινηπν ςεθνδειηίσλ. Άξα έρνπκε: 

 
 Δθι. Ξεξ. 1 (8) Δθι. Ξεξ. 2 (7) Δθι. Ξεξ. 3 (5) 

Ππλδπαζκόο Α 1  1  1 

Ππλδπαζκόο Β    

Ππλδπαζκόο Γ 2 1 1 

ΠΛΝΙΑ    

    
 

Ρψξα παίξλνπκε ην ζπλδπαζκφ Β θαη ππνινγίδνπκε ην εθινγηθφ ηνπ κέηξν γηα θάζε 

πεξηθέξεηα. 
Ήηνη: 

[6000/7] +1 = 858 
Άξα ν ζπλδπαζκφο Β θαηαιακβάλεη: 

2500/858 = 2 έδξεο κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 784 ςήθνπο ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα 1 

2000/858= 2 έδξεο κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 284 ςήθνπο ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα 2 
1500/858= 1 έδξα κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 642 ςήθνπο ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα 3 

Άξα : 
 Δθι. Ξεξ. 1 (6) Δθι. Ξεξ. 2 (5) Δθι. Ξεξ. 3 (4) 

Ππλδπαζκόο Α 1  1  1 

Ππλδπαζκόο Β 2 2 1 

Ππλδπαζκόο Γ 2 1 1 

ΠΛΝΙΑ    

    

 
2 έδξεο ηνπ ζπλδπαζκνχ παξακέλνπλ αδηάζεηεο 

Ν αξηζκφο ηνπο ζα ζπκπιεξσζεί κε ηε δηάζεζε αλά κίαο απφ θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα φπνπ 
δηαηεξεί ην κεγαιχηεξν θαηά θζίλνπζα ζεηξά, αδηάζεην ππφινηπν ςήθσλ. Άξα κία έδξα ζα 

πάεη ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα 1 θαη κία έδξα ζα πάεη ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα 3. 

Άξα ,  
 Δθι. Ξεξ. 1 (5) Δθι. Ξεξ. 2 (5) Δθι. Ξεξ. 3 (3) 

Ππλδπαζκόο Α 1  1  1 

Ππλδπαζκόο Β 3 2 2 

Ππλδπαζκόο Γ 2 1 1 

ΠΛΝΙΑ    

    
 

Νη έδξεο πνπ παξακέλνπλ αδηάζεηεο ζε θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ 

ζπλδπαζκφ Α (επηηπρψλ ζπλδπαζκφο). 
‘Αξα έρνπκε ηειηθά: 
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 Δθι. Ξεξ. 1  Δθι. Ξεξ. 2  Δθι. Ξεξ. 3  ΠΛΝΙΑ 

Ππλδπαζκόο Α 6 6 4 16 

Ππλδπαζκόο Β 3 2 2 7 

Ππλδπαζκόο Γ 2 1 1 4 

ΠΛΝΙΑ 11 9 7 27 
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5. Πε Γήκν κε πιεζπζκφ 6.000 θαηνίθνπο έρνπκε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 21 κειέο.  

Γεκνηηθνί Πχκβνπινη πιεηνςεθίαο: 13 
Γεκνηηθνί Πχκβνπινη κεηνςεθίαο: 8 

 

Δάλ ην ζχλνιν ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ είλαη 5.000 θαη έζησ φηη ηελ πξψηε Θπξηαθή 
έιαβαλ:  

Ν Α’ ζπλδπαζκφο 2.000 ςήθνπο (πνζνζηφ 40%) 
ν Β’ ζπλδπαζκφο 1.700 ςήθνπο 

ν Γ’ ζπλδπαζκφο 900 ςήθνπο 

ν Γ’ ζπλδπαζκφο 400 ςήθνπο, θαη  
 

θαη φηη ηε δεχηεξε Θπξηαθή επηθξάηεζε ν Β’ ζπλδπαζκφο. 
 

 
Ζ θαηαλνκή ησλ εδξψλ ζα γίλεη ζε δχν θαηαλνκέο:  

 

Πηελ Α’ θαηαλνκή ζα θαηαλεκεζνύλ νη 11 έδξεο θαη ζηε Β’ νη 10 ηνπ Γεκνηηθνύ 
Ππκβνπιίνπ. 

 
Ρξόπνο θαηαλνκήο ησλ 11 εδξώλ ηεο Α’ θαηαλνκήο: 

 

Ν αξηζκφο ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ ηεο αξρηθήο ςεθνθνξίαο δηαηξείηαη 
κε ην εθινγηθφ κέηξν. Θάζε ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη ηφζεο έδξεο, φζν είλαη ην αθέξαην 

πειίθν απηήο ηεο δηαίξεζεο. Ππλδπαζκφο πνπ δελ ζπγθεληξψλεη ην εθινγηθφ κέηξν δελ 
παίξλεη έδξα.  

 
Ρν εθινγηθφ κέηξν είλαη [(2.000+1.700+900+400)/ 11] +1=455 

 

Δπνκέλσο, ν Α’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (2.000/455=4,4) 4 έδξεο, κε 180 ςήθνπο 
αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν. 

Ν Β’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (1.700/455=3,74) 3 έδξεο, κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 335 
ςήθνπο.  

Ν Γ’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (900/455=1,98) 1 έδξα, κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 365 

ςήθνπο. 
Ν Γ’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη 0 έδξεο κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 400 ςήθνπο. 

 
Ρν αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν ςήθσλ ηνπ θάζε ζπλδπαζκνχ ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

Πύλνιν έγθπξσλ ςήθσλ ζπλδπαζκνύ- (Δθινγηθό κέηξν x έδξεο) 
 

Θαηαλεκήζεθαλ νη 8 απφ ηηο 11 έδξεο ηεο Α’ θαηαλνκήο. Νη έδξεο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη 
ζπλδπαζκνί είλαη ιηγφηεξεο απφ ηηο πξνο δηάζεζε έδξεο ηεο Α΄ θαηαλνκήο, νπφηε νη 

ζπλδπαζκνί ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ην κεγαιχηεξν αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν ηεο 
εθινγηθήο ηνπο δχλακεο. Αθνινπζεί ε δηαλνκή ησλ εδξψλ πνπ απνκέλνπλ, νη νπνίεο 

θαηαλέκνληαη αλά κία ζηνπο ζπλδπαζκνχο φπσο έρνπλ ηαμηλνκεζεί θαηά ηα παξαπάλσ, 

δειαδή: 
 α) Γ’ζπλδπαζκφο 

 β) Γ’ ζπλδπαζκφο 
 γ) Β’ ζπλδπαζκφο 

δ) Α’ ζπλδπαζκφο 

 
Δπνκέλσο,  ζηελ Α’ θαηαλνκή νη έδξεο ζα δηακνξθσζνύλ σο εμήο: 

Ν Α’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 4 έδξεο. 
Ν Β΄ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 4 έδξεο. 

Ν Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 2 έδξεο. 
Ν Γ΄ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 1 έδξα. 
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Ρξόπνο θαηαλνκήο ησλ 10 εδξώλ ηεο Β΄ θαηαλνκήο:  
Ν Β΄ζπλδπαζκφο ζα ιάβεη 9 έδξεο επηπιένλ ζηε Β΄θαηαλνκή, ψζηε λα ζπγθεληξψζεη ηα 3/5 

ησλ εδξψλ (13 έδξεο).  
Ν Α’ ζπλδπαζκφο ζα ιάβεη κία έδξα απφ ηελ Β’ θαηαλνκή. 

 

Άξα, ε ηειηθή θαηαλνκή ησλ εδξώλ ζα είλαη,  
ν Α’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 5 (4+1) έδξεο 

ν Β’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 13 (9+4) έδξεο 
ν Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 2 έδξεο. 

ν Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 1 έδξα 
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6. Πε Γήκν κε πιεζπζκφ 160.000 θαηνίθσλ, κε δεκνηηθέο θνηλφηεηεο (πξψελ δεκνηηθά 

δηακεξίζκαηα), έρνπκε Γεκνηηθφ ζπκβνχιην 49 κειέο.  

 

Δάλ  ην ζχλνιν ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ είλαη 100.000 θαη έζησ φηη 
Ν Α’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 55.000 ςήθνπο ζε φια ηα εθινγηθά ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ 

Ν Β’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 20.000 ςήθνπο            ”           ”            ” 
Ν Γ΄ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 15.000 ςήθνπο           ”           ”           ” 

Ν Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 5.000 ςήθνπο             ”           ”           ’ 

Ν Δ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 5.000 ςήθνπο             ”           ’’           ” 
 

Ν Γήκνο έρεη 4 δεκνηηθέο θνηλφηεηεο κε πιεζπζκφ 40000 θαηνίθνπο έθαζηε. 
 

πνινγηζκφο  εδξψλ ζηηο 4 δεκνηηθέο θνηλφηεηεο: 
Ρν ζπκβνχιην θάζε δεκνηηθήο θνηλφηεηαο είλαη 11 κειέο.  

 

Ν Α’ ζπλδπαζκφο είλαη  επηηπρψλ θαη παίξλεη 7 έδξεο. 
 

Ρν εθινγηθφ κέηξν είλαη [(20.000+15.000+5.000+5.000)/4]+1=11251. 
  

Άξα, ν  Β’ ζπλδπαζκφο παίξλεη (20.000/11251=1,78) 1 έδξα, κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 

8749 ςήθνπο. 
Ν Γ’ ζπλδπαζκφο παίξλεη (15000/11251=1,33) 1 έδξα, κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν ςήθσλ 

3749 ςήθνπο. 
Ν Γ’ ζπλδπαζκφο παίξλεη 0 έδξεο κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 5000 ςήθνπο. 

Ν Δ’ ζπλδπαζκφο παίξλεη 0 έδξεο κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 5000 ςήθνπο. 
 

 

Νη έδξεο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη ζπλδπαζκνί είλαη ιηγφηεξεο (2 έδξεο) απφ ηηο πξνο δηάζεζε 
έδξεο (4 έδξεο), νπφηε νη ζπλδπαζκνί ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ην κεγαιχηεξν 

αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν ηεο εθινγηθήο ηνπο δχλακεο. Αθνινπζεί ε δηαλνκή ησλ εδξψλ πνπ 
απνκέλνπλ, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη αλά κία ζηνπο ζπλδπαζκνχο φπσο έρνπλ ηαμηλνκεζεί θαηά 

ηα παξαπάλσ, δει: 

 α) Β΄ζπλδπαζκφο 
 β) Γ-Δ’ ζπλδπαζκνί 

 
Δπνκέλσο, κία έδξα ζα δνζεί ζηνλ Β’ κία ζηνλ Γ’ ή ζηνλ Δ’, αθνχ δηελεξγεζεί θιήξσζε. 

 

 
Δάλ ε θιήξσζε βγάιεη ην Γ ε ηειηθή θαηαλνκή ησλ εδξψλ ζηε δεκνηηθή θνηλφηεηα ζα είλαη: 

Ν Α’  ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 7 έδξεο 
Ν Β’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 2 έδξεο 

Ν Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 1 έδξα. 
Ν Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 1 έδξα. 
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7. Πε Ρνπηθφ Ππκβνχιην κε 1950 θαηνίθνπο έρνπκε Ρνπηθφ Ππκβνχιην 3κειέο. 

 
Δάλ ην ζχλνιν ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ είλαη 1.300 θαη έζησ φηη: 

Ν Α’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 700 ςήθνπο 

Ν Β’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 400 ςήθνπο 
Ν Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 200 ςήθνπο. 

 
Ν αξηζκφο ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ ζην ηνπηθφ δηακέξηζκα δηαηξείηαη κε 

ην εθινγηθφ κέηξν. Θάζε ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη ηφζεο έδξεο, φζν είλαη ην αθέξαην πειίθν 

απηήο ηεο δηαίξεζεο.  
 

*Ρν εθινγηθφ κέηξν είλαη (700+400+200)/3+1= 325   
 

Δπνκέλσο: 
 Ν Α’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (700/325=2,15) 2 έδξεο, κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 50 

ςήθνπο. 

 Ν Β’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη 1 έδξα κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 75 ςήθνπο. 
Ν Γ’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη 0 έδξεο κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 200 ςήθνπο. 

 
Άξα, ε ηειηθή θαηαλνκή ησλ εδξψλ είλαη,  

Ν Α’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 2 έδξεο 

Ν Β’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 1 έδξα** 
 

 

                                                 
* Ρα εληφο *...* δηφξζσζε παξνξάκαηνο 
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 2. ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΟΝΘΔΠΚΗΥΛ206 
 

Ξξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηελέξγεηα ησλ δεκνηηθώλ εθινγώλ ηεο  

7εο Λνεκβξίνπ 2010   

1 Απγνχζηνπ 2010 Αξρίδεη ε πξνζεζκία γηα ηε κεηαδεκφηεπζε, ρσξίο ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ 
ησλ παξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΘΓΘ (άξζξν 10, παξ. 5 ηνπ Λ. 3852/ 
2010)  

31 Απγνχζηνπ 2010 Ιήγεη ε πξνζεζκία γηα ηε κεηαδεκφηεπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 15, παξ. 7 θαη 8 
ηνπ ΘΓΘ (θπξση. Λ. 3463/ 2006), πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη 
κεηαδεκνηεχζεηο ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο φζνη κεηαδεκφηεπζαλ 

6 Πεπηεκβξίνπ 2010 Ιήγεη ε πξνζεζκία κέρξη ηελ νπνία ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ε παξαίηεζε ησλ 
δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ, ησλ αμησκαηηθψλ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ησλ 
ζσκάησλ αζθαιείαο πνπ επηζπκνχλ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα ζηνλ ΝΡΑ φπνπ 
ππεξεηνχλ (άξζξν 29, παξ. 7 ΓΘΘ) 

16 Νθησβξίνπ 2010 Ιήγεη ε πξνζεζκία γηα ηε κεηαδεκφηεπζε, ρσξίο ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ 
ησλ παξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΘΓΘ (άξζξν 10, παξ. 5 ηνπ Λ. 3852/ 
2010) 

17 Νθησβξίνπ 2010 Ιήγεη ε πξνζεζκία ησλ είθνζη εκεξψλ πξηλ απφ ηελ ςεθνθνξία γηα ηελ επίδνζε 
ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ Ξξσηνδηθείνπ ηεο ΓΖΙΥΠΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΡΝ 
ΠΛΓΑΠΚΝ (άξζξν 19, παξ. 7 ηνπ Λ. 3852/ 2010) 

22 Νθησβξίνπ 2010 Ιήγεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο παξαίηεζεο εθείλσλ πνπ έρνπλ θψιπκα, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 29 ΓΘΘ 

23 Νθησβξίνπ 2010 Δλεξγείηαη ε ΑΛΑΘΖΟΜΖ ΡΥΛ ΠΛΓΑΠΚΥΛ απφ ην Ξξσηνδηθείν (κε ηε 
δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, άξζξν 20 ηνπ Λ. 3852/ 2010) 

30 Νθησβξίνπ 2010 Ξαξαίηεζε ππνςεθίνπ ηελ 8ε  εκέξα πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο 

(Άξζξν 21, παξ. 2 Λ. 3852/ 2010) 

5 Λνεκβξίνπ 2010  Γήισζε αληηθαηάζηαζεο παξαηηεζέληνο ή απνβηψζαληνο ππνςήθηνπ Γεκάξρνπ 
(Άξζξν 21, παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/ 2010).  

 
Ξξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηελέξγεηα ησλ δεκνηηθώλ εθινγώλ 

ηεο 14ΖΠ Λνεκβξίνπ 2010 

 

11 Λνεκβξίνπ 2010 Ιήγεη ε πξνζεζκία επίδνζεο ζην αξκφδην δηθαζηήξην ηεο, ηπρφλ, δήισζεο 
παξαίηεζεο απφ ηελ ππνςεθηφηεηα Γεκάξρνπ (άξζξν 35, παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/ 
2010) 

12 Λνεκβξίνπ 2010 Ιήγεη ε πξνζεζκία επίδνζεο ζηνλ Ξξφεδξν Ξξσηνδηθείνπ ηεο δήισζεο λένπ 
ππνςήθηνπ Γεκάξρνπ ζε αληηθαηάζηαζε απηνχ πνπ παξαηηήζεθε ή απεβίσζε [ή 
απεβίσζε](άξζξν 35, παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/ 2010) 

13 Λνεκβξίνπ 2010 Ιήγεη ε πξνζεζκία γηα ηελ αλαθήξπμε απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην ηνπ λένπ 

ππνςήθηνπ Γεκάξρνπ (άξζξν 35, παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/ 2010).  

 

                                                 
206 Πχκθσλα κε ην άξζξν 41, παξ. 1 ηνπ ΘΓΘ ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ 
δεκνηηθψλ αξρψλ, δελ ππνινγίδεηαη ε εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο  
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 3. ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ 
 

 1. Λ. 3852/ 2010 (Α’ 87) 

(κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Λ. 3870/ 2010 (Α’ 138) 

Λέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Ξξφγξακκα 

Θαιιηθξάηεο 
 

 
Άξζξν 2 

Ππγθξφηεζε δήκσλ 
 

 1. Ζ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ θάζε δήκνπ πνπ ζπληζηάηαη κε ηνλ παξφληα λφκν απνηειείηαη 

απφ ηηο εδαθηθέο πεξηθέξεηεο ησλ ζπλελνχκελσλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
(Ν.Ρ.Α.). Νη εδαθηθέο απηέο πεξηθέξεηεο απνηεινχλ ηηο δεκνηηθέο ελφηεηεο ηνπ λένπ δήκνπ 

θαη θέξνπλ ην φλνκα ηνπ πξψελ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο. 
 

 2. Ρα ηνπηθά δηακεξίζκαηα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, 

πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 3463/2006 (Θ.Γ.Θ.) (ΦΔΘ 114 Α), κεηνλνκάδνληαη 
ζε ηνπηθέο θνηλφηεηεο, εθφζνλ έρνπλ πιεζπζκφ έσο θαη 2.000 θαηνίθνπο θαη ζε δεκνηηθέο 

θνηλφηεηεο εθφζνλ έρνπλ πιεζπζκφ κεγαιχηεξν απφ 2.000 θαηνίθνπο. Ρνπηθέο ή δεκνηηθέο 
θνηλφηεηεο απνηεινχλ θαη νη δήκνη ή νη θνηλφηεηεο πνπ θαηαξγήζεθαλ χζηεξα απφ εζεινχζηα 

ζπλέλσζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 410/1995 (ΦΔΘ 231 Α) ή ζπλελψλνληαη κε ηνλ 

παξφληα λφκν θαη δελ απνηεινχληαη απφ ηνπηθά δηακεξίζκαηα. 
 

 3. Γεκνηηθή θνηλφηεηα ζπγθξνηνχλ ηα ηνπηθά δηακεξίζκαηα λεζηψλ πνπ έρνπλ πιεζπζκφ άλσ 
ησλ ρηιίσλ (1.000) θαηνίθσλ. Δπίζεο, ζπγθξνηνχλ δεκνηηθή θνηλφηεηα αλεμαξηήησο 

πιεζπζκνχ πξψελ θνηλφηεηεο ή ηνπηθά δηακεξίζκαηα πνπ εθηείλνληαη ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα 
ηνπ λεζηνχ θαη δελ απνηεινχλ δήκν ζχκθσλα κε ην άξζξν 1. 

 

 4. Ρα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ζηα νπνία δηαηξνχληαη νη δήκνη άλσ ησλ 100.000 θαηνίθσλ 
κεηνλνκάδνληαη ζε δεκνηηθέο θνηλφηεηεο. 

 
 

ΚΔΟΝΠ Β 

ΞΟΥΡΝΠ ΒΑΘΚΝΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 
ΓΖΚΝΗ 

 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α 

ΓΖΚΝΡΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ 
 

Άξζξν 7 

Γεκνηηθέο Αξρέο 
 

 1. Ν δήκνο δηνηθείηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηελ επηηξνπή 
πνηφηεηαο δσήο, ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ηνλ δήκαξρν. 

 

 2. Ρν δεκνηηθφ ζπκβνχιην απνηειείηαη απφ δεθαηξία (13) κέιε ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ έσο 
δχν ρηιηάδεο (2.000) θαηνίθνπο, δεθαεπηά (17) ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ απφ δχν ρηιηάδεο έλαλ 

έσο πέληε ρηιηάδεο (2.001 -5.000) θαηνίθνπο, είθνζη έλα (21) ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ απφ 
πέληε ρηιηάδεο έλαλ έσο δέθα ρηιηάδεο (5.001-10.000) θαηνίθνπο, είθνζη επηά (27) ζε δήκνπο 

κε πιεζπζκφ απφ δέθα ρηιηάδεο έλαλ έσο ηξηάληα ρηιηάδεο (10.001 - 30.000) θαηνίθνπο, 

ηξηάληα ηξία (33) ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ απφ ηξηάληα ρηιηάδεο έλαλ έσο εμήληα ρηιηάδεο 
(30.001-60.000) θαηνίθνπο, ζαξάληα έλα (41) ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ απφ εμήληα ρηιηάδεο 

έλαλ έσο εθαηφ ρηιηάδεο (60.001-100.000) θαηνίθνπο, ζαξάληα πέληε (45) ζε δήκνπο κε 
πιεζπζκφ απφ εθαηφ ρηιηάδεο έλαλ έσο εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο (100.001-150.000) 



 83 

θαηνίθνπο, ζαξάληα ελλέα (49) ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ απφ εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο έλαλ 

(150.001) θαη άλσ θαηνίθνπο. 
 

 3. Πε δήκνπο πνπ ζπληζηψληαη κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο ζηνπο νπνίνπο νη 
ζπλελνχκελνη δήκνη θαη θνηλφηεηεο ππεξβαίλνπλ ηνπο έμη (6), ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ 

δεκνηηθνχ ηνπο ζπκβνπιίνπ είλαη εθείλνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ επφκελε πιεζπζκηαθή θιίκαθα, 

ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ ηνπο πιεζπζκφ. 
 

Άξζξν 8 
Γεκνηηθέο θνηλφηεηεο - Ρνπηθέο θνηλφηεηεο - ξγαλα 

 
 1. Ρα φξγαλα ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο είλαη: 

 

 α) Ρν ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. 
 

 β) Ν πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. 
 

 2. ξγαλα ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο είλαη: 

 
 α) ην ζπκβνχιην ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, 

 
 β) ν πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, 

 
 γ) ν εθπξφζσπνο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, πξνθεηκέλνπ γηα ηνπηθέο θνηλφηεηεο  

κέρξη ηξηαθφζηνπο (300) θαηνίθνπο. 

 
 3. Πε δεκνηηθέο θνηλφηεηεο κε πιεζπζκφ έσο δέθα ρηιηάδεο (10.000) θαηνίθνπο ην ζπκβνχιην 

ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο απνηειείηαη απφ πέληε (5) κέιε. Πε δεκνηηθέο θνηλφηεηεο κε 
πιεζπζκφ απφ δέθα ρηιηάδεο έλαλ (10.001) έσο πελήληα ρηιηάδεο (50.000) θαηνίθνπο ην 

ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο απνηειείηαη απφ έληεθα (11) κέιε. Πε δεκνηηθέο 

θνηλφηεηεο κε πιεζπζκφ απφ πελήληα ρηιηάδεο έλαλ (50.001) θαη άλσ θαηνίθνπο ην ζπκβνχιην 
ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο απνηειείηαη απφ δεθαπέληε (15) κέιε. 

 
4. Πε ηνπηθέο θνηλφηεηεο κε πιεζπζκφ έσο ηξηαθφζηνπο (300) θαηνίθνπο εθιέγεηαη έλαο (1) 

εθπξφζσπνο ηνπηθήο θνηλφηεηαο. 

 
Πε ηνπηθέο θνηλφηεηεο κε πιεζπζκφ απφ ηξηαθφζηνπο έλαλ (301) έσο δχν ρηιηάδεο (2.000) 

θαηνίθνπο, ην ζπκβνχιην ηνπηθήο θνηλφηεηαο απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε. 
 

 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β 

ΔΘΙΝΓΗΘΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ 

 
Άξζξν 9 

Γηάξθεηα δεκνηηθήο πεξηφδνπ 
 

 1. Ν δήκαξρνο θαη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη ζχκβνπινη ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο 

θαη νη εθπξφζσπνη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο εθιέγνληαη θάζε πέληε (5) ρξφληα κε άκεζε, 
θαζνιηθή θαη κπζηηθή ςεθνθνξία. 

 
 2. Ζ εθινγή ζηα αλσηέξσ αμηψκαηα γίλεηαη ηελ ίδηα εκέξα δηελέξγεηαο ηεο ςεθνθνξίαο γηα 

ηελ εθινγή ησλ Διιήλσλ κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ, ζηα ίδηα εθινγηθά ηκήκαηα, 
κε ηηο ίδηεο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο, ηνπο ίδηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο δηθαζηηθήο αξρήο θαη ηνπο 

ίδηνπο εθφξνπο αληηπξνζψπσλ. 

 
 3. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ αξρψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 πνπ έρνπλ εθιεγεί γίλεηαη ηελ 1 ε 

Πεπηεκβξίνπ ηνπ έηνπο δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ θαη ε ζεηεία ηνπο ιήγεη ηελ 31ε Απγνχζηνπ 
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ηνπ πέκπηνπ έηνπο. Πε θάζε πεξίπησζε ε ζεηεία ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο θαη ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο ιήγεη κε ην ηέινο ηεο ζεηείαο ηνπ 
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 
 4. Ζ εθινγή ησλ αξρψλ ησλ δήκσλ πνπ ζπληζηψληαη ή ζπλελψλνληαη έσο ηνλ ηέινο ηνπ 

κελφο Καξηίνπ εληφο ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ εηψλ ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ γίλεηαη ηελ πξψηε 

Θπξηαθή ηνπ κελφο Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο, θαηά ην νπνίν έγηλε ε αλαγλψξηζε. 
 

 Ζ εγθαηάζηαζε ηνπο γίλεηαη ηελ πξψηε (1ε) Πεπηεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. 
 

Πηνπο δήκνπο πνπ ζπληζηψληαη ή ζπλελψλνληαη απφ ηελ 1ε Καξηίνπ έσο ηελ 31ε Απγνχζηνπ 
θάζε έηνπο ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ, εθηφο απφ ην ηέηαξην έηνο, ε εθινγή ησλ αξρψλ γίλεηαη 

ηελ πξψηε Θπξηαθή ηνπ κελφο Ηνπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο κεηά ηε ζχζηαζε ή ζπλέλσζε θαη 

ε εγθαηάζηαζε ηνπο ηελ πξψηε (1ε) Πεπηεκβξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο κεηά ηε ζχζηαζε ή 
ζπλέλσζε. 

 
 Αλ ε ζχζηαζε ή ζπλέλσζε ελφο λένπ δήκνπ έγηλε κεηά ην Κάξηην ηνπ ηέηαξηνπ έηνπο ηεο 

δεκνηηθήο πεξηφδνπ θαη έσο ην ηέινο Καξηίνπ ηνπ πέκπηνπ έηνπο ηεο πεξηφδνπ απηήο, ηα 

απνηειέζκαηα ησλ κεηαβνιψλ αξρίδνπλ απφ ηηο γεληθέο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ έηνπο απηνχ. 
 

 5. Νη λένη δήκνη, πνπ ζπληζηψληαη κε ην άξζξν 1 αξρίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ απφ ηελ 
εγθαηάζηαζε ησλ αξρψλ ηνπο, νη νπνίεο ζα αλαδεηρζνχλ κε ηηο γεληθέο δεκνηηθέο εθινγέο ηεο 

εβδφκεο Λνεκβξίνπ 2010. Ζ εγθαηάζηαζε γίλεηαη ηελ πξψηε (1ε) Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη ε 
ζεηεία ιήγεη ηελ 31ε Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο 2014. Ζ Θεηεία απηή ινγίδεηαη πιήξεο γηα φιεο ηηο 

ζπλέπεηεο. 

 
Άξζξν 10 

Δθινγηθφ δηθαίσκα 
 

 1. Γηθαίσκα λα εθιέγνπλ ηηο Γεκνηηθέο Αξρέο έρνπλ φινη νη δεκφηεο ηνπ δήκνπ. 

 
Νη δεκφηεο εθινγείο, νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ησλ δήκσλ 

πνπ ζπλελψλνληαη ζε λέν δήκν, έρνπλ δηθαίσκα λα εθιέγνπλ ηηο Αξρέο ηνπ λένπ δήκνπ πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηε ζπλέλσζε. Νη δεκφηεο ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ πνπ ζπλελψλνληαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο θαζίζηαληαη απηνδηθαίσο δεκφηεο ηνπ λένπ δήκνπ. 

 
 2. Γηθαίσκα λα εθιέγνπλ ηηο Γεκνηηθέο Αξρέο έρνπλ επίζεο νη πνιίηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη νη νκνγελείο θαη νη λνκίκσο δηακέλνληεο αιινδαπνί ππήθννη 
ηξίησλ ρσξψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ λ. 3838/ 2010 (ΦΔΘ 49 Α), νη νπνίνη είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο. 
 

 3. Υο πξνο ην φξην ειηθίαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Ζ πξψηε (1ε) 
Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο ζεσξείηαη εκεξνκελία γέλλεζεο εθείλσλ πνπ έρνπλ γελλεζεί θαηά ην 

έηνο απηφ. 
 

 4. Νη πεξηπηψζεηο ζηέξεζεο ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία γηα ηελ 

εθινγή βνπιεπηψλ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ εθινγή ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ. 
 

 5. Ξξνθεηκέλνπ λα γίλεη κεηαδεκφηεπζε γηα ηηο δεκνηηθέο εθινγέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Θ.Γ.Θ., φπσο ηζρχνπλ, γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο ζηνπο λένπο 

δήκνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλέλσζε δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, ε εγγξαθή γίλεηαη ζηα 
δεκνηνιφγηα ηνπ δήκνπ πνπ νξίδεηαη σο έδξα ηνπ λένπ δήκνπ. Ρν δηθαίσκα απηφ κπνξεί λα 

αζθεζεί απφ ηελ πξψηε (1ε) Απξηιίνπ ηνπ έηνπο δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ κέρξη ηελ 

πξνεγνχκελε εκέξα ηεο επίδνζεο ή ηεο παξάδνζεο ζηνλ πξφεδξν ηνπ αξκφδηνπ 
πξσηνδηθείνπ ηεο δήισζεο θαηάξηηζεο ησλ ζπλδπαζκψλ. 
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Άξζξν 11 

Άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο 
 

 1. Ρν Δθινγηθφ δηθαίσκα αζθνχλ κφλνλ φζνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνχο 
θαηαιφγνπο θαη ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ δήκνπ,  

θαηά ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. 

 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ ςεθνθνξία γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ 

δεκνηηθψλ θαη ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ έρνπλ νη 
εθινγείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο αληίζηνηρνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο. 

 
 2. Ζ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο είλαη ππνρξεσηηθή. Θαη` εμαίξεζε ε άζθεζε ηνπ 

εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ, γηα φζνπο 

έρνπλ ππεξβεί ην 70φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, θαζψο θαη γηα φζνπο βξίζθνληαη ηελ εκέξα ηεο 
ςεθνθνξίαο ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ 200 ρηιηφκεηξα απφ ην εθινγηθφ ηκήκα φπνπ 

ςεθίδνπλ. 
 

 3. Πηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ππαιιήινπο, ζηνπο δεκφζηνπο πνιηηηθνχο ππαιιήινπο, 

ζηνπο ζηξαηησηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο ή ζηελ 
ειιεληθή αζηπλνκία ή ζην ιηκεληθφ ζψκα, θαζψο θαη ζηνπο ππαιιήινπο νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηξαπεδψλ, δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη 
επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο, νη νπνίνη ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο δελ δηακέλνπλ ζην δήκν 

φπνπ αζθνχλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα, ρνξεγείηαη, εθφζνλ δελ παξεκπνδίδεηαη ε νκαιή 
ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ, εηδηθή άδεηα γηα λα κεηαβνχλ ζην δήκν φπνπ δηθαηνχληαη λα 

ςεθίζνπλ. 

 
Ρα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα ην πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα, χζηεξα απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 
 

Άξζξν 12 

Δθινγηθνί θαηάινγνη 
 

 Νη Δθινγηθνί θαηάινγνη, πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο, ηζρχνπλ θαη γηα ηηο εθινγέο 
ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ, ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ δεκνηηθψλ ή ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη ησλ 

εθπξνζψπσλ ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ. Ηζρχνπλ επίζεο νη εηδηθνί Δθινγηθνί θαηάινγνη ησλ 

πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 133/1997 (ΦΔΘ 121 Α), 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην π.δ. 164/1997 (ΦΔΘ 145 Α), ην π.δ. 320/1999 (ΦΔΘ 305 Α) θαη ην 

π.δ. 130/2002 (ΦΔΘ 107 Α), θαζψο θαη ησλ νκνγελψλ θαη ησλ λνκίκσο δηακελφλησλ 
αιινδαπψλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

3838/2010. 
 

Άξζξν 13 

Ξξνζφληα εθινγηκφηεηαο 
 

 1. Γήκαξρνο κπνξεί λα εθιεγεί ν δεκφηεο πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εθιέγεη θαη έρεη 
ζπκπιεξψζεη ην 21ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ. 

Γεκνηηθφο ζχκβνπινο, ζχκβνπινο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο ή εθπξφζσπνο ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο κπνξεί λα εθιεγεί ν δεκφηεο πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εθιέγεη θαη έρεη 
ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ 

 
 2. Γεκνηηθφο ζχκβνπινο, ζχκβνπινο ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο κπνξεί λα εθιεγεί 

θαη ν πνιίηεο θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν νκνγελήο θαη ν λνκίκσο δηακέλσλ 
αιινδαπφο ππήθννο ηξίησλ ρσξψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ λ. 3838/2010 (ΦΔΘ 49 Α), 

εθφζνλ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ 

εθινγψλ θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εθιέγεη, ζχκθσλα θαη κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηεο 
ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 
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Άξζξν 14 

Θσιχκαηα θαη αζπκβίβαζηα 
 

 1. Γελ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ ή λα είλαη δήκαξρνη, δεκνηηθνί ζχκβνπινη, ζχκβνπινη ηεο 
δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο ή εθπξφζσπνη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο: 

 

 α) Γηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί, αμησκαηηθνί ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο 
θαη ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί ησλ γλσζηψλ ζξεζθεηψλ. 

 
 β) Γεληθνί Γξακκαηείο θαη ππάιιεινη ησλ δήκσλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο θαη εάλ 

ππεξεηνχλ, θαζψο θαη δεκνηηθνί ζπκπαξαζηάηεο, ζηνπο δήκνπο φπνπ ππεξεηνχλ. 
 

 γ) Ξξφεδξνη δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ δεκνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ κε 

εμαίξεζε ηα Ηδξχκαηα, νη νπνίνη δελ είλαη αηξεηνί, ππάιιεινη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο 
δεκνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηδξπκάησλ, θαζψο θαη δηεπζχλνληεο θαη 

εληεηαικέλνη ζχκβνπινη θαη ππάιιεινη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πιελ αζηηθψλ 
εηαηξεηψλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ηα νπνία έρνπλ ζπζηήζεη ή ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ 

νη δήκνη, ζηνπο νπνίνπο ππνβάιινπλ ππνςεθηφηεηα. 

 
 δ) πάιιεινη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ησλ δήκσλ πνπ ζπλελψλνληαη ζην λέν δήκν 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλέλσζε. 
 

 ε) πάιιεινη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ πεξηθεξεηψλ, ησλ λνκηθψλ 
πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ησλ θξαηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ησλ 

δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηε Γηνίθεζε ησλ νπνίσλ νξίδεη άκεζα ή έκκεζα 

ην Γεκφζην, κε δηνηθεηηθή πξάμε ή σο κέηνρνο, ζηνπο δήκνπο ζηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ νπνίσλ 
άζθεζαλ θαζήθνληα πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο ή 

Γηεχζπλζεο, κέζα ζην δεθανθηάκελν πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ. Πηε 
ξχζκηζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ ππάγνληαη νη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη νη δηεπζπληέο ηκεκάησλ, 

κνλάδσλ, θιηληθψλ θαη εξγαζηεξίσλ ηαηξηθήο ππεξεζίαο ηνπ Δ.Π... 
 

 ζη) Γηνηθεηέο, ππνδηνηθεηέο, πξφεδξνη δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, δηεπζχλνληεο ή εληεηαικέλνη 
ζχκβνπινη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ησλ θξαηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηε Γηνίθεζε ησλ νπνίσλ 

νξίδεη άκεζα ή έκκεζα ην Γεκφζην κε δηνηθεηηθή πξάμε ή σο κέηνρνο, ζηνπο δήκνπο, ζηνπο 
νπνίνπο έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα, κέζα ζην δεθανθηάκελν πξηλ απφ 

ηε δηελέξγεηα  
ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ. 

 
 2. Θψιπκα εθινγηκφηεηαο ζπληξέρεη γηα φζνπο έρνπλ εθπέζεη απφ ην αηξεηφ αμίσκα ηνπο, 

θαηφπηλ ακεηάθιεηεο θαηαδίθεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην εδάθην γ` ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 236 ηνπ παξφληνο. 
 

 Ρν θψιπκα απηφ ηζρχεη γηα ηελ επφκελε ηεο έθπησζεο δεκνηηθή πεξίνδν. 
 

 3. Γελ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ ή λα είλαη δήκαξρνη, δεκνηηθνί ζχκβνπινη, ζχκβνπινη δεκνηηθήο 

ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο ή εθπξφζσπνη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο: 
 

 α. πνηνη ζπλδένληαη κε ην δήκν ή ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα, εθηφο απφ ηνπο ζπλδέζκνπο, κε 
ζχκβαζε πξνκήζεηαο, εθηέιεζεο δεκνηηθνχ έξγνπ, παξνρήο ππεξεζηψλ, παξαρψξεζεο 

δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο δεκνηηθνχ έξγνπ ή δεκνηηθήο ππεξεζίαο κε αληηθείκελν αμίαο 
πάλσ απφ πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ εηεζίσο. 

 

 β. Γεληθνί Γηεπζπληέο, πξφεδξνη θαη κέιε δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, δηαρεηξηζηέο, κέηνρνη θαη 
εηαίξνη θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, πνπ έρνπλ ζπκβιεζεί κε ην δήκν, εθφζνλ ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο εηαηξείεο ππεξβαίλεη ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ ζπλνιηθνχ 
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θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη εηαίξνη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ θαη θνηλνπξαθηνχληα 

πξφζσπα, πνπ έρνπλ ζπκβιεζεί κε ην δήκν, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο 
πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο. 

 
 Αλ δήκνο ζπκκεηέρεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ επηρείξεζε πνπ ζπκβάιιεηαη, δελ ππάξρεη 

αζπκβίβαζην γηα ηνπο αηξεηνχο ηνπ δήκνπ πνπ κεηέρνπλ ζηε Γηνίθεζε δεκνζίσλ 

επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 
 

 4. Ζ ηδηφηεηα θαη ην αμίσκα ηνπ δεκάξρνπ, ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο ή 
ηνπηθήο θνηλφηεηαο ή ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο ή ε θαηνρή νπνηνπδήπνηε 

άιινπ αηξεηνχ αμηψκαηνο ζε φξγαλα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ δελ απνηειεί 
ιφγν αζπκβηβάζηνπ ή αλαζηνιήο άζθεζεο ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ 

άξζξνπ 16 γηα: α) ηνπο δηθεγφξνπο θαη ζπκβνιαηνγξάθνπο, β) ηα κέιε Γηδαθηηθνχ 

Δξεπλεηηθνχ Ξξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Ξ.) ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Α.Δ.Η.), ηα κέιε 
Δπηζηεκνληθνχ Ξξνζσπηθνχ ησλ Ρερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Ρ.Δ.Η.) θαη ην 

εηδηθφ δηδαθηηθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπο. 
 

 5. Γελ απνηειεί αζπκβίβαζην ε ζχλαςε ζχκβαζεο αγνξάο δεκνηηθψλ αθηλήησλ, εθφζνλ ε 

εθπνίεζε έρεη γίλεη χζηεξα απφ πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία. 
 

 6. Γελ απνηεινχλ θψιπκα ή αζπκβίβαζην ε ηδηφηεηα κέινπο ηεο Γηνίθεζεο θαη ε ηδηφηεηα ηνπ 
ππαιιήινπ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, πνπ ζπλδένληαη κε ην 

δήκν κε ζχκβαζε πνπ είλαη ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο. 
 

 7. Ρν θψιπκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο α` έσο θαη δ` ηεο παξαγξάθνπ 1 παχεη λα 

ππάξρεη, αλ ηα πξφζσπα ζηα νπνία ζπληξέρεη παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο πξηλ απφ ηελ 
εκέξα ηεο αλαθήξπμεο ησλ ππνςεθίσλ. Ζ Ξαξαίηεζε επηδίδεηαη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ζηνλ 

πξφεδξν πξσηνδηθψλ, ν νπνίνο ηελ ππνβάιιεη ακέζσο ζηελ αξρή πνπ είλαη αξκφδηα λα ηελ 
απνδερζεί. Ζ Ξαξαίηεζε ζεσξείηαη φηη γίλεηαη δεθηή απφ ηελ επίδνζε ηεο θαη δελ αλαθαιείηαη. 

Δηδηθέο δηαηάμεηο πνπ απαγνξεχνπλ ηελ ππνβνιή ή ηελ απνδνρή ηεο Ξαξαίηεζεο ησλ 

πξνζψπσλ πνπ πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 1 ή πνπ πεξηνξίδνπλ ην δηθαίσκα ηνπο λα 
παξαηηεζνχλ ή ηελ αξκνδηφηεηα ηεο αξρήο λα απνδερζεί ηελ Ξαξαίηεζε ηνπο εμαθνινπζνχλ 

λα ηζρχνπλ. Ρα πξφζσπα ηεο πεξίπησζεο α` ηεο παξαγξάθνπ 1 πνπ παξαηηήζεθαλ πξέπεη 
επηπξνζζέησο λα κελ έρνπλ ππεξεηήζεη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ δήκνπ πνπ ππνβάιινπλ 

ππνςεθηφηεηα κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελψλ πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία αλαθήξπμεο ησλ ππνςεθίσλ. 
 

Ρν πξψην εδάθην απηήο ηεο παξαγξάθνπ δελ ηζρχεη γηα ηνπο ζξεζθεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο. 
 

 8. Γήκαξρνη, δεκνηηθνί ζχκβνπινη, ζχκβνπινη δεκνηηθψλ ή ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη 
εθπξφζσπνη ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ πνπ απνδέρνληαη νπνηνδήπνηε απφ ηα θαζήθνληα ή ηα 

έξγα πνπ ζπληζηνχλ αζπκβίβαζην ή απνθηνχλ δεκνηηθφηεηα ζε άιιν δήκν εθπίπηνπλ απφ ην 

αμίσκα ηνπο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ξξσηνδηθείν, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ν νηθείνο 
δήκνο, κε απφθαζε ηνπ, δηαπηζηψλεη ηελ χπαξμε ηνπ αζπκβηβάζηνπ θαη ηελ έθπησζε απφ ην 

αμίσκα εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή έλζηαζε απφ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 45 ηνπ 
παξφληνο, πξφζσπα. Θαηά ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ην αζπκβίβαζην ρσξεί 

αίηεζε αλαίξεζεο ελψπηνλ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 50 ηνπ παξφληνο. 
 

 9. πνςεθηφηεηα θαη ζηνπο δχν βαζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο δελ επηηξέπεηαη. 
 

 10. Πχκπησζε ζην ίδην πξφζσπν ηεο ηδηφηεηαο αηξεηνχ ηνπ πξψηνπ βαζκνχ ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο απνθιείεηαη. 

 

 11. Πηνπο δήκνπο πνπ ζπληζηψληαη κε ην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ ηα αλσηέξσ 
Θσιχκαηα θαη αζπκβίβαζηα ζπληξέρνπλ ζηα πξφζσπα πνπ πιεξνχλ ηηο αληίζηνηρεο 

πξνυπφζεζεηο ζηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ λένπ δήκνπ. 
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 12. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ Λνεκβξίνπ 2010 ηζρχνπλ απνθιεηζηηθά 
ηα θσιχκαηα ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Θ.Γ.Θ. ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο εθινγηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο. 

Δηδηθά γηα ηνπο ππνςεθίνπο ζηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ηεο πεξ. γ’ ηνπ άξζξνπ 25 ηα 
θσιχκαηα ηνπ πξνεγνχκελνππ εδαθίνπ ηζρχνπλ γηα ηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ δήκνπ. 

 

Άξζξν 15 
Αζπκβίβαζην εμαηηίαο νθεηιψλ 

 
 1. Γελ κπνξνχλ λα είλαη δήκαξρνη, δεκνηηθνί ζχκβνπινη, ζχκβνπινη δεκνηηθήο ή ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο θαη εθπξφζσπνη ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ εθείλνη πνπ είλαη, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, 
νθεηιέηεο ηνπ δήκνπ, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ηνπ δήκνπ, θαζψο θαη ηεο 

δεκνηηθήο επηρείξεζεο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηνπ (Γ.Δ..Α.) θαη ησλ δεκνηηθψλ 

θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ. 
 

 2. Αλ νθεηιέηεο ηνπ δήκνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 
εθιεγεί δήκαξρνο, δεκνηηθφο ζχκβνπινο, ζχκβνπινο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο ή 

εθπξφζσπνο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, νθείιεη λα εμνθιήζεη ηελ νθεηιή ηνπ έσο ηελ εκέξα ηεο 

εγθαηάζηαζεο ησλ λέσλ δεκνηηθψλ αξρψλ. 
 

 3. Αλ ηα πξναλαθεξφκελα πξφζσπα γίλνπλ νθεηιέηεο ηνπ δήκνπ ή ησλ αλσηέξσ λνκηθψλ 
πξνζψπσλ κεηά ηελ εθινγή ηνπο, νθείινπλ λα εμνθιήζνπλ ηελ νθεηιή ηνπο κέζα ζε 

πξνζεζκία δχν (2) κελψλ, αθφηνπ θαηέζηε νξηζηηθή ε βεβαίσζε ηεο νθεηιήο θαη έιαβαλ 
γλψζε απηήο ή ζε πεξίπησζε άζθεζεο ελδίθσλ βνεζεκάησλ, αθφηνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε 

δηθαζηηθή απφθαζε. Αλ ε εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ γίλεη κέζα ζηελ 

αλσηέξσ πξνζεζκία, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε δηαθαλνληζκνχ ηεο νθεηιήο, ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία, εθπίπηνπλ απφ ην αμίσκα ηνπο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ξξσηνδηθείν, ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ν νηθείνο δήκνο, κε απφθαζε ηνπ, δηαπηζηψλεη ηελ χπαξμε 
ηνπ αζπκβηβάζηνπ θαη ηελ έθπησζε απφ ην αμίσκα, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή έλζηαζε απφ 

ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 247 ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο. Θαηά ηεο 

απφθαζεο κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ην αζπκβίβαζην ρσξεί αίηεζε αλαίξεζεο ελψπηνλ ηνπ 
Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 50 ηνπ παξφληνο. 

 
 4. Πηηο νθεηιέο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ εκπίπηνπλ θαη απηέο πνπ βεβαηψλνληαη ππέξ 

ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, πνπ ζπλελψλνληαη κε ην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο ή ησλ λνκηθψλ 

ηνπο πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ 1. 
 

Άξζξν 16 
Δπαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ δεκάξρνπ 

 
 1. Αλαζηέιιεηαη ε άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ δεκάξρσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο Θεηείαο ηνπο ζε δήκνπο άλσ ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) θαηνίθσλ. [κε ην 

άξζξν 282, παξ. 18 ηνπ ηδίνπ λφκνπ ην πιεζπζκηαθφ φξην γίλεηαη 25.000] 
 

 2. Ν ρξφλνο αλαζηνιήο άζθεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζεσξείηαη πξαγκαηηθφο 
ρξφλνο γηα ηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο, ην ζχλνιν ησλ 

εηζθνξψλ ζηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα θαηαβάιιεηαη απφ ην δήκν θαη βαξχλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ απηνχ. Κε ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ παξφληνο 
θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ησλ εηζθνξψλ. 

 
Άξζξν 17 

Αληηπξφζσπνη ηεο δηθαζηηθήο αξρήο θαη έθνξνη ησλ αληηπξνζψπσλ 
 

 1. Έθνξνο ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο είλαη ν Ξξφεδξνο ηνπ Ξξσηνδηθείνπ, 

ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ν δήκνο. Απηφο δηνξίδεη ζε θάζε εθινγηθφ ηκήκα ηεο 
πεξηθέξεηαο ηνπ πξσηνδηθείνπ ηνλ αληηπξφζσπν ηεο δηθαζηηθήο αξρήο δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ ςεθνθνξία. 
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 2. Αληηπξφζσπνη ηεο δηθαζηηθήο αξρήο δηνξίδνληαη: 
 

 α) Νη εηζεγεηέο θαη νη δφθηκνη εηζεγεηέο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. 
 

 β) Νη πξσηνδίθεο θαη αληεηζαγγειείο πξσηνδηθψλ, θαζψο θαη νη αληίζηνηρνη  

πάξεδξνη. 
 

 γ) Νη πξσηνδίθεο θαη νη πάξεδξνη ησλ δηνηθεηηθψλ πξσηνδηθείσλ 
 

 δ) Νη εηζεγεηέο θαη νη δφθηκνη εηζεγεηέο ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ. 
 

 ε) Νη εηξελνδίθεο θαη νη πηαηζκαηνδίθεο, 

 
 ζη) Νη ζπνπδαζηέο ηεο Δζληθήο Πρνιήο Γηθαζηψλ 

 
 δ) Νη Γηθαζηηθνί Αληηπξφζσπνη ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο. 

 

 ε) Νη δηθεγφξνη. 
 

 ζ) Νη αζθνχκελνη δηθεγφξνη θαη νη ππάιιεινη κε βαζκφ Α` θαη Β` ηεο γξακκαηείαο ηνπ 
Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη φισλ ησλ πνιηηηθψλ θαη πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη ησλ 

εηζαγγειηψλ απηψλ, ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, ηεο Γεληθήο Δπηηξνπείαο ησλ 
ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, νη δηθαζηηθνί ππάιιεινη ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ θαη ηεο 

ππεξεζίαο Γεληθνχ Δπηηξφπνπ Δπηθξαηείαο ζην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, θαζψο θαη νη ππάιιεινη 

ησλ έκκηζζσλ ππνζεθνθπιαθείσλ. 
 

 η) Νη ζπκβνιαηνγξάθνη. 
 

 ηα) Νη έκκηζζνη θαη άκηζζνη ππνζεθνθχιαθεο. 

 
 ηβ) Νη Δπηκειεηέο Αλειίθσλ κε βαζκφ Α` θαη Β` ησλ Γηθαζηεξίσλ Αλειίθσλ ηεο Σψξαο θαη νη 

ππάιιεινη κε βαζκφ Α θαη Β` ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, 
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 

 

 3. Αληηπξφζσπνο ηεο δηθαζηηθήο αξρήο δελ κπνξεί λα δηνξηζηεί φπνηνο έρεη ππεξβεί ην 
εμεθνζηφ έβδνκν (67ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. 

 
 4. Πε πεξηπηψζεηο εμαηξεηηθήο αλάγθεο ν δηνξηζκφο αληηπξνζψπσλ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο 

κπνξεί λα γίλεη θαη έσο ηελ πέκπηε εκέξα πξηλ απφ ηελ ςεθνθνξία. 
 

 5. Αλ ηα πξφζσπα πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο δελ επαξθνχλ, ν έθνξνο 

ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο δηνξίδεη σο αληηπξνζψπνπο δηθεγφξνπο θαη 
ζπκβνιαηνγξάθνπο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ πξσηνδηθείνπ. 

 
 Αλ ηα πξφζσπα πνπ νξίδνληαη γηα λα δηνξηζζνχλ σο αληηπξφζσπνη ηεο δηθαζηηθήο αξρήο 

ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ δελ επαξθνχλ, ν έθνξνο ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο 

κπνξεί λα δηνξίζεη γηα ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ, κφληκνπο δεκφζηνπο 
πνιηηηθνχο ππαιιήινπο ή κφληκνπο ππαιιήινπο ηεο πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν 

δήκνο, νη νπνίνη είλαη πηπρηνχρνη Λνκηθήο κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ Β` ή πηπρηνχρνη άιισλ 
ζρνιψλ θαη νη νπνίνη θαηέρνπλ ζέζε πξντζηακέλνπ, ηνπιάρηζηνλ ηκήκαηνο, αξθεί λα κελ 

ππεξεηνχλ ζε ππεξεζία κέζα ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ δήκνπ, ζε εθινγηθφ ηκήκα ηνπ νπνίνπ 
δηνξίδνληαη. 

 

 6. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ νη Γεληθνί Γξακκαηείο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ 
απνζηέιινπλ ζηνπο εθφξνπο ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο, πξνέδξνπο ησλ 

πξσηνδηθείσλ, νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο φισλ ησλ κνλίκσλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ ππαιιήισλ 
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ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ ηεο πεξηθέξεηαο, 

πνπ κπνξνχλ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, λα δηνξηζηνχλ αληηπξφζσπνη ηεο δηθαζηηθήο αξρήο. 
Γηα φζνπο ππεξεηνχλ ζε ππεξεζίεο ππνπξγείσλ, θεληξηθέο ή πεξηθεξεηαθέο, νη θαηαζηάζεηο 

ζπληάζζνληαη απφ ηελ  
αξκφδηα θεληξηθή ππεξεζία θάζε πνπξγείνπ θαη απνζηέιινληαη ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Γηεχζπλζε Δθινγψλ). 

 
 Νη θαηαζηάζεηο απηέο πεξηέξρνληαη ζηνπο απνδέθηεο νπσζδήπνηε δεθαπέληε (15) εκέξεο 

πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηεο ςεθνθνξίαο. 
 

 7. Γηα ηηο εθινγέο ηνπ Λνεκβξίνπ ηνπ 2010 θαη ηηο ηπρφλ επαλαιεπηηθέο απηψλ, σο 
κφληκνη ππάιιεινη ησλ πεξηθεξεηψλ ηνπ άξζξνπ απηνχ λννχληαη νη κφληκνη ππάιιεινη ησλ 

Δληαίσλ Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ζηελ εδαθηθή 

πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ αλήθεη ν νηθείνο δήκνο. 
 

 8. Νη δηθεγφξνη πνπ είλαη βνπιεπηέο, θαζψο θαη απηνί πνπ έρνπλ αλαθεξπρζεί ππνςήθηνη, δελ 
δηνξίδνληαη αληηπξφζσπνη. 

 

 9. Νη αληηπξφζσπνη ηεο δηθαζηηθήο αξρήο θαη νη έθνξνη απηψλ ςεθίδνπλ ζηηο δεκνηηθέο 
εθινγέο, κφλνλ αλ είλαη γξακκέλνη ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν δήκνπ ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο, 

φπνπ αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο απηά. Αλ δελ είλαη γξακκέλνη ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν ηνπ 
δήκνπ πνπ αλήθεη ην εθινγηθφ ηκήκα, ζην νπνίν αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο θαη είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζε εθινγηθφ θαηάινγν άιινπ δήκνπ, ηφηε ππνγξάθνπλ ππεχζπλε δήισζε 
ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν δήκνο ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ νπνίνπ είλαη 

εγγεγξακκέλνη θαη ςεθίδνπλ. 

 
 10. Ρα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ησλ εθνξεπηηθψλ επηηξνπψλ θιεξψλνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ, δεθαπέληε (15) εκέξεο 
πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηεο ςεθνθνξίαο. Αλ ε ςεθνθνξία καηαησζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 

48 Θ.Γ.Θ. ή επαλαιεθζεί ε ςεθνθνξία ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ παξφληνο, νη εθινγέο 

δηεμάγνληαη κε ηα ίδηα κέιε ησλ εθνξεπηηθψλ επηηξνπψλ 
 

Άξζξν 18 
πνςεθηφηεηεο 

 

 1. Ζ εθινγή ηνπ δεκάξρνπ, ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, ησλ ζπκβνχισλ ησλ δεκνηηθψλ 
ή ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο γίλεηαη θαηά 

ζπλδπαζκνχο. πνςεθηφηεηεο εθηφο ζπλδπαζκψλ απνθιείνληαη. 
 

 2. Θάζε ζπλδπαζκφο πεξηιακβάλεη: 
 

 α) Ρνλ ππνςήθην δήκαξρν. 

 
 β) Ρνπο ππνςήθηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, ζε αξηζκφ ίζν ηνπιάρηζηνλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

εδξψλ θάζε εθινγηθήο πεξηθέξεηαο κε δπλαηφηεηα πξνζαχμεζεο έσο θαη πελήληα ηνηο εθαηφ 
(50%). Ρπρφλ δεθαδηθφο αξηζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ επφκελε αθέξαηε κνλάδα, εθφζνλ 

ην θιάζκα είλαη ίζν κε κηζφ ηεο κνλάδαο θαη άλσ. Πηηο κνλνεδξηθέο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ν 

αξηζκφο ησλ ππνςήθησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ κπνξεί λα πξνζαπμεζεί έσο ηξεηο. 
 

 γ) Ρνπο ππνςήθηνπο ζπκβνχινπο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. Ν αξηζκφο ησλ ππνςήθησλ 
ζπκβνχισλ ηεο θάζε δεκνηηθήο θνηλφηεηαο είλαη ίζνο ηνπιάρηζηνλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ 

ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, κε δπλαηφηεηα πξνζαχμεζεο θαηά έλαλ. 
 

 δ) Ρνπο ππνςήθηνπο ζπκβνχινπο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο ή ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο. Ν αξηζκφο ησλ ππνςήθησλ ζπκβνχισλ ηεο θάζε ηνπηθήο θνηλφηεηαο είλαη ίζνο 
ηνπιάρηζηνλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, κε 
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δπλαηφηεηα πξνζαχμεζεο θαηά έλαλ. Ν αξηζκφο ησλ ππνςήθησλ εθπξνζψπσλ θάζε ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο νξίδεηαη κέρξη δχν. 
 

 3. Ν αξηζκφο ησλ ππνςήθησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, ζπκβνχισλ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο θαη 
ζπκβνχισλ ηνπηθήο θνηλφηεηαο απφ θάζε θχιν αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζην έλα ηξίην (1/3) 

ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο ή 

ηνπηθήο θνηλφηεηαο πνπ ππνινγίδεηαη δηαθεθξηκέλα γηα θάζε δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη θάζε 
ζπκβνχιην δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο. Ρπρφλ δεθαδηθφο αξηζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ 

ακέζσο επφκελε αθέξαηε κνλάδα, εθφζνλ ην θιάζκα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην κηζφ ηεο. 
Πηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ή ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ ζπλνιηηθνχ αξηζκνχ 
ησλ αληίζηνηρσλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ επφκελνπ άξζξνπ, ην αλσηέξσ 

πνζνζηφ ππνινγίδεηαη επί ηνπ αξηζκνχ ησλ αληίζηνηρσλ κειψλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε 

γξαπηή δήισζε ηνπ ζπλδπαζκνχ.  
 

 4. πνςεθηφηεηα απφ ην ίδην πξφζσπν θαη γηα ηελ εθινγή ηνπ σο δεκάξρνπ, σο κέινπο 
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, σο κέινο ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο ή σο 

εθπξνζψπνπ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο δελ επηηξέπεηαη. 

 
 5. Θαλείο δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρεη ζε πεξηζζφηεξνπο ζπλδπαζκνχο. 

 
Άξζξν 19 

Θαηάξηηζε ζπλδπαζκψλ 
 

 1. Ν ζπλδπαζκφο θαηαξηίδεηαη κε γξαπηή δήισζε πνπ ππνγξάθνπλ φινη νη ππνςήθηνη 

πνπ ηνλ απνηεινχλ. 
 

 Πηε δήισζε ηνπ ζπλδπαζκνχ αλαγξάθνληαη θαηά ζεηξά: 
 

 α) Ρν ηπρφλ φλνκα θαη έκβιεκα ηνπ ζπλδπαζκνχ. 

 
 β) Ρν επψλπκν, ην θχξην φλνκα θαη ην παηξψλπκν ηνπ ππνςήθηνπ δεκάξρνπ, κε ηελ 

αληίζηνηρε έλδεημε, ε νπνία ηίζεηαη είηε δίπια είηε θάησ απφ ην φλνκα ηνπ ππνςήθηνπ 
δεκάξρνπ. Δάλ δελ αλαγξαθεί έλδεημε, ν πξψηνο ππνςήθηνο ηνπ ζπλδπαζκνχ ζεσξείηαη 

ππνςήθηνο δήκαξρνο. 

 
 γ) Αθνινπζνχλ, θαηά εθινγηθή πεξηθέξεηα, κε αιθαβεηηθή ζεηξά, νη ππνςήθηνη δεκνηηθνί 

ζχκβνπινη ηνπ ζπλδπαζκνχ, κε αιθαβεηηθή ζεηξά, κε ζεκείσζε παξαπιεχξσο θαη εληφο 
παξελζέζεσο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία είλαη ππνςήθηνη. 

 
 δ) Αθνινπζνχλ θαηά δεκνηηθή ή ηνπηθή θνηλφηεηα κε αιθαβεηηθή ζεηξά ην επψλπκν θαη ην 

φλνκα ησλ ππνςήθησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο ή ησλ 

ππνςήθησλ εθπξνζψπσλ ηνπηθήο θνηλφηεηαο κε αιθαβεηηθή ζεηξά. 
 

 2. Ζ δήισζε ηνπ ζπλδπαζκνχ είλαη λφκηκε: 
 

 α) Δάλ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ ππνςήθηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη γηα ην έλα δεχηεξν (1/2) 

ηνπ ζπλφινπ ησλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ θαη ν αξηζκφο ησλ ππνςήθησλ δεκνηηθψλ 
ζπκβνχισλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ θάζε εθινγηθήο πεξηθέξεηαο. 

 
 β) Δάλ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ ππνςήθηνη ζχκβνπινη γηα ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ ζπλφινπ 

ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ν αξηζκφο ησλ ππνςήθησλ ζπκβνχισλ θάζε δεκνηηθήο 
θνηλφηεηαο είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ηα ηξία πέκπηα (3/5) ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ηεο. 
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 γ) Δάλ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ ππνςήθηνη ζχκβνπινη γηα ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ πνπ εθιέγνπλ ηξηκειή ζπκβνχιηα θαη εθφζνλ ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ 
έλαο ππνςήθηνο. 

 
 Ζ κε χπαξμε ππνςήθηνπ εθπξνζψπνπ ηνπηθήο θνηλφηεηαο δελ επεξεάδεη ηε λνκηκφηεηα ηεο 

δήισζεο ηνπ ζπλδπαζκνχ. 

 
 Ρπρφλ δεθαδηθφο αξηζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο επφκελε αθέξαηε κνλάδα, εθφζνλ 

ην θιάζκα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην κηζφ ηεο. 
 

 3. Πηε δήισζε επηζπλάπηεηαη γηα θάζε ππνςήθην ηνπ ζπλδπαζκνχ: 
 

 α) Ξηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην δεκνηνιφγην ηνπ δήκνπ, φπνπ είλαη ππνςήθηνο. 

 
 β) πεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ φηη δελ έρεη ζηεξεζεί θαλέλα πνιηηηθφ ηνπ δηθαίσκα ή 

φηη έιεμε ε πξφζθαηξε απνζηέξεζε ησλ δηθαησκάησλ απηψλ ή ζα έρεη ιήμεη ηελ εκέξα ηεο 
εθινγήο, θαζψο θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ηα θσιχκαηα εθινγηκφηεηαο ηνπ άξζξνπ 14. 

 

 γ) Απνδεηθηηθφ είζπξαμεο Γ.Ν.., απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη θάζε ππνςήθηνο δήκαξρνο, 
δεκνηηθφο ζχκβνπινο θαη ζχκβνπινο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξαγξάθνπ 4 

ηνπ παξφληνο λφκνπ, έρεη θαηαζέζεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, αληίζηνηρα, ην πνζφ ησλ εθαηφ 
επξψ (100), πελήληα επξψ (50) θαη πελήληα επξψ (50). Κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Νηθνλνκηθψλ κπνξεί λα γίλεη 
αλαπξνζαξκνγή ησλ πνζψλ απηψλ. 

 

 Αληίζηνηρν απνδεηθηηθφ Γ.Ν.. δελ απαηηείηαη γηα ην αμίσκα ηνπ κέινπο ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ 
δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηνπ κέινπο 

ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, θαζψο θαη ηνπ ηνπηθνχ εθπξνζψπνπ. 
 

 δ) πεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ ζπκβνχινπ ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο φηη 

είλαη θάηνηθνο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία είλαη 
ππνςήθηνο. 

 
 4. Δπηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί πέξαλ ηνπ θπξίνπ νλφκαηνο ηνπ ππνςεθίνπ θαη 

ππνθνξηζηηθφ απηνχ, εθφζνλ κε απηφ είλαη επξχηεξα γλσζηφο. Πηελ πεξίπησζε απηή ην 

ππνθνξηζηηθφ αθνινπζεί ην θχξην φλνκα θαη ηίζεηαη ζε παξέλζεζε. 
 

 Γηα ηηο γπλαίθεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πξψην επψλπκν είηε ην παηξηθφ είηε ηνπ 
ζπδχγνπ, αλεμαξηήησο κε πνην επψλπκν είλαη εγγεγξακκέλεο ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο κεξίδα. 

 
 5. Πηε δήισζε κπνξεί λα νξίδεηαη φλνκα θαη έκβιεκα ζπλδπαζκνχ. Απαγνξεχεηαη λα 

νξίδεηαη ή λα ρξεζηκνπνηείηαη σο φλνκα ή σο έκβιεκα ζχκβνιν ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο ή 

ζεκαία ή άιιν παξφκνην ζχκβνιν θξάηνπο ή ζεκείν ηδηαίηεξεο επιάβεηαο, ζηέκκα, φλνκα ή 
έκβιεκα πνιηηηθήο νξγάλσζεο, θσηνγξαθία πξνζψπνπ, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ζπλδπαζκφ, 

έκβιεκα θξάηνπο, πνπ ίζρπε παιαηφηεξα ή ηζρχεη αθφκε, θαζψο θαη ζχκβνια ή εκβιήκαηα 
ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο ηεο 21 εο Απξηιίνπ 1967 ή θσηνγξαθίεο πξνζψπσλ πνπ έρνπλ 

θαηαδηθαζηεί γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηφ. 

 
 Αλ γίλνπλ πεξηζζφηεξεο δειψζεηο κε ην ίδην φλνκα ή έκβιεκα, δηθαίσκα ρξήζεο έρεη φπνηνο 

ην έρεη δειψζεη πξψηνο. Αλ γίλεη παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ απηήο ηεο παξαγξάθνπ θαη ε 
παξάβαζε βεβαησζεί απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην, ε δήισζε είλαη απαξάδεθηε. 

 
 6. Αλ δελ έρεη ηεξεζεί θάπνηα απφ ηηο δηαηππψζεηο ή δελ ππάξρεη θάπνηα απφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ή θάπνην απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνπλ νη παξάγξαθνη 1 θαη 3 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ θαη απηφ βεβαησζεί απφ ην δηθαζηήξην ε δήισζε είλαη απαξάδεθηε. 
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 Δηδηθφηεξα, αλ έρεη ζπληαρζεί ε δήισζε ηνπ ζπλδπαζκνχ πνπ πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 1, 

κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, δελ είλαη απαξάδεθηε, εθφζνλ πεξηιακβάλεη ξεηή δήισζε πνπ νξίδεη 
ηνλ ππνςήθην δήκαξρν. Απαξάδεθηε είλαη θαη ε εθπξφζεζκε δήισζε, θαζψο θαη ε δήισζε 

πνπ πεξηιακβάλεη ιηγφηεξνπο ππνςεθίνπο απφ ηα ειάρηζηα φξηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. 

 

 7. Ζ δήισζε επηδίδεηαη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή, χζηεξα απφ παξαγγειία ησλ πξνζψπσλ πνπ 
ηελ ππνβάινπλ ή ελφο εθινγέα δεκφηε ή παξαδίδεηαη κε απφδεημε ζηνλ πξφεδξν ηνπ 

πξσηνδηθείνπ είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ ςεθνθνξία. 
 

 Έσο ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, επηηξέπεηαη κφλν λα ζπκπιεξσζεί ν ζπλδπαζκφο 
έσο ηνλ επηηξεπφκελν αξηζκφ ησλ ππνςήθησλ ζπκβνχισλ κε ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε ηνπ 

ππνςήθηνπ δεκάξρνπ. Πηε δήισζε απηή επηζπλάπηνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπεη ε 

παξάγξαθνο 3, θαζψο θαη γξαπηή απνδνρή ηνπ πξνζψπνπ, πνπ πξνηείλεηαη. Κεηά ηε ιήμε 
ηεο εηθνζαήκεξεο πξνζεζκίαο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίδνζε ή ηελ παξάδνζε ζην αξκφδην 

δηθαζηήξην, θακηά κεηαβνιή ηεο δήισζεο δελ επηηξέπεηαη, εθηφο απφ ηελ αληηθαηάζηαζε 
πξνζψπσλ πνπ παξαηηήζεθαλ ή απεβίσζαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

Άξζξν 20 
Αλαθήξπμε θαη θνηλνπνίεζε ζπλδπαζκψλ 

 
 1. Ρε δέθαηε πέκπηε (15ε) εκέξα πξηλ απφ ηελ ςεθνθνξία ην πξσηνδηθείν αλαθεξχζζεη ζε 

δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπο ζπλδπαζκνχο πνπ έρνπλ δεισζεί λφκηκα. 
 

 2. Ν πξφεδξνο ηνπ πξσηνδηθείνπ θνηλνπνηεί ακέζσο ζηνλ πεξηθεξεηάξρε ηηο ζρεηηθέο 

απνθάζεηο. 
 

 3. Ν πεξηθεξεηάξρεο ζεσξεί θαη απνζηέιιεη ακέζσο ζε θάζε δήκν πίλαθα ησλ ζπλδπαζκψλ 
πνπ έρνπλ αλαθεξπρζεί. 

 

 
Άξζξν 21 

Αληηθαηάζηαζε ππνςεθίσλ πνπ παξαηηήζεθαλ ή απεβίσζαλ 
 

 1. Ν ππνςήθηνο δήκαξρνο κπνξεί λα παξαηηεζεί απφ ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπ. Ζ Ξαξαίηεζε 

γίλεηαη κε γξαπηή δήισζε ηνπ, ε νπνία επηδίδεηαη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ή παξαδίδεηαη κε 
απφδεημε ζηνλ πξφεδξν ηνπ πξσηνδηθείνπ ηελ φγδνε (8ε) εκέξα, ην αξγφηεξν, πξηλ απφ ηε 

δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο. 
 

 2. Πε πεξίπησζε Ξαξαίηεζεο ή ζαλάηνπ ηνπ ππνςήθηνπ δεκάξρνπ, ηε ζέζε ηνπ ζην 
ζπλδπαζκφ θαηαιακβάλεη είηε λένο ππνςήθηνο είηε έλαο απφ ηνπο ππνςήθηνπο δεκνηηθνχο 

ζπκβνχινπο ηνπ ζπλδπαζκνχ, χζηεξα απφ δήισζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ππνςεθίσλ πνπ 

επηδίδεηαη κε απφδεημε ζηνλ πξφεδξν ηνπ πξσηνδηθείνπ δχν εκέξεο ην αξγφηεξν πξηλ απφ ηε 
δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο. Πηε δήισζε επηζπλάπηνληαη ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 19, θαζψο θαη ε γξαπηή απνδνρή ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξνηείλεηαη. 
Ρν αξκφδην δηθαζηήξην αλαθεξχζζεη ηνλ ππνςήθην πνπ αληηθαζηζηά εθείλνλ πνπ παξαηηήζεθε 

ή απεβίσζε κέρξη θαη ηελ παξακνλή ηεο δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ. 

 
 Αλ δελ έγηλε αληηθαηάζηαζε, ηε ζέζε ηνπ δεκάξρνπ θαηαιακβάλεη ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο 

ηνπ ζπλδπαζκνχ πνπ έιαβε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο. 
 

 3. Πε πεξίπησζε Ξαξαίηεζεο ή αλαθήξπμεο ηνπ σο ππνςήθηνπ δεκάξρνπ ζε 
αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέληνο ή απνβηψζαληνο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ή ζαλάηνπ 

ππνςήθηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ ή ππνςήθηνπ ζπκβνχινπ ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο ή ππνςήθηνπ εθπξνζψπνπ ηνπηθήο θνηλφηεηαο, ηε ζέζε ηνπ κπνξεί λα θαηαιάβεη 
λένο ππνςήθηνο, χζηεξα απφ δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ δεκάξρνπ αθφκε θαη αλ έρεη πεξάζεη ε 

πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 19. Πηε δήισζε επηζπλάπηνληαη ηα ζηνηρεία πνπ 
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νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 19, θαζψο θαη ε γξαπηή απνδνρή ηνπ πξνζψπνπ 

πνπ πξνηείλεηαη. 
 

 Γηα ηελ Ξαξαίηεζε εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1. Ρν αξκφδην 
δηθαζηήξην αλαθεξχζζεη ακέζσο ηνλ αληηθαηαζηάηε ππνςήθην. 

 

 4. Ππλδπαζκφο, πνπ πεξηέρεη αξηζκφ ππνςήθησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ή ζπκβνχισλ 
δεκνηηθήο θνηλφηεηαο κηθξφηεξν απφ ην ειάρηζην φξην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 18, 

θαζψο θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 19, εμαηηίαο Ξαξαίηεζεο ή ζαλάηνπ ππνςεθίσλ 
ηνπ, γηα ηνπο νπνίνπο δελ δειψζεθε αληηθαηάζηαζε, ζεσξείηαη λφκηκνο. 

 
Άξζξν 22 

Γηθαηψκαηα ζπλδπαζκψλ 

 
 1. Θάζε ζπλδπαζκφο έρεη δηθαίσκα λα δηνξίζεη έλαλ αληηπξφζσπν θαη δχν αλαπιεξσηέο ηνπ 

ζε θάζε εθινγηθφ ηκήκα, κε γξαπηή δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ δεκάξρνπ. 
 

 2. Δπίζεο θάζε ζπλδπαζκφο έρεη δηθαίσκα λα δηνξίδεη πιεξεμνχζην κε ζπκβνιαηνγξαθηθή 

δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ δεκάξρνπ. Ν πιεξεμνχζηνο ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζπλδπαζκνχ 
νηηδήπνηε κπνξεί λα ελεξγήζεη, ζχκθσλα κε ην λφκν, ν ππνςήθηνο δήκαξρνο, θαηά ηε 

δηεμαγσγή ηεο εθινγήο. 
 

 3. Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δήκαξρνο έρεη απνβηψζεη ή παξαηηεζεί, ν δηνξηζκφο ησλ 
αληηπξνζψπσλ θαη ηνπ πιεξεμνπζίνπ γίλεηαη κε δήισζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ππνςεθίσλ 

ηνπ νηθείνπ ζπλδπαζκνχ. 

 
 4. Νη ππνςήθηνη, νη αληηπξφζσπνη ησλ ζπλδπαζκψλ θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο έρνπλ δηθαίσκα 

λα είλαη παξφληεο θαηά ηε δηάξθεηα φιεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εθινγήο, ψζπνπ λα ζθξαγηζηνχλ 
νη ζάθνη θαη λα ππνβάινπλ θάζε είδνπο παξαηεξήζεηο θαη ελζηάζεηο. 

 

 5. Γελ κπνξνχλ λα δηνξηζηνχλ αληηπξφζσπνη, αλαπιεξσηέο ηνπο ή πιεξεμνχζηνη 
ζπλδπαζκψλ ν δήκαξρνο, νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη ζχκβνπινη ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο θαη νη εθπξφζσπνη ηνπηθήο θνηλφηεηαο, φπνηνη δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθιέγνπλ 
θαη φινη φζνη δελ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 14, εθηφο 

αλ παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο αλαθήξπμεο ησλ ζπλδπαζκψλ. Γηα 

ηελ Ξαξαίηεζε θαη ηελ απνδνρή ηεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ 
άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 
 6. Γηα ηηο εθινγέο ηνπ Λνεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2010 δελ κπνξνχλ λα δηνξηζηνχλ αληηπξφζσπνη, 

αλαπιεξσηέο ηνπο ή πιεξεμνχζηνη ζπλδπαζκψλ θαη νη ζχκβνπινη δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο 
θαη νη ηνπηθνί ζχκβνπινη. 

 

 
Άξζξν 23 

Ξξφγξακκα ηεο εθινγήο 
 

 1. Ν δήκαξρνο εθδίδεη θαη δεκνζηεχεη, κε ηνηρνθφιιεζε, ζε φιεο ηηο ζπλνηθίεο, ζε φια ηα 

ρσξηά θαη ηνπο νηθηζκνχο ηνπ δήκνπ θαη αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ ηξεηο (3) 
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ ςεθνθνξία, πξφγξακκα πνπ αλαθέξεη αθξηβψο ηελ εκέξα 

ηεο ςεθνθνξίαο, ηηο ψξεο πνπ αξρίδεη θαη ηειεηψλεη, ηνλ ηφπν θαη ην θαηάζηεκα ηεο 
ςεθνθνξίαο, ηηο έδξεο γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη ε εθινγή θαη ηνπο ζπλδπαζκνχο καδί κε ηα 

νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ, πνπ ζπγθξνηνχλ θάζε ζπλδπαζκφ, φπσο είλαη γξακκέλα ζηνλ 
πίλαθα πνπ έρεη δηαβηβάζεη ν πεξηθεξεηάξρεο. 

 

 2. Ρν πξφγξακκα ηεο πξψηεο εθινγήο ζε λέν δήκν εθδίδεηαη θαη δεκνζηεχεηαη απφ ηνλ 
πεξηθεξεηάξρε. 
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 3. Γήκαξρνο γηα ηηο εθινγέο ηνπ Λνεκβξίνπ 2010 λνείηαη ν δήκαξρνο ή ν πξφεδξνο ηεο 

θνηλφηεηαο. 
 

Άξζξν 24 
Κνξθή ησλ ςεθνδειηίσλ 

 

 1. Ρα ςεθνδέιηηα θαηαζθεπάδνληαη απφ ιεπθφ ραξηί. 
 

 2. Ρα ςεθνδέιηηα, γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα, έρνπλ ζρήκα νξζνγψλην. Νη δηαζηάζεηο ησλ 
ςεθνδειηίσλ θαη εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε κνξθή ηνπο θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

άξζξνπ 26 ηνπ παξφληνο, νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο 
θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 

 

 3. Ζ εθηχπσζε ησλ εληχπσλ ςεθνδειηίσλ πξέπεη λα είλαη κε καχξε απφρξσζε. 
 

 
Άξζξν 25 

Δθινγηθέο πεξηθέξεηεο 

 
 Υο πεξηθέξεηα γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ νξίδεηαη ε πεξηθέξεηα: 

 
 α) ηνπ δήκνπ, ν νπνίνο δελ πξνήιζε απφ ζπλέλσζε πξψελ Ν.Ρ.Α. θαηά ην άξζξν 1 ηνπ 

παξφληνο, 
 

 β) ηνπ ζπλελνχκελνχ δήκνπ ή θνηλφηεηαο, δειαδή ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ, 
 

 γ) νη δεκνηηθέο θνηλφηεηεο ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ,  
δειαδή ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ζηα νπνία δηαηξνχληαη νη δήκνη άλσ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ 

(100.000) θαηνίθσλ. 

 
Άξζξν 26 

 
Ξεξηερφκελν ησλ ςεθνδειηίσλ 

 

 1. Πην επάλσ κέξνο ηνπ ςεθνδειηίνπ ζεκεηψλνληαη ην έκβιεκα θαη ην φλνκα ηνπ 
ζπλδπαζκνχ, φπσο έρνπλ δεισζεί θαη αλαγξάθνληαη ζηελ απφθαζε αλαθήξπμεο. 

 
 2. Πε δήκνπο πνπ απνηεινχλ εληαία εθινγηθή πεξηθέξεηα ζην ςεθνδέιηην κεηά ηελ νλνκαζία 

ηνπ ζπλδπαζκνχ αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ ππνςήθηνπ δεκάξρνπ θαη αθνινπζνχλ κε 
αιθαβεηηθή ζεηξά νη ππνςήθηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη. 

 

 Πε δήκνπο πνπ απνηεινχληαη απφ πεξηζζφηεξεο Δθινγηθέο πεξηθέξεηεο ζην ςεθνδέιηην κεηά 
ηελ νλνκαζία ηνπ ζπλδπαζκνχ αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ  

ππνςήθηνπ δεκάξρνπ θαη: 
 

 α. ζην πξψην κέξνο ηνπ ςεθνδειηίνπ πξνηάζζνληαη, κε αιθαβεηηθή ζεηξά, νη ππνςήθηνη 

δεκνηηθνί ζχκβνπινη ηεο αληίζηνηρεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο, 
 

 β. ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ ςεθνδειηίνπ αθνινπζνχλ νη ππνςήθηνη, κε αιθαβεηηθή ζεηξά, 
ησλ ππφινηπσλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ, κε ζεκείσζε παξαπιεχξσο θαη εληφο παξελζέζεσο ε 

εθινγηθή ηνπο πεξηθέξεηα, ζηελ νπνία είλαη ππνςήθηνη, 
 

 γ. ζην ηξίην κέξνο ηνπ ςεθνδειηίνπ αθνινπζεί ε νλνκαζία ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαγξάθνληαη ηα νλφκαηα ησλ αληίζηνηρσλ ππνςεθίσλ κε 
αιθαβεηηθή ζεηξά. 
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Άξζξν 27 
Πηαπξνί πξνηίκεζεο 

 
 1. Ν εθινγέαο εθθξάδεη ηελ πξνηίκεζε ηνπ ζε ππνςήθην ζπλδπαζκνχ, ζεκεηψλνληαο ζην 

ςεθνδέιηην ζηαπξφ παξαπιεχξσο ηνπ νλφκαηνο ηνπ. 

 
 2. Γηα ηελ εθινγή δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ζε δήκνπο πνπ απνηεινχλ εληαία εθινγηθή 

πεξηθέξεηα ν εθινγέαο κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζε ηνπ ππέξ ελφο ή δχν ή ηξηψλ 
ππνςεθίσλ. Γηα ηελ εθινγή δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ζε δήκνπο πνπ απνηεινχληαη απφ 

πεξηζζφηεξεο Δθινγηθέο πεξηθέξεηεο ν εθινγέαο κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζε ηνπ ππέξ 
ελφο ή δχν ή ηξηψλ ππνςεθίσλ ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο ζηνπο θαηαιφγνπο ηεο νπνίαο είλαη 

γξακκέλνο θαη ππέξ ελφο ππνςεθίνπ ζε κία απφ ηηο άιιεο Δθινγηθέο πεξηθέξεηεο ηνπ νηθείνπ 

δήκνπ. Πηηο κνλνεδξηθέο, δηεδξηθέο θαη ηξηεδξηθέο Δθινγηθέο πεξηθέξεηεο ν εθινγέαο κπνξεί λα 
εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζε ηνπ κφλνλ ππέξ ελφο ππνςεθίνπ ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο ζηνπο 

θαηαιφγνπο ηεο νπνίαο είλαη γξακκέλνο θαη ππέξ ελφο ππνςεθίνπ ζε κία απφ ηηο άιιεο 
Δθινγηθέο πεξηθέξεηεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ. 

 

 3. Ν εθινγέαο κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζε ηνπ ππέξ ελφο ή ππέξ δχν ππνςεθίσλ ηνπ 
ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο θαη ππέξ ελφο ππνςήθηνπ ζπκβνχινπ ή εθπξνζψπνπ 

ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο. 
 

 4. Πε δήκνπο πνπ απνηεινχλ εληαία εθινγηθή πεξηθέξεηα, ςεθνδέιηην πνπ θέξεη 
πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο επηηξεπφκελνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο, είλαη έγθπξν, ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε θαλέλαο ζηαπξφο πξνηίκεζεο. Πε δήκνπο πνπ απνηεινχληαη απφ 

πεξηζζφηεξεο Δθινγηθέο πεξηθέξεηεο, ςεθνδέιηην πνπ θέξεη πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο 
επηηξεπφκελνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο ζε θάπνην κέξνο ηνπ είλαη έγθπξν, ρσξίο λα ιακβάλεηαη 

ππφςε θαλέλαο ζηαπξφο πξνηίκεζεο γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ ηνπ κέξνπο απηνχ. 
 

 5. Ν ζηαπξφο πξνηίκεζεο ζεκεηψλεηαη κε ζηπινγξάθν καχξεο ή θπαλήο απφρξσζεο. 

 
 Πε θάζε άιιε πεξίπησζε, ν ζηαπξφο ζεσξείηαη φηη δελ είλαη γξακκέλνο θαη ε εγθπξφηεηα ηνπ 

ςεθνδειηίνπ εξεπλάηαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 28 ηνπ παξφληνο. 
 

 6. Γηα ηνλ ππνςήθην δήκαξρν δελ απαηηείηαη ζηαπξφο πξνηίκεζεο θαη αλ ζεκεησζεί δελ 

ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα ηνπ ςεθνδειηίνπ. 
 

 7. Δγγξαθέο ή δηαγξαθέο δελ επηηξέπνληαη θαη, αλ γίλνπλ, επηθέξνπλ αθπξφηεηα ηνπ 
ςεθνδειηίνπ. 

 
Άξζξν 28 

Άθπξα ςεθνδέιηηα 

 
 Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε αθπξφηεηαο, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ 

πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, ην ςεθνδέιηην είλαη άθπξν κφλνλ ζηηο αθφινπζεο  
πεξηπηψζεηο: 

 

 α) Αλ έρεη ζρήκα, δηαζηάζεηο ή κνξθή πνπ δηαθέξνπλ, θαηά ηξφπν εκθαλή, απφ απηά πνπ 
νξίδεη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 24 ή ε ππνπξγηθή απφθαζε. 

 
 β) Αλ έρεη ηππσζεί ζε ραξηί ή κε κειάλη πνπ ην ρξψκα ηνπ δηαθέξεη, θαηά ηξφπν εκθαλή, 

απφ απηφ πνπ νξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 24. 
 

 γ) Αλ έρνπλ ζεκεησζεί ζε νπνηαδήπνηε πιεπξά ηνπ ιέμεηο, θξάζεηο, ππνγξακκίζεηο, ζηίγκαηα 

ή άιια ζεκεία, εθφζνλ απνηεινχλ δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα, πνπ παξαβηάδνπλ κε ηξφπν 
πξνθαλή ην απφξξεην ηεο ςεθνθνξίαο. 
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 δ) Αλ βξεζεί ζην θάθειν κε έλα ή πεξηζζφηεξα άιια έγθπξα ή άθπξα ςεθνδέιηηα ηνπ ίδηνπ 

ή δηαθνξεηηθνχ ζπλδπαζκνχ ή κε ιεπθά θαη 
 

 ε) Αλ βξεζεί κέζα ζε θάθειν, πνπ δελ είλαη ζχκθσλνο κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ  
άξζξνπ 46 Θ.Γ.Θ.. 

 

Άξζξν 29 
Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ 

 
 1. Νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη θαηά 

ηε δηελέξγεηα ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ γηα φζα ζέκαηα δελ πθίζηαηαη εηδηθή πξφβιεςε ζηηο 
ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηνπ Θ.Γ.Θ.. 

 

 2. πνπ ζηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ αλαθέξεηαη ν λνκάξρεο, 
πξνθεηκέλνπ γηα ηηο δεκνηηθέο εθινγέο λνείηαη ν πεξηθεξεηάξρεο. 

 
 

Άξζξν 30 

Αξηζκφο ζπκβνχισλ θάζε εθινγηθήο πεξηθέξεηαο 
 

 1. Ν αξηζκφο ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θάζε εθινγηθήο πεξηθέξεηαο γηα ηηο πεξηπηψζεηο β` 
θαη γ` ηνπ άξζξνπ 25 νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε βάζε ηνλ πιεζπζκφ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηειεπηαία 
απνγξαθή. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε γ` ηνπ άξζξνπ 25 σο πιεζπζκφο ιακβάλεηαη εθείλνο, 

πνπ έρεη θαζνξηζζεί κε ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 283 ηνπ παξφληνο. 

 
 2. Κέηξν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θάζε εθινγηθήο 

πεξηθέξεηαο απνηειεί ην αθέξαην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ φινπ ηνπ 
δήκνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηειεπηαία γεληθή απνγξαθή πιεζπζκνχ δηα ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θάζε δήκνπ. 

 
 3. Απφ ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο δηα ηνπ εθινγηθνχ 

κέηξνπ πξνθχπηεη ν αξηζκφο ησλ δεκνηηθψλ ηεο ζπκβνχισλ. 
 

 4. Νη ζέζεηο ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην πνπ παξακέλνπλ αδηάζεηεο 

πξνζηίζεληαη αλά κία ζηηο Δθινγηθέο πεξηθέξεηεο κε ηα κεγαιχηεξα, θαηά ζεηξά, ππφινηπα θαη 
ψζπνπ λα ζπκπιεξσζεί ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπο, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο. 
 

 5. Δάλ απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία πξνθχςνπλ Δθινγηθέο πεξηθέξεηεο ρσξίο έδξα, ηφηε 
δηαηίζεηαη ζε απηή κία (1) έδξα κε ηελ αθαίξεζε κίαο απφ θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα ηνπ 

δήκνπ κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ εδξψλ θαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά. Πε πεξίπησζε εθινγηθψλ 

πεξηθεξεηψλ κε ίδην αξηζκφ εδξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ έρνπλ ήδε αθαηξεζεί κε ηηο 
δηαηάμεηο απηνχ ηνπ εδαθίνπ, ε έδξα αθαηξείηαη απφ εθείλε κε ην κηθξφηεξν πιεζπζκφ. 

 
 

Άξζξν 31 

Δπηηπρψλ - Δπηιαρφληεο ζπλδπαζκνί Δθινγή δεκάξρνπ 
 

 1. Πηηο εθινγέο ησλ δεκάξρσλ θαη δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ζεσξείηαη επηηπρψλ ζπλδπαζκφο 
απηφο πνπ πιεηνςήθεζε κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50% + 1 ςήθν) 

ηνπ ζπλφινπ ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ θαη επηιαρφληεο φζνη ζπλδπαζκνί έιαβαλ έζησ θαη 
κία έδξα, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 32, 33 θαη 41 ηνπ παξφληνο. 

 

 2. Γήκαξρνο εθιέγεηαη ν επηθεθαιήο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ. 
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Άξζξν 32 
Θαηαλνκή ησλ εδξψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

 
 1. Ρα ηξία πέκπηα (3/5) ησλ εδξψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαηαιακβάλεη ν επηηπρψλ 

ζπλδπαζκφο θαη ηα δχν πέκπηα (2/5) νη επηιαρφληεο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ έγθπξσλ 

ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβαλ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4. 
 

 2. Αλ ν επηηπρψλ ζπλδπαζκφο ζπγθεληξψλεη πνζνζηφ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ κεγαιχηεξν 
απφ ην εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ηνπ ζπλφινπ ηνπο, νη έδξεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

θαηαλέκνληαη αλαινγηθά κεηαμχ ησλ ζπλδπαζκψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγέο, ζχκθσλα 
κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 5. 

 

 3. Αλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηξηψλ πέκπησλ (3/5) θαη ησλ δχν πέκπησλ (2/5) ηνπ 
αξηζκνχ ησλ εδξψλ πξνθχπηεη θιάζκα κηθξφηεξν ηνπ εκίζεσο ηεο κνλάδαο δελ ππνινγίδεηαη, 

ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχπηεη θιάζκα κεγαιχηεξν ηνπ εκίζεσο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ 
επφκελε κνλάδα. 

 

 Κε βάζε ηα παξαπάλσ, νη έδξεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ αλαινγνχλ ζηα ηξία πέκπηα 
(3/5) θαη ζηα δχν πέκπηα (2/5) έρνπλ, αληίζηνηρα, σο εμήο: 

 
 ζηα 13κειή ζπκβνχιηα 8 θαη 5, 

 
 ζηα 17κειή ζπκβνχιηα 10 θαη 7, 

 

 ζηα 21κειή ζπκβνχιηα 13 θαη 8, 
 

 ζηα 27κειή ζπκβνχιηα 16 θαη 11, 
 

 ζηα 33κειή ζπκβνχιηα 20 θαη 13, 

 
 ζηα 41κειή ζπκβνχιηα 25 θαη 16, 

 
 ζηα 45κειή ζπκβνχιηα 27 θαη 18, 

 

 ζηα 49κειή ζπκβνχιηα 29 θαη 20. 
 

 4. Ζ αλαινγηθή θαηαλνκή ησλ εδξψλ, κεηαμχ ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ, ζηελ 
πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο γίλεηαη σο εμήο: 

 
 Ρν ζχλνιν ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβαλ ζε φια ηα εθινγηθά ηκήκαηα ηνπ δήκνπ, 

φινη καδί νη ζπλδπαζκνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εθινγέο, εθηφο απφ ηνλ επηηπρφληα, δηαηξείηαη 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ πνπ αληηζηνηρεί ζηα δχν πέκπηα (2/5) θαη ην πειίθν ηνπο απμεκέλν 
θαηά κία κνλάδα, απνηειεί ην εθινγηθφ κέηξν κε παξάιεηςε ηπρφλ θιάζκαηνο. Ν αξηζκφο ησλ 

έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ δηαηξείηαη ζηε ζπλέρεηα κε ην εθινγηθφ κέηξν θαη 
θαζέλαο ηνπο θαηαιακβάλεη ηφζεο έδξεο φζν είλαη ην αθέξαην πειίθν ηεο δηαίξεζεο. 

 

 Δάλ νη έδξεο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε 
δηαδηθαζία, είλαη ιηγφηεξεο απφ ηηο πξνο δηάζεζε, νη έδξεο πνπ απνκέλνπλ δηαλέκνληαη αλά κία 

κεηαμχ ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ, αλάινγα κε ηα αρξεζηκνπνίεηα ππφινηπα ηνπο. 
 

 Δάλ ζπλδπαζκνί έρνπλ ίζν αξηζκφ αρξεζηκνπνίεησλ ππνινίπσλ δηελεξγείηαη θιήξσζε. 
 

 Δάλ θαη κεηά ηε δηαλνκή εδξψλ κε βάζε ηα αρξεζηκνπνίεηα ππφινηπα παξακέλνπλ αδηάζεηεο 

έδξεο, θαηαλέκνληαη αλά κία θαηά ζεηξά, αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ έγθπξσλ 
ςεθνδειηίσλ θάζε επηιαρφληνο ζπλδπαζκνχ. 
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Πε πεξίπησζε ίζνπ αξηζκνχ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ δχν ή θαη πεξηζζφηεξσλ ζπλδπαζκψλ, 

ελεξγείηαη κεηαμχ απηψλ θιήξσζε απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην. 
 

 5. Ζ αλαινγηθή θαηαλνκή ησλ εδξψλ ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο 
γίλεηαη σο εμήο: 

 

 Ρν ζχλνιν ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβαλ, ζε φια ηα εθινγηθά ηκήκαηα δήκνπ, φινη 
καδί νη ζπλδπαζκνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εθινγέο δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε θάζε δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη ην πειίθν απμεκέλν θαηά κία κνλάδα, 
παξαιεηπνκέλνπ ηνπ θιάζκαηνο, απνηειεί ην εθινγηθφ κέηξν. Ν αξηζκφο ησλ έγθπξσλ 

ςεθνδειηίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ δηαηξείηαη ζηε ζπλέρεηα κε ην εθινγηθφ κέηξν θαη θαζέλαο 
ηνπο θαηαιακβάλεη ηφζεο έδξεο φζν θαη ην αθέξαην πειίθν ηεο δηαίξεζεο. 

 

 Πηελ πεξίπησζε απηή, ν επηηπρψλ ζπλδπαζκφο κπνξεί λα ιάβεη αξηζκφ εδξψλ πνπ μεπεξλά 
ην πνζνζηφ ησλ ηξηψλ πέκπησλ (3/5). 

 
 Δάλ νη έδξεο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη ζπλδπαζκνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηαλνκή κε ηελ 

πξνεγνχκελε δηαδηθαζία είλαη ιηγφηεξεο απφ ηηο πξνο δηάζεζε, φζεο απνκέλνπλ θαηαλέκνληαη 

αλά κία κεηαμχ φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ αλάινγα κε ηα αρξεζηκνπνίεηα ππφινηπα ηνπο. 
 

 Δάλ νη ζπλδπαζκνί απηνί ή κεξηθνί απφ απηνχο έρνπλ ίζν αξηζκφ αρξεζηκνπνίεησλ 
ππνινίπσλ, δηεμάγεηαη θιήξσζε. 

 
 Δάλ κεηά ηελ θαηαλνκή ησλ εδξψλ κε βάζε ηα αρξεζηκνπνίεηα ππφινηπα παξακέλνπλ 

αδηάζεηεο έδξεο, θαηαλέκνληαη αλά κία, αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ έγθπξσλ 

ςεθνδειηίσλ ηνπ ζπλδπαζκνχ. 
 

 Πε πεξίπησζε ίζνπ αξηζκνχ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ δχν ή θαη πεξηζζφηεξσλ ζπλδπαζκψλ, 
δηελεξγείηαη κεηαμχ ηνπο θιήξσζε απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην. 

 

 6. Πε πεξίπησζε πνπ έρεη αλαθεξπρζεί έλαο κφλν ζπλδπαζκφο ππνςεθίσλ, ν δήκαξρνο 
εθιέγεηαη απφ ην κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ. Νη πξψηνη θαηά ζεηξά ζε ζηαπξνχο πξνηίκεζεο, θαη 

κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο ησλ εδξψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εθιέγνληαη ηαθηηθνί 
θαη νη ππφινηπνη αλαπιεξσκαηηθνί ζχκβνπινη. 

 

Άξζξν 33 
Δπαλάιεςε ηεο ςεθνθνξίαο 

 
 1. Δάλ θαλέλαο ζπλδπαζκφο δελ ζπγθεληξψζεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ, ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη ηελ επφκελε Θπξηαθή 
αλάκεζα κφλν ζηνπο ππνςήθηνπο δεκάξρνπο ησλ δχν ζπλδπαζκψλ πνπ έιαβαλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο ςήθνπο. 

 
 Δπηηπρψλ ζεσξείηαη ν ππνςήθηνο δήκαξρνο θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπ πνπ ζπγθέληξσζε ζηελ 

επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία ηελ απφιπηε πιεηνςεθία νιφθιεξνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ έγθπξσλ 
ςεθνδειηίσλ. 

 

 Δάλ ζηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία νη δχν ζπλδπαζκνί ηζνςεθήζνπλ, ην αξκφδην 
πξσηνδηθείν δηελεξγεί θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ. 

 
 2. Νη έδξεο ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαηαλέκνληαη, ζε πεξίπησζε επαλαιεπηηθήο 

ςεθνθνξίαο, ζηνπο ζπλδπαζκνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγέο, ζε δχν θάζεηο, πνπ 
νλνκάδνληαη θαηαλνκέο. 

 

 Πηελ πξψηε (Α) θαηαλνκή θαηαλέκνληαη νη κηζέο έδξεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 
 

 Ρν θιάζκα πνπ πξνθχπηεη ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο κεγαιχηεξε κνλάδα. 
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 Πηε δεχηεξε (Β) θαηαλνκή θαηαλέκνληαη νη ππφινηπεο. 
 

 Κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ νη έδξεο πνπ αλαινγνχλ ζε 
θαζεκία απφ ηηο δχν απηέο θαηαλνκέο έρνπλ σο εμήο: 

 

γηα ηα 13κειή ζπκβνχιηα νη έδξεο ηεο Α` θαηαλνκήο είλαη 7 θαη ηεο Β` θαηαλνκήο 6, γηα ηα 
17κειή ζπκβνχιηα 9 θαη 8 αληίζηνηρα, γηα ηα 21 κειή ζπκβνχιηα 11 θαη 10 αληίζηνηρα, γηα ηα 

27κειή ζπκβνχιηα 14 θαη 13 αληίζηνηρα, γηα ηα 33κειή ζπκβνχιηα 17 θαη 16 αληίζηνηρα, γηα 
ηα 41 κειή ζπκβνχιηα 21 θαη 20 αληίζηνηρα, γηα ηα 45κειή ζπκβνχιηα 23 θαη 22 αληίζηνηρα, 

γηα ηα 49κειή ζπκβνχιηα 25 θαη 24 αληίζηνηρα. 
 

 3. Νη έδξεο ηεο Α` θαηαλνκήο θαηαλέκνληαη αλαινγηθά ζηνπο ζπλδπαζκνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηηο εθινγέο ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: 
 

 Ρν ζχλνιν ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβαλ ζε φια ηα εθινγηθά ηκήκαηα ηνπ δήκνπ 
φινη νη ζπλδπαζκνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εθινγέο ζηελ αξρηθή ςεθνθνξία δηαηξείηαη κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ εδξψλ ηεο Α` θαηαλνκήο. 

 
 Ρν πειίθν ηεο δηαίξεζεο, απμεκέλν θαηά κία κνλάδα, παξαιεηπνκέλνπ ηνπ θιάζκαηνο, 

απνηειεί ην εθινγηθφ κέηξν ηεο Α` θαηαλνκήο. Ν αξηζκφο ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε 
ζπλδπαζκνχ δηαηξείηαη ζηε ζπλέρεηα κε ην εθινγηθφ κέηξν θαη θαζέλαο ηνπο θαηαιακβάλεη 

ηφζεο έδξεο φζν είλαη ην αθέξαην πειίθν ηεο δηαίξεζεο. 
 

 Δάλ νη έδξεο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη ζπλδπαζκνί κε ηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία είλαη 

ιηγφηεξεο απφ ηηο πξνο δηάζεζε ηεο Α` θαηαλνκήο, νη έδξεο πνπ απνκέλνπλ δηαλέκνληαη αλά 
κία κεηαμχ ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ, αλάινγα κε ηα αρξεζηκνπνίεηα ππφινηπα ηνπο. 

 
 Δάλ ζπλδπαζκνί έρνπλ ίζν αξηζκφ αρξεζηκνπνίεησλ ππνινίπσλ δηελεξγείηαη  

θιήξσζε. 

 
 Δάλ θαη κεηά ηε δηαλνκή εδξψλ κε βάζε ηα αρξεζηκνπνίεηα ππφινηπα παξακέλνπλ αδηάζεηεο 

έδξεο, θαηαλέκνληαη αλά κία θαηά ζεηξά, αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ έγθπξσλ 
ςεθνδειηίσλ θάζε επηιαρφληνο ζπλδπαζκνχ. 

 

 4. Γηα ηε δηάζεζε ησλ εδξψλ ηεο Β` θαηαλνκήο ππνινγίδεηαη, αξρηθά, πφζεο απφ ηηο 
έδξεο απηέο πξέπεη λα πξνζθπξσζνχλ ζηνλ επηηπρφληα ζπλδπαζκφ, ψζηε λα ζπγθεληξψζεη 

ζπλνιηθά, ζπλππνινγηδνκέλσλ θαη ησλ εδξψλ πνπ θαηαλεκήζεθαλ ζε απηφλ απφ ηελ Α` 
θαηαλνκή, ηα ηξία πέκπηα (3/5) ηνπ ζπλφινπ ησλ εδξψλ. 

 
 Νη έδξεο ηεο Β` θαηαλνκήο πνπ απνκέλνπλ πξνο δηάζεζε, κεηά ηελ παξαρψξεζε ησλ εδξψλ 

ζηνλ επηηπρφληα ζπλδπαζκφ, δηαηίζεληαη ζηνλ άιιν ζπλδπαζκφ πνπ έιαβε κέξνο ζηελ 

επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία. 
 

 Πηελ πεξίπησζε φπνπ ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ εδξψλ πνπ ηνπο έρνπλ θαηαλεκεζεί απφ ηελ 
Α` θαηαλνκή, ν επηηπρψλ ζπλδπαζκφο δελ κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηξηψλ 

πέκπησλ (3/5) ηνπ ζπλφινπ ησλ εδξψλ, πξνζθπξψλνληαη ζε απηφλ φιεο νη έδξεο ηεο Β` 

θαηαλνκήο θαη δελ γίλεηαη θακία κεηαβνιή ζηε δηάζεζε ησλ εδξψλ ηεο Α` θαηαλνκήο, 
αλάκεζα ζηνπο ππφινηπνπο ζπλδπαζκνχο. 

 
 5. Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ζηελ πξψηε ζέζε θαηά ηελ αξρηθή ςεθνθνξία δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ ζπλδπαζκψλ, ζηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία κεηέρνπλ νη ππνςήθηνη δήκαξρνη 
φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ πνπ ηζνςήθεζαλ. 

 

 6. Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ζηε δεχηεξε ζέζε θαηά ηελ αξρηθή ςεθνθνξία δχν ή 
πεξηζζφηεξσλ ζπλδπαζκψλ, ζηελ επαλαιεπηηθή κεηέρνπλ ν ππνςήθηνο δήκαξρνο ηνπ 



 10
1 

πξψηνπ ζε αξηζκφ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ ζπλδπαζκνχ θαη νη ππνςήθηνη δήκαξρνη ησλ 

ζπλδπαζκψλ πνπ ηζνςήθεζαλ ζηε δεχηεξε ζέζε. 
 

 7. Πηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6, επηηπρψλ ζεσξείηαη ν ππνςήθηνο 
δήκαξρνο θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπ πνπ έιαβαλ ζηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία ηε ζρεηηθή 

πιεηνςεθία. 

 
 Δάλ ζηελ ςεθνθνξία απηή ηζνςεθήζνπλ δχν ππνςήθηνη δήκαξρνη, ην αξκφδην δηθαζηήξην 

δηελεξγεί θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε ηνπ επηηπρφληνο δεκάξρνπ θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ. 
 

 Δάλ ηζνςεθήζνπλ πεξηζζφηεξνη απφ δχν ζπλδπαζκνί, ην πξσηνδηθείν δηελεξγεί θιήξσζε γηα 
ηελ αλάδεημε ηνπ επηηπρφληνο δεκάξρνπ θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ θαη εθείλνπ πνπ έρεη 

ζπκκεηάζρεη ζηε Β` θαηαλνκή θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν  

4. 
 

 8. Δάλ θαλέλαο απφ ηνπο ζπλδπαζκνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγέο ζηελ αξρηθή 
ςεθνθνξία δελ ζπγθεληξψζεη ην εθινγηθφ κέηξν ή αλ κφλνλ έλαο ην έρεη ζπγθεληξψζεη, ηφηε 

ζηελ Α` θαηαλνκή ζπκκεηέρνπλ νπσζδήπνηε νη δχν ζπλδπαζκνί πνπ έρνπλ ιάβεη ην 

κεγαιχηεξν αξηζκφ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ. 
 

 Νη ππνςήθηνη δήκαξρνη ησλ δχν ζπλδπαζκψλ ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ επαλαιεπηηθή 
ςεθνθνξία. 

 
 9. Νη ηαθηηθνί θαη αλαπιεξσκαηηθνί ζχκβνπινη εθιέγνληαη κε βάζε ηελ πξψηε 

ςεθνθνξία ζχκθσλα κε ηνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο πνπ έιαβε θαζέλαο ζηελ ςεθνθνξία 

απηή, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 32 θαη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ παξφληνο. 
 

 
Άξζξν 34 

Θαηαλνκή ησλ εδξψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα 

 
 Νη έδξεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζε δήκν πνπ έρεη πεξηζζφηεξεο απφ κία Δθινγηθέο 

πεξηθέξεηεο θαηαλέκνληαη κεηαμχ ηνπ επηηπρφληνο θαη ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ, 
ζχκθσλα κε ην απνηέιεζκα ηεο πξψηεο ςεθνθνξίαο, φπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 32 ηνπ 

παξφληνο, σο εμήο: 

 
 1. Ζ θαηαλνκή μεθηλά απνδίδνληαο ζηνλ επηηπρφληα ζπλδπαζκφ ζε θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα 

κία έδξα, εθφζνλ έρνπλ αλαθεξπρζεί ππνςήθηνη ηνπ ζηελ νηθεία εθινγηθή πεξηθέξεηα. 
 

 2. Πηε ζπλέρεηα, αξρίδνληαο απφ ην κηθξφηεξν ζε εθινγηθή δχλακε ζπλδπαζκφ, ν νπνίνο 
εμαζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 32 ηνπ παξφληνο, ζπκκεηνρή ζην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην, ν αξηζκφο ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ ηνπ ζην δήκν δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

εδξψλ πνπ δηθαηνχηαη θαη ην αθέξαην πειίθν ηεο δηαίξεζεο, πξνζαπμεκέλν θαηά κία κνλάδα, 
απνηειεί ην εθινγηθφ κέηξν. 

 
 Ν αξηζκφο ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ ηνπ δηαηξείηαη ζε θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα κε ην 

εθινγηθφ ηνπ κέηξν θαη ν ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη ηφζεο έδξεο φζν είλαη ην αθέξαην πειίθν 

ηεο δηαίξεζεο. 
 

 Δάλ ν ζπλδπαζκφο εμαθνινπζεί λα δηθαηνχηαη έδξεο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ν αξηζκφο ηνπο 
ζπκπιεξψλεηαη κε ηε δηάζεζε αλά κίαο απφ θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα, φπνπ δηαηεξεί ην 

κεγαιχηεξν, θαηά θζίλνπζα ζεηξά, αδηάζεην ππφινηπν ςεθνδειηίσλ. 
 

 Πηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ έρνπλ αλαθεξπρζεί ππνςήθηνη ηνπ ζε κηα εθινγηθή 

πεξηθέξεηα, νη έδξεο απηέο παξακέλνπλ θελέο, δελ πξνζθπξψλνληαη ζηνλ επηηπρφληα 
ζπλδπαζκφ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ παξφληνο θαη κεηψλεηαη αλάινγα ν αξηζκφο 

ησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 
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 3. Δάλ ζε θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα ππάξρνπλ ηφζεο δηαζέζηκεο έδξεο φζεο δηθαηνχηαη ν 
ζπλδπαζκφο, ηηο θαηαιακβάλεη φιεο θαη ν αξηζκφο ηνπο αθαηξείηαη απφ ηηο δηαζέζηκεο ηεο 

πεξηθέξεηαο. 
 

 Δάλ δελ ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο, ζην ζπλδπαζκφ θαηαθπξψλνληαη κφλνλ νη δηαζέζηκεο 

έδξεο. 
 

 Δάλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο παξακέλνπλ αδηάζεηεο γηα ην ζπλδπαζκφ 
έδξεο, θαηαλέκνληαη αλά κία θαηά ζεηξά ζηηο Δθινγηθέο πεξηθέξεηεο, φπνπ ν ζπλδπαζκφο 

δηαηεξεί ην κεγαιχηεξν, θαηά θζίλνπζα ζεηξά, αδηάζεην ππφινηπν ςεθνδειηίσλ. 
 

 4. Νη έδξεο πνπ θαηαλέκνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 αθαηξνχληαη απφ ηηο 

δηαζέζηκεο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο. 
 

 5. Κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαηαλέκνληαη νη έδξεο ζε θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα γηα θαζέλαλ 
απφ ηνπο άιινπο επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο θαηά αχμνπζα ζεηξά εθινγήο. 

 

 6. Νη έδξεο πνπ παξακέλνπλ αδηάζεηεο ζε θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα κεηά ηελ νινθιήξσζε 
ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο θαη γηα φινπο ηνπο επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο θαηαιακβάλνληαη 

απφ ηνλ επηηπρφληα ζπλδπαζκφ, εθφζνλ έρνπλ αλαθεξπρζεί ππνςήθηνη ηνπ ζηηο αληίζηνηρεο 
Δθινγηθέο πεξηθέξεηεο. Ρπρφλ αδηάζεηεο έδξεο δελ θαηαλέκνληαη θαη κεηψλεηαη αλαιφγσο ν 

αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 
 

 

Άξζξν 35 
Ξαξαίηεζε ή ζάλαηνο ππνςήθηνπ δεκάξρνπ ζε πεξίπησζε επαλαιεπηηθήο ςεθνθνξίαο 

 
 1. Ξξηλ απφ ηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία ν ππνςήθηνο δήκαξρνο κπνξεί λα παξαηηεζεί 

απφ ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπ. Ζ Ξαξαίηεζε γίλεηαη κε γξαπηή δήισζε ηνπ πνπ επηδίδεηαη κε 

δηθαζηηθφ επηκειεηή ή παξαδίδεηαη κε απφδεημε ζηνλ πξφεδξν ηνπ πξσηνδηθείνπ ηελ ηξίηε 
εκέξα, ην αξγφηεξν, πξηλ απφ ηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία. 

 
 2. Αλ έλαο ππνςήθηνο δήκαξρνο παξαηηεζεί ή απνβηψζεη, ε πιεηνςεθία ησλ ππνςεθίσλ ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ηνπ επηιέγεη άιινλ ππνςήθην δήκαξρν. 

 
 3. Αλ εθείλνο πνπ έρεη επηιεγεί σο ππνςήθηνο δήκαξρνο είλαη ππνςήθηνο ζχκβνπινο ηνπ 

ζπλδπαζκνχ, ε ζέζε ηνπ σο ζπκβνχινπ κέλεη θελή. 
 

 4. Ζ δήισζε ηεο επηινγήο γηα ην λέν ππνςήθην δήκαξρν επηδίδεηαη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ή 
παξαδίδεηαη κε απφδεημε ζηνλ πξφεδξν ηνπ πξσηνδηθείνπ ην αξγφηεξν ηε δεχηεξε εκέξα πξηλ 

απφ ηελ ςεθνθνξία. 

 
Ρν αξκφδην δηθαζηήξην αλαθεξχζζεη ην λέν ππνςήθην δήκαξρν ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε 

αθφκε θαη ηελ παξακνλή ηεο ςεθνθνξίαο. 
 

 5. Αλ δελ ππνβιεζεί δήισζε επηινγήο, δελ αλαθεξχζζεηαη θαλέλαο ππνςήθηνο δήκαξρνο θαη 

εθιέγεηαη δήκαξρνο ν ζχκβνπινο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ πνπ έρεη ιάβεη θαηά ηελ 
πξψηε εθινγή ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο. 

 
 6. Ζ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία γίλεηαη απφ ηηο ίδηεο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο θαη ηνπο ίδηνπο 

δηθαζηηθνχο αληηπξνζψπνπο. 
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Άξζξν 36 

Θαηαλνκή εδξψλ ησλ ζπκβνχισλ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο 
 

 1. Γηα ηελ εθινγή ησλ ζπκβνχισλ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο εθαξκφδνληαη αλάινγα νη 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 31, 32, 33, 35, 39, 41 θαη 42 ηνπ παξφληνο. 

 

 2. Ν ζπλδπαζκφο ηνπ επηηπρφληνο δεκάξρνπ ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο ιακβάλεη ηα ηξία πέκπηα 
(3/5) ηνπ ζπλφινπ ησλ εδξψλ ησλ ζπκβνχισλ ζε θάζε δεκνηηθή θνηλφηεηα θαη ηα δχν 

πέκπηα (2/5) ιακβάλνπλ νη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 
32, 33 θαη 41 ηνπ παξφληνο. 

 
 Αλ ζε δεκνηηθή θνηλφηεηα δελ έρνπλ αλαθεξπρζεί ππνςήθηνη ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ 

επηηπρφληνο δεκάξρνπ, νη έδξεο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο θαηαλέκνληαη 

αλαινγηθά κεηαμχ ησλ ππφινηπσλ ζπλδπαζκψλ θαη` αλάινγε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 4 
ηνπ άξζξνπ 32. 

 
 3. Γηα ηελ θαηαλνκή ησλ εδξψλ ησλ ζπκβνχισλ ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ ζε θάζε 

δεκνηηθή θνηλφηεηα ιακβάλεηαη ππφςε ην ζχλνιν ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβε θάζε 

ζπλδπαζκφο ππνςήθηνπ δεκάξρνπ ζε φια ηα εθινγηθά ηκήκαηα ηεο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο 
ηνπ δήκνπ. 

 
Άξζξν 37 

Δθινγή ζπκβνχισλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη εθπξνζψπνπ ηνπηθήο θνηλφηεηαο 
 

 1. Πηηο εθινγέο ησλ ζπκβνπιίσλ ηνπηθήο θνηλφηεηαο ε θαηαλνκή ησλ εδξψλ γίλεηαη 

αλαινγηθά, κεηαμχ φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγέο θαη έρνπλ 
ππνςεθίνπο γηα ην ζπκβνχιην ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

 
 Ρν ζχλνιν ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβαλ ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα φινη καδί νη 

ζπλδπαζκνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εθινγέο θαη είραλ ππνςεθίνπο γηα ην ζπκβνχιην ηεο 

ηνπηθήο θνηλφηεηαο δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπηθήο θνηλφηεηαο, 
απμεκέλν θαηά κία κνλάδα. Ρν πειίθν πνπ πξνθχπηεη, παξαιεηπνκέλνπ ηνπ θιάζκαηνο, 

απνηειεί ην εθινγηθφ κέηξν. 
 

 Ν αξηζκφο ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ δηαηξείηαη ζηε ζπλέρεηα κε ην 

εθινγηθφ κέηξν θαη θάζε ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη ηφζεο έδξεο, φζν θαη ην αθέξαην πειίθν 
απηήο ηεο δηαίξεζεο. 

 
 Δάλ νη έδξεο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη ζπλδπαζκνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηαλνκή κε ηελ 

πξνεγνχκελε δηαδηθαζία είλαη ιηγφηεξεο απφ ηηο πξνο δηάζεζε έδξεο, νη έδξεο πνπ απνκέλνπλ 
δηαλέκνληαη αλά κία κεηαμχ φισλ απηψλ ησλ ζπλδπαζκψλ, αλάινγα κε ηα αρξεζηκνπνίεηα 

ππφινηπα πνπ έρνπλ. 

 
 Αλ νη ζπλδπαζκνί απηνί ή κεξηθνί απφ απηνχο έρνπλ ίζν αξηζκφ αρξεζηκνπνίεησλ ππνινίπσλ, 

γίλεηαη θιήξσζε. 
 

Αλ θαη κεηά ηε δηαλνκή ησλ εδξψλ κε βάζε ηα αρξεζηκνπνίεηα ππφινηπα παξακέλνπλ 

αδηάζεηεο έδξεο, απηέο θαηαλέκνληαη αλά κία, αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ έγθπξσλ 
ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβε θάζε ζπλδπαζκφο. 

 
Αλ νη έδξεο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη ζπλδπαζκνί κε ην εθινγηθφ κέηξν είλαη πεξηζζφηεξεο απφ 

ηηο πξνο δηάζεζε έδξεο, ε πιενλάδνπζα έδξα αθαηξείηαη απφ ην ζπλδπαζκφ πνπ έρεη ην 
κηθξφηεξν ζρεηηθψο ππφινηπν έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ. Πε πεξίπησζε ίζνπ αξηζκνχ έγθπξσλ 

ςεθνδειηίσλ δχν ή θαη πεξηζζφηεξσλ ζπλδπαζκψλ, ελεξγείηαη κεηαμχ απηψλ θιήξσζε απφ 

ην αξκφδην πξσηνδηθείν. 
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2. Αλ έρεη αλαθεξπρζεί έλαο κφλν ζπλδπαζκφο γηα ην ζπκβνχιην ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, ν 

πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη νη ζχκβνπινη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο 
εθιέγνληαη απφ ην κνλαδηθφ απηφ ζπλδπαζκφ. Νη πξψηνη θαηά ζεηξά ζε ζηαπξνχο 

πξνηίκεζεο, κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο ησλ εδξψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο ηνπηθήο 
θνηλφηεηαο εθιέγνληαη ηαθηηθνί ζχκβνπινη θαη νη ππφινηπνη αλαπιεξσκαηηθνί. 

 

3. Αλ έρνπλ αλαθεξπρζεί δχν κφλν ζπλδπαζκνί γηα ην ζπκβνχιην ηνπηθήο θνηλφηεηαο ή γηα 
ηνλ εθπξφζσπν ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη ηζνςεθίζνπλ, ην πξσηνδηθείν ελεξγεί θιήξσζε γηα 

αλάδεημε ηνπ πιεηνςεθνχληνο ζπλδπαζκνχ. Πηελ πεξίπησζε απηή ζηα ηξηκειή ζπκβνχιηα 
ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαηαλέκνληαη ζηνλ πιεηνςεθνχληα ζπλδπαζκφ δχν (2) έδξεο θαη ζηνλ 

επηιαρφληα ζπλδπαζκφ κία (1) έδξα. 
 

 Ρελ έδξα εθπξνζψπνπ ηνπηθήο θνηλφηεηαο ιακβάλεη ν ζπλδπαζκφο πνπ πιεηνςήθεζε. 

 
 4. Αλ ηζνςεθήζνπλ πεξηζζφηεξνη απφ δχν ζπλδπαζκνί, ην πξσηνδηθείν ελεξγεί 

θιήξσζε. Πηα ηξηκειή ζπκβνχιηα ηνπηθήο θνηλφηεηαο ν πξψηνο ζπλδπαζκφο εθιέγεη ηνλ 
πξφεδξν θαη νη άιινη δχν ζπλδπαζκνί απφ έλαλ ζχκβνιν ηνπηθήο θνηλφηεηαο. Αλ 

ηζνςεθήζνπλ πεξηζζφηεξνη απφ δχν ζπλδπαζκνί γηα ηνλ εθπξφζσπν ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο 

ην πξσηνδηθείν ελεξγεί θιήξσζε γηα αλάδεημε ηνπ πιεηνςεθνχληνο ζπλδπαζκνχ, ν νπνίνο θαη 
ιακβάλεη ηελ έδξα ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο. Αλ ππνςήθηνη ηνπ ίδηνπ 

ζπλδπαζκνχ ηζνςεθήζνπλ, ην πξσηνδηθείν ελεξγεί θιήξσζε. 
 

Άξζξν 38 
Ραθηηθνί θαη αλαπιεξσκαηηθνί δεκνηηθνί ζχκβνπινη - Ηζνςεθία 

 

 1. Ραθηηθνί δεκνηηθνί ζχκβνπινη εθιέγνληαη, απφ ηνπο ππνςεθίνπο θαζελφο απφ ηνπο 
ζπλδπαζκνχο ηνπ άξζξνπ 31, θαηά ζεηξά, απηνί πνπ έιαβαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο 

πξνηίκεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ παξφληνο. 
 

 Νη ππνςήθηνη δήκαξρνη ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ ζεσξνχληαη πξψηνη επηηπρφληεο 

ζχκβνπινη ησλ ζπλδπαζκψλ ηνπο. Πε πεξίπησζε πνπ ν ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη έδξεο ζε 
πεξηζζφηεξεο Δθινγηθέο πεξηθέξεηεο ν ππνςήθηνο δήκαξρνο ιακβάλεη ηελ έδξα ηεο εθινγηθήο 

πεξηθέξεηαο, φπνπ ν ζπλδπαζκφο έιαβε ηηο πεξηζζφηεξεο έδξεο. Πε πεξίπησζε ίζνπ αξηζκνχ 
εδξψλ ζε πεξηζζφηεξεο πεξηθέξεηεο, ηφηε ιακβάλεη ηελ έδξα απηήο ζηελ νπνία ν ζπλδπαζκφο 

έιαβε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο. Πε πεξίπησζε φπνπ ζε πεξηζζφηεξεο πεξηθέξεηεο ν 

ζπλδπαζκφο έιαβε ίζν αξηζκφ ςήθσλ, δηελεξγείηαη θιήξσζε. 
 

 2. Νη ινηπνί ππνςήθηνη ηνπ επηηπρφληνο θαη ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ είλαη 
αλαπιεξσκαηηθνί ησλ ηαθηηθψλ ζπκβνχισλ ηεο εθινγηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο κε ηε ζεηξά ησλ 

ζηαπξψλ πξνηίκεζεο. 
 

 3. Δάλ νη ππνςήθηνη ηνπ ίδηνπ ζπλδπαζκνχ ηζνςεθήζνπλ, ην αξκφδην πξσηνδηθείν δηελεξγεί 

θιήξσζε. 
 

Άξζξν 39 
Ραθηηθνί θαη αλαπιεξσκαηηθνί ζχκβνπινη ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο - Ηζνςεθία 

 

 1. Ραθηηθνί ζχκβνπινη ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο εθιέγνληαη απφ ηνπο 
ππνςεθίνπο θαζελφο απφ ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ ππνςήθησλ δεκάξρσλ, θαηά ζεηξά, απηνί 

πνπ έιαβαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο. 
 

 2. Νη ινηπνί ππνςήθηνη ησλ ζπλδπαζκψλ είλαη αλαπιεξσκαηηθνί ησλ ηαθηηθψλ ζπκβνχισλ 
ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο κε ηε ζεηξά ησλ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο. 

 

 3. Αλ νη ππνςήθηνη ηνπ ίδηνπ ζπλδπαζκνχ ηζνςεθήζνπλ, ην πξσηνδηθείν δηελεξγεί θιήξσζε. 
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Άξζξν 40 

Ραθηηθνί θαη αλαπιεξσκαηηθνί ζχκβνπινη ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη 
εθπξφζσπνη ηνπηθψλ θνηλνηήησλ - Ηζνςεθία 

 
 1. Ραθηηθνί ζχκβνπινη ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο εθιέγνληαη απφ ηνπο 

ππνςεθίνπο θάζε ζπλδπαζκνχ, θαηά ζεηξά, απηνί πνπ έιαβαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο 

πξνηίκεζεο. 
 

 Δθπξφζσπνο ηνπηθήο θνηλφηεηαο εθιέγεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ ζπλδπαζκνχ πνπ 
πιεηνςήθεζε απηφο πνπ έιαβε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο. 

 
 2. Ξξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο είλαη ν ππνςήθηνο ζχκβνπινο ηνπ 

πιεηνςεθήζαληνο ζπλδπαζκνχ ν νπνίνο έρεη ιάβεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο 

πξνηίκεζεο. 
 

 3. Νη ινηπνί ππνςήθηνη είλαη αλαπιεξσκαηηθνί ησλ ηαθηηθψλ ζπκβνχισλ ηεο ηνπηθήο 
θνηλφηεηαο ή ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο. 

 

 4. Αλ νη ππνςήθηνη ηνπ ίδηνπ ζπλδπαζκνχ ηζνςεθήζνπλ, ην πξσηνδηθείν δηελεξγεί θιήξσζε. 
 

Άξζξν 41 
Ξεξηπηψζεηο ηζνςεθίαο ζπλδπαζκψλ 

 
 1. Αλ έρνπλ αλαθεξπρζεί δχν κφλν ζπλδπαζκνί θαη ηζνςεθήζνπλ, ην πξσηνδηθείν δηελεξγεί 

θιήξσζε γηα αλάδεημε ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ. 

 
 Πηελ πεξίπησζε απηή νη έδξεο ησλ ζπκβνχισλ θαηαλέκνληαη θαηά ηα ηξία πέκπηα (3/5) 

ζηνλ επηηπρφληα ζπλδπαζκφ θαη θαηά ηα δχν πέκπηα (2/5) ζηνλ επηιαρφληα. 
 

 2. Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 32 θαη ηνπ 

άξζξνπ 38 ηνπ παξφληνο. 
 

 
Άξζξν 42 

Δμαγσγή θαη δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθινγήο 

 
 1. Πε δήκνπο φπνπ ππάξρνπλ απφ έλα έσο πέληε εθινγηθά ηκήκαηα νη εθνξεπηηθέο επηηξνπέο 

ζπλεδξηάδνπλ κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγήο ζηελ έδξα ηνπ δήκνπ θαη εμάγνπλ ην γεληθφ 
απνηέιεζκα, ζχκθσλα κε ηα πξαθηηθά ηεο ςεθνθνξίαο ησλ ηκεκάησλ, ην νπνίν 

δεκνζηεχεηαη ακέζσο, κε ηνηρνθφιιεζε, ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα. 
 

 2. Πηνπο δήκνπο φπνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ πέληε εθινγηθά ηκήκαηα νη αληηπξφζσπνη 

ηεο δηθαζηηθήο αξρήο απνζηέιινπλ κε αζθαιή ηξφπν ηα εθινγηθά ζηνηρεία ζηνλ πξφεδξν ηνπ 
αξκφδηνπ πξσηνδηθείνπ. Κεηά ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ φισλ ησλ εθινγηθψλ ηκεκάησλ 

ηνπ δήκνπ, ν πξφεδξνο ηνπ πξσηνδηθείνπ εμάγεη ην γεληθφ απνηέιεζκα, ην νπνίν δεκνζηεχεη 
ακέζσο κε ηνηρνθφιιεζε ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηεο έδξαο ηνπ δηθαζηεξίνπ. 

 

 3. Ζ ηνηρνθφιιεζε θαη ε δεκνζίεπζε ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ πεξηιακβάλεη 
πίλαθα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ςεθνθνξίαο, ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη απφ ην φξγαλν πνπ είλαη 

αξκφδην γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ςεθνθνξίαο. Ν πίλαθαο απηφο πεξηέρεη: 
 

 α) ηνλ αξηζκφ ησλ εγγεγξακκέλσλ εθινγέσλ, β) ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ςεθηζάλησλ, γ) ηνλ 
αξηζκφ ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ, δ) ηνλ αξηζκφ ησλ άθπξσλ ςεθνδειηίσλ, ε) ηνλ αξηζκφ 

ησλ ιεπθψλ ςεθνδειηίσλ θαη ζη) ηελ εθινγηθή δχλακε θάζε ζπλδπαζκνχ, δειαδή ην ζχλνιν 

ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ ηα νπνία έιαβε θάζε ζπλδπαζκφο. 
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 Πηνλ πίλαθα πξνηάζζνληαη νη ζπλδπαζκνί, ζχκθσλα κε ηε ζεηξά ηεο εθινγηθήο ηνπο 

δχλακεο. Θάησ απφ ηνλ πίλαθα ζπληάζζεηαη πξάμε, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη νινγξάθσο ηα 
πην πάλσ ζηνηρεία γηα θάζε πεξίπησζε θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξφεδξν. Θαηά ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα κπνξεί λα παξίζηαηαη έλαο αληηπξφζσπνο απφ θάζε ζπλδπαζκφ. 
 

 4. Νη εθνξεπηηθέο επηηξνπέο θαη ν πξφεδξνο ηνπ πξσηνδηθείνπ γλσζηνπνηνχλ ακέζσο ην 

απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο ζηνλ πεξηθεξεηάξρε. 
 

 
Άξζξν 43 

Έθζεζε πξαθηηθψλ 
 

 1. Ακέζσο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο εθινγήο, ν πξφεδξνο ηεο 

εθνξεπηηθήο επηηξνπήο ή άιιν κέινο ηεο παξαδίδεη ηα πξαθηηθά ηεο, ηα ινηπά εθινγηθά 
έγγξαθα, ηα δέκαηα ησλ ςεθνδειηίσλ ηαμηλνκεκέλα θαηά ζπλδπαζκνχο θαη κε ηε ζεηξά πνπ 

είλαη αξηζκεκέλα, θαζψο θαη ηνπο θαθέινπο ζηνλ πξφεδξν πξσηνδηθψλ. 
 

 2. Ν πξφεδξνο πξσηνδηθψλ, εθζέηεη ηα πξαθηηθά ηεο εθινγήο καδί κε ηνλ πίλαθα ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ζην θαηάζηεκα ηνπ πξσηνδηθείνπ επί πέληε (5) εκέξεο θαη ζπληάζζεη γηα 
ηελ έθζεζε απηή πξαθηηθφ, πνπ ηνηρνθνιιάηαη επίζεο έμσ απφ ην δηθαζηηθφ θαηάζηεκα. 

 
 3. Νη εθνξεπηηθέο επηηξνπέο, κφιηο δεκνζηεπζεί ην απνηέιεζκα ηεο εθινγήο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 42 γλσζηνπνηνχλ κε αλαθνίλσζε ηνπο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζην 
δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ δήκνπ, φηη ηα πξαθηηθά ηεο εθινγήο καδί κε ηνλ πίλαθα ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο θαη κε ηα ινηπά ζηνηρεία ζα εθηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Πηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 42, ε έθζεζε 
ησλ πξαθηηθψλ γλσζηνπνηείηαη κε αλαθνίλσζε, πνπ εθδίδεη ν πξφεδξνο ηνπ πξσηνδηθείνπ, ε 

νπνία ηνηρνθνιιάηαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ δήκνπ, θαζψο θαη ζην θαηάζηεκα ηνπ 
δηθαζηεξίνπ. 

 

 
Άξζξν 44 

Δπηθχξσζε ηεο εθινγήο 
 

 1. α. Ρν πνιπκειέο πξσηνδηθείν κεηά απφ ηε ιήμε ηνπ πελζεκέξνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ αλαθεξχζζεη ηνλ επηηπρφληα θαη ηνπο επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο, 
ηνλ δήκαξρν, ηνπο ηαθηηθνχο θαη αλαπιεξσκαηηθνχο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θάζε 

ζπλδπαζκνχ, ηνπο ηαθηηθνχο θαη αλαπιεξσκαηηθνχο ζπκβνχινπο ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ, 
ηνπο ζπκβνχινπο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο κε 

ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο ηνπο. 
 

 β. Κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε ηνπ Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ αλαθεξχζζνληαη νη ηαθηηθνί θαη 

αλαπιεξσκαηηθνί ζχκβνπινη ηεο θάζε εθινγηθήο πεξηθέξεηαο θάζε ζπλδπαζκνχ. 
 

 γ. Κε ηελ ίδηα απφθαζε αλαθεξχζζνληαη νη ηαθηηθνί ζχκβνπινη θάζε ζπλδπαζκνχ ζχκθσλα 
κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο πνπ έρνπλ ιάβεη ζην ζχλνιν ηεο εδαθηθήο 

πεξηθέξεηαο ηνπ δήκνπ. 

 
 Νη ζχκβνπινη ησλ δεκνηηθψλ ή ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαηαηάζζνληαη κε ηε ζεηξά ηεο 

εθινγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο πνπ έρνπλ ιάβεη θαη, αλ δελ 
ππάξρνπλ ζηαπξνί, κε αιθαβεηηθή ζεηξά. 

 
 2. Ν πξφεδξνο ηνπ πξσηνδηθείνπ εθζέηεη ηηο απνθάζεηο ζην θαηάζηεκα ηνπ δηθαζηεξίνπ 

επί ηξεηο (3) ζπλερείο εκέξεο θαη απνζηέιιεη αληίγξαθν ηνπο ζηνλ πεξηθεξεηάξρε θαη ζηνλ 

Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Αληίγξαθν ησλ απνθάζεσλ απνζηέιεη ν 
αξκφδηνο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζε θάζε δήκν πνπ αλήθεη ζηε 

ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 
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Άξζξν 45 

Γηθαίσκα έλζηαζεο 
 

 Έλζηαζε κπνξεί λα αζθήζεη: 

 
 α) θάζε εθινγέαο εγγεγξακκέλνο ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ δήκνπ, θαζψο θαη 

 β) ν ππνςήθηνο θαηά ηηο εθινγέο ζηνλ νηθείν δήκν. 
 

 
Άξζξν 46 

Άζθεζε έλζηαζεο - Αξκφδην δηθαζηήξην 

 
 1. Ζ έλζηαζε αζθείηαη κε δηθφγξαθν, ην νπνίν θαηαηίζεηαη καδί κε ηξία  

αληίγξαθα ζηελ αξρή πνπ εμέδσζε ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε. 
 

 Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο έλζηαζεο ή ε άζθεζε ηεο δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πξάμεο. 
 

 2. Ρν δηθφγξαθν ηεο έλζηαζεο απαηηείηαη λα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
άξζξν 251 ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο (λ. 2717/1999, ΦΔΘ 97 Α). 

 
 2. Νη ελζηάζεηο εθδηθάδνληαη ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ απφ ην ηξηκειέο δηνηθεηηθφ 

πξσηνδηθείν, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ν νηθείνο δήκνο. 

 
 4. Ζ δηαβίβαζε ηεο έλζηαζεο ζην αξκφδην γηα ηελ εθδίθαζε ηεο δηθαζηήξην γίλεηαη ζχκθσλα 

κε ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 252 ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο. 
 

 

Άξζξν 47 
Ξεξηερφκελν ηεο έλζηαζεο 

 
 1. Ζ έλζηαζε ζηξέθεηαη θαηά ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία αλαθεξχζζνληαη νη  

επηηπρφληεο θαη νη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί θαη νη ππνςήθηνη θάζε ζπλδπαζκνχ πνπ 

εθιέγνληαη σο ηαθηηθνί ή αλαπιεξσκαηηθνί, βάζεη ηνπ ζρεηηθνχ πίλαθα ησλ απνηειεζκάησλ ν 
νπνίνο ελζσκαηψλεηαη ζε απηή. 

 
 2. Ιφγνπο έλζηαζεο κπνξνχλ λα ζεκειηψζνπλ: 

 
 α) ε έιιεηςε λφκηκσλ πξνζφλησλ θαη ε ζπλδξνκή θσιπκάησλ ζε ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ 

εθιεγεί σο ηαθηηθά ή αλαπιεξσκαηηθά κέιε, 

 
 β) ε παξάβαζε ηνπ λφκνπ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο εθινγήο ή θαηά ηελ εμαγσγή ηνπ 

εθινγηθνχ απνηειέζκαηνο ή θαηά ηελ αλαθήξπμε ησλ ππνςήθησλ ζπλδπαζκψλ ή θαηά ηελ 
αλαθήξπμε ησλ επηηπρφλησλ θαη επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ 

ζε απηνχο, 

 
 γ) ε αθπξφηεηα ή ε εζθαικέλε αξίζκεζε ησλ ςεθνδειηίσλ. 

 
 

Άξζξν 48 
Ξξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο 

 

 1. Ζ έλζηαζε αζθείηαη κέζα ζε πξνζεζκία επηά (7) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 
έθζεζεο ηεο πξάμεο, κε ηελ νπνία αλαθεξχζζνληαη νη επηηπρφληεο θαη νη επηιαρφληεο 
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ζπλδπαζκνί, θαζψο θαη νη ππνςήθηνη θάζε ζπλδπαζκνχ πνπ εθιέγνληαη σο ηαθηηθνί ή 

αλαπιεξσκαηηθνί, θαηά ην άξζξν 44 ηνπ παξφληνο. 
 

 2. Ζ πξνζεζκία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ παξεθηείλεηαη ζε θακία πεξίπησζε. 
 

 

Άξζξν 49 
Γηαδηθαζία εθδίθαζεο ηεο έλζηαζεο 

 
 1. Γηα ηα ζέκαηα ηεο πξνδηθαζίαο, ηεο θχξηαο δηαδηθαζίαο, ηεο παξέκβαζεο, ηεο αληέλζηαζεο, 

ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο, ηνπ παξεκπίπηνληνο ειέγρνπ, ηεο απφθαζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ, 
θαζψο θαη ηεο γλσζηνπνίεζεο ηεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 253 έσο θαη 260 

ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, ν νπνίνο θαη εθαξκφδεηαη γηα 

θάζε ζρεηηθφ ζέκα, πνπ δελ ξπζκίδεηαη, εηδηθψο, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Θάζε άιιε 
δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη ηα ίδηα ζέκαηα δηαθνξεηηθά θαηαξγείηαη. 

 
 2. Ν θαηά ην άξζξν 258 ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο παξεκπίπησλ έιεγρνο ηεο 

εγγξαθήο, κεηεγγξαθήο ή δηαγξαθήο εθινγέα ζηνπο ή απφ ηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ 

νηθείνπ δήκνπ, ρσξεί θαηά ησλ πξάμεσλ απηψλ κφλνλ αλ απηέο έγηλαλ θαηά ηε ζχληαμε ή 
αλαζεψξεζε ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, πνπ πξνεγείηαη ηεο 

εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ 
 

 3. Αίηεζε αλαζεψξεζεο, ηξηηαλαθνπή θαη αίηεζε εξκελείαο ή δηφξζσζεο αζθνχληαη θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 261 ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο. 

 

Άξζξν 50 
Αίηεζε αλαίξεζεο 

 
 1. Θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηα ηξηκειή δηνηθεηηθά πξσηνδηθεία ρσξεί αίηεζε 

αλαηξέζεσο ελψπηνλ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ 

απφ ηελ παξέιεπζε ηνπ πελζεκέξνπ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 260 παξάγξαθνο 1 ηνπ Θψδηθα 
Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο. 

 
 2. ηαλ αζθείηαη αίηεζε αλαηξέζεσο δελ ρνξεγείηαη αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο 

αλαηξεζηβαιιφκελεο απφθαζεο. 

 
 3. Ζ απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο εθδίδεηαη εληφο δχν (2) κελψλ, ην 

βξαδχηεξν, απφ ηελ πεξηέιεπζε ηεο αηηήζεσο αλαηξέζεσο ζε απηφ. 
 

 4. Αλ ε ηειεζίδηθε απφθαζε, βάζεη ηεο νπνίαο κεηαβιήζεθε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ε αξρηθή 
εγθαηάζηαζε ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ, αλαηξεζεί θαη θξηζεί θαη` νπζίαλ ε δηαθνξά απφ ην 

αξκφδην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην, εθείλνη πνπ αλαθεξχζζνληαη σο επηηπρφληεο κεηά ηελ 

απφθαζε ζεσξνχληαη φηη εγθαηαζηάζεθαλ αλαδξνκηθά, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 
9 ηνπ παξφληνο. Ζ αλαδξνκηθή απηή εγθαηάζηαζε δελ ζίγεη ην θχξνο ησλ πξάμεσλ πνπ 

εθδφζεθαλ ή δεκνζηεχζεθαλ απφ ηηο Αξρέο ησλ νπνίσλ ε εθινγή αθπξψζεθε απφ ην αξκφδην 
δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην. 

 

 
Άξζξν 51 

Δπαλάιεςε ηεο εθινγήο ζε πεξίπησζε αθχξσζεο 
 

 1. Αλ αθπξσζεί ε εθινγή γηα παξάβαζε λφκνπ ή γηα νπνηαδήπνηε πιεκκέιεηα, 
επαλαιακβάλεηαη ε ςεθνθνξία αλάκεζα ζηνπο ίδηνπο ππνςεθίνπο, πνπ είραλ αλαθεξπρζεί 

λφκηκα. 

 
 2. Ν δήκαξρνο εθδίδεη ρσξίο θαζπζηέξεζε πξφγξακκα, κε ην νπνίν θαιεί ηνπο δεκφηεο 

εθινγείο γηα ηελ επαλάιεςε ηεο εθινγήο γηα ηνλ ππνιεηπφκελν ρξφλν ηεο δεκνηηθήο 
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πεξηφδνπ. Ρν πξφγξακκα δεκνζηεχεηαη κε ηνηρνθφιιεζε δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο 

πξηλ απφ ηελ εκέξα πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ςεθνθνξία θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
δήκνπ. 

 
Άξζξν 57 

Κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

 
 Γηα ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ Λνεκβξίνπ 2010, φπνπ αλαθέξεηαη ζηηο δηαηάμεηο ν 

πεξηθεξεηάξρεο, λνείηαη ν λνκάξρεο ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ αλήθεη ν 
ζπγθεθξηκέλνο δήκνο, θαη φπνπ αλαθέξεηαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο, λνείηαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ 
νπνίνπ αλήθεη ν ζπγθεθξηκέλνο δήκνο. 
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 2. Λ. 3838/2010 (Α’ 49) 

 
(φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 3870/ 2010 (Α΄138)) 

 
Πχγρξνλεο δηαηάμεηο γηα ηελ Διιεληθή Ηζαγέλεηα θαη ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή 

νκνγελψλ θαη λνκίκσο δηακελφλησλ κεηαλαζηψλ θαη άιιεο ξπζκίζεηο 

 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β 

ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΝΚΝΓΔΛΥΛ ΘΑΗ ΛΝΚΗΚΥΠ 
ΓΗΑΚΔΛΝΛΡΥΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΥΛ ΠΡΖΛ 

ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΡΥΛ ΑΗΟΔΡΥΛ ΝΟΓΑΛΥΛ ΡΖΠ 
ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 

 

Άξζξν 14 
Γηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ 

 
 Νκνγελείο θαη ινηπνί αιινδαπνί ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

εθινγέο ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε δηθαίσκα ςήθνπ εθφζνλ: 

 
 1. Έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

 
 2. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα έγθιεκα ή θαηαδίθε γηα ην νπνίν ζπλεπάγεηαη, αλ 

είλαη Έιιελεο πνιίηεο, ηελ απνζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 59 
θαη 60 ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα. 

 

 3. Δληάζζνληαη ζε κηα απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο λνκίκσο δηακελφλησλ ζηε Σψξα 
αιινδαπψλ: 

 
 α. είλαη θάηνρνη Δηδηθνχ Γειηίνπ Ραπηφηεηαο Νκνγελνχο ή ηίηινπ δηακνλήο σο  

κέιε νηθνγέλεηαο θαηφρνπ ηέηνηνπ Γειηίνπ θαη έρνπλ ζπκπιεξψζεη, απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Γειηίνπ ή ηίηινπ αληίζηνηρα, πεληαεηή ζπλερή θαη λφκηκε 
δηακνλή ζηε Σψξα, 

 
 β. είλαη θάηνρνη άδεηαο δηακνλήο αφξηζηεο δηάξθεηαο ή δεθαεηνχο δηάξθεηαο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 2910/2001 (ΦΔΘ 91 Α) θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ. 

3386/2005, φπσο ηζρχεη, 
 

 γ. έρνπλ ππαρζεί, ζην θαζεζηψο ησλ επί καθξφλ δηακελφλησλ, θαη` εθαξκνγή, ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 150/2006 (ΦΔΘ 160 Α) ή ζην πξνβιεπφκελν κε ηελ εηδηθή ξχζκηζε ηεο 

παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 3731/ 2008 (ΦΔΘ 263 Α), 
 

 δ. είλαη θάηνρνη «δειηίσλ κφληκεο δηακνλήο», σο κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα πνιίηε ή πνιίηε 

θξάηνπο - κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη` εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 63 
ηνπ λ. 3386/2005 θαη ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ π.δ. 106/2007 (ΦΔΘ 135 Α) θαζψο θαη δειηίσλ ή 

αδεηψλ παξακνλήο σο κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα πνιίηε ή πνιίηε θξάηνπο - κέινπο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, έρνληαο δηαλχζεη πέληε ζπλερή έηε λφκηκεο δηακνλήο ζηε Σψξα, 

 

 ε. είλαη γνλείο αλειίθσλ Διιήλσλ πνιηηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 94 ηνπ λ. 3386/2005, 
φπσο ηζρχεη, θαη έρνπλ ζπκπιεξψζεη πεληαεηή ζπλερή θαη λφκηκε δηακνλή ζηε Σψξα, ζη. 

έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο πνιηηηθνί πξφζθπγεο ή έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο επηθνπξηθήο 
πξνζηαζίαο ή πξνζηαζίαο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξντζρχζαληνο πξνεδξηθνχ 
δηαηάγκαηνο 61/1999 (ΦΔΘ 63 Α), θαζψο θαη ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ 90/2008 (ΦΔΘ 

138 Α), 96/2008 (ΦΔΘ 152 Α), 167/2008 (ΦΔΘ 223 Α) θαη 81/2009 (ΦΔΘ 99 Α), φπσο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί, εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ζπλερή πεληαεηή θαη λφκηκε δηακνλή ζηε Σψξα 
απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, 
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 δ. είλαη θάηνρνη ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ ή εηδηθνχ δειηίνπ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ εκεδαπή 
αξρή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Γηεζλνχο Πχκβαζεο ηεο Λέαο φξθεο, πεξί ηνπ 

θαζεζηψηνο ησλ αληζαγελψλ, ε νπνία έρεη θπξσζεί κε ην λ. 139/1975 (ΦΔΘ 176 Α) θαη έρνπλ 
ζπκπιεξψζεη πεληαεηή ζπλερή θαη λφκηκε δηακνλή ζηε Σψξα απφ ηελ αίηεζεο ρνξήγεζεο 

ησλ παξαπάλσ ηίηισλ, 

 
 ε. έρνπλ ηίηιν δηακνλήο σο νκνγελείο θαη έρνπλ ζπκπιεξψζεη απφ ηε ρνξήγεζε ηνπ 

πεληαεηή ζπλερή θαη λφκηκε δηακνλή ζηε Σψξα. 
 

ζ. πνιίηεο ρσξψλ ΔΕΔΠ πνπ είλαη θάηνρνη ηίηινπ δηακνλήο εθδηδφκελνπ απφ ηηο αξκφδηεο 
αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζπκπιεξψλνπλ πεληαεηή ζπλερή θαη λφκηκε δηακνλή ζηε Σψξα. 

 

 
Άξζξν 15 

Αίηεζε εγγξαθήο ζηνπο 
εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο 

 

 1. Ρα πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζε κηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην πξνεγνχκελν άξζξν 
θαηεγνξίεο θαη επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ νθείινπλ λα ππνβάιινπλ 

ζρεηηθή αίηεζε εγγξαθήο ηνπο ζε εηδηθφ εθινγηθφ θαηάινγν ηνπ δήκνπ ζηνλ νπνίν ππέβαιαλ 
ηελ αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ ελ ηζρχη ηίηινπ δηακνλήο ηνπο, εθφζνλ θαηνηθνχλ κφληκα 

εθεί. Ρα πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο 3 ζηνηρεία α, ζη, δ` θαη ε` ηνπ 
πξνεγνχκελνπ άξζξνπ νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε εγγξαθήο ζην δήκν ζηνλ νπνίν 

δηακέλνπλ θαηά ηα δχν ηνπιάρηζηνλ ηειεπηαία έηε. 

 
 2. Ν δηθαηνχκελνο λα εγγξαθεί ζε εηδηθφ εθινγηθφ θαηάινγν, ν νπνίνο έρεη κεηνηθήζεη ζε δήκν 

άιινλ απφ απηφλ ζηνλ νπνίν ππέβαιε ηελ αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ ελ ηζρχη ηίηινπ 
δηακνλήο ηνπ, θαζψο θαη θάζε εγγεγξακκέλνο ζε εηδηθφ εθινγηθφ θαηάινγν, πνπ έρεη 

κεηνηθήζεη ζε άιιν δήκν, κπνξεί λα εγγξαθεί ζηνλ εηδηθφ εθινγηθφ θαηάινγν ηνπ δήκνπ ηεο 

θαηνηθίαο ηνπ εθφζνλ δηακέλεη εθεί ηα δχν ηνπιάρηζηνλ ηειεπηαία έηε απφ ηελ εκεξνκελία 
γλσζηνπνίεζεο ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο. 

 
 3. Ζ αίηεζε εγγξαθήο ζε εηδηθφ εθινγηθφ θαηάινγν πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ: 

 

 α. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηά πεξίπησζε πθηζηάκελνπ ηίηινπ δηακνλήο ελ ηζρχη. Γηα 
ηελ εγγξαθή ζε εηδηθφ εθινγηθφ θαηάινγν ηνλ αλαγθαίν ηίηιν λφκηκεο δηακνλήο δελ 

αληηθαζηζηά βεβαίσζε θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθψλ είηε γηα ηελ ην πξψηνλ ρνξήγεζε είηε γηα 
ηελ αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο. 

 
 β. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηζρπξνχ δηαβαηεξίνπ. Δμαηξνχληαη φζνη εκπίπηνπλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο θαηνρήο δηαβαηεξίνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 

1 εδάθην γ` ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ λ. 3386/2005, φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη φζσλ αλήθνπλ ζηηο 
πεξηπηψζεηο 3 ζη, δ` θαη ε` ηνπ άξζξνπ 14. 

 
 γ. Ρα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ζπκπιήξσζεο δηεηνχο δηάξθεηαο θαηνηθίαο 

ζην δήκν, ζηνπο εηδηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ νπνίνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ε εγγξαθή, εθφζνλ απηφ 

απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Γηα ηελ απφδεημε ηεο δηεηνχο 
ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο ηεο δηακνλήο ζην δήκν ηεο Σψξαο, ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ 

νπνίνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ε εγγξαθή, εθαξκφδνληαη ηα φζα πξνβιέπνληαη γηα ηε 
κεηαδεκφηεπζε ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ ζην άξζξν 15 παξ. 7 ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη 

Θνηλνηήησλ (θ.λ. 3463/2006, ΦΔΘ 114 Α), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 
 

 δ. Ξηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ γηα δηθαζηηθή ρξήζε. Ρν ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 

αλαδεηείηαη απηεπαγγέιησο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ. 
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Άξζξν 16 
Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

 
 1. Ρν δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ αζθείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηνπο εηδηθνχο 

εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, πνπ θαηά ην ρξφλν ηεο ςεθνθνξίαο 

θαηέρνπλ έλαλ απφ ηνπο πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελνπο ζην άξζξν 14 ηνπ παξφληνο λφκνπ 
ηίηινπο δηακνλήο ζε ηζρχ. 

 
 2. Νη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ςεθίδνπλ καδί κε ηνπο ινηπνχο 

εθινγείο ζηα εθινγηθά ηκήκαηα πνπ έρνπλ νξηζζεί, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 
 

 3. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εθινγέσλ δηελεξγείηαη κε βάζε ηνλ επηδεηθλπφκελν θαηά ηελ 

ςεθνθνξία ηίηιν λφκηκεο δηακνλήο ζε ηζρχ θαη ηζρπξφ δηαβαηήξην ηνπο, φπνπ ηνχην 
απαηηείηαη. 

 
 

Άξζξν 17 

Γηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη 
 

 1. Δθινγείο, εγγεγξακκέλνη ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ 
παξφληνο, πνπ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ 

πξψην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, κπνξνχλ λα εθιεγνχλ δεκνηηθνί ζχκβνπινη, ζχκβνπινη 
δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ θαη ηνπηθνί ζχκβνπινη, κε ηελ πξφζζεηε πξνυπφζεζε φηη δηαζέηνπλ 

επαξθή γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ηεξνχλ ηνπο 

φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (θ.λ. 3463/2006, 
ΦΔΘ 114 Α), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 

 
 2. Νη πεξηνξηζκνί θαηνρήο αμησκάησλ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ π.δ. 133/1997 

(ΦΔΘ 121 Α), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην π.δ. 164/1997 (ΦΔΘ 145 Α), ην π.δ. 320/1999 (ΦΔΘ 

305 Α) θαη ην π.δ. 130/2002 (ΦΔΘ 107 Α), θαηαιακβάλνπλ θαη ηα πξφζσπα ηεο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπ. 

 
 3. Νη εθινγείο ηεο παξαγξάθνπ 1 αλαθεξχζζνληαη σο ππνςήθηνη απφ ην αξκφδην Γηθαζηήξην 

εθφζνλ θαηέρνπλ έγθπξν ηίηιν δηακνλήο θαη ηζρπξφ δηαβαηήξην, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

εμαηξέζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ παξφληνο. 
 

 4. Κε ηελ θαηάζεζε δήισζεο ππνςεθηφηεηαο θάζε ππνςήθηνο νθείιεη λα ζπλππνβάιιεη, 
επηπιένλ ησλ φζσλ νξίδνληαη γεληθψο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη 

Θνηλνηήησλ, θαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 
 

 α. ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία δειψλεηαη ε ηζαγέλεηα θαη ε δηεχζπλζε ηεο κφληκεο 

θαηνηθίαο ηνπ ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα, φηη γλσξίδεη επαξθψο ηελ Διιεληθή γιψζζα γηα ηελ 
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ζε πεξίπησζε εθινγήο ηνπ, θαζψο θαη φηη δελ είλαη ππνςήθηνο γηα 

ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ζηελ Διιάδα ζε άιιν δήκν, νχηε ζε άιιν ζπλδπαζκφ ηνπ ίδηνπ δήκνπ, 
 

 β. βεβαίσζε εγγξαθήο ζηνλ εηδηθφ εθινγηθφ θαηάινγν ηνπ δήκνπ φπνπ είλαη ππνςήθηνο, 

 
 γ. επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηά πεξίπησζε πθηζηάκελνπ ηίηινπ δηακνλήο ζε ηζρχ. 

 
 δ. επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ δηαβαηεξίνπ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εμαηξέζεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ παξφληνο. 
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Άξζξν 18 
Πχληαμε εηδηθψλ 

εθινγηθψλ θαηαιφγσλ 
 

 1. Γηα ηνπο εθινγείο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο ζπληάζζνληαη εηδηθνί εθινγηθνί θαηάινγνη 

θαηά δήκν, εθινγηθφ δηακέξηζκα ή θαη ζπλνηθηζκφ, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο ζηνηρεία: 
θχιν, επψλπκν, θχξην φλνκα ή νλφκαηα, φλνκα παηέξα, φλνκα κεηέξαο, φλνκα ζπδχγνπ θαη 

ην γέλνο αλ πξφθεηηαη γηα έγγακε γπλαίθα πνπ θέξεη ην επψλπκν ηνπ ζπδχγνπ, αθξηβή 
εκεξνκελία θαη ηφπνο γέλλεζεο (εκέξα, κήλαο, έηνο), δηεχζπλζε θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα 

(δήκνο ή θνηλφηεηα ή ηνπηθφ δηακέξηζκα, νδφο θαη αξηζκφο), ηζαγέλεηα, αξηζκφο δηαβαηεξίνπ, 
φπνπ ηνχην απαηηείηαη, αξηζκφ ηνπ θαηά πεξίπησζε πθηζηάκελνπ ηίηινπ λφκηκεο δηακνλήο ζε 

ηζρχ, θαζψο θαη εηδηθφ εθινγηθφ αξηζκφ. Ρα νλνκαηεπσλπκηθά ζηνηρεία ησλ εθινγέσλ απηψλ 

αλαγξάθνληαη κε ιαηηληθνχο ή ειιεληθνχο ραξαθηήξεο, θαηά αληηζηνίρηζε πξνο εθείλνπο ησλ 
ζρεηηθψλ λνκηκνπνηεηηθψλ ηνπο εγγξάθσλ. Δθφζνλ δελ ππάξρεη αθξηβήο εκεξνκελία 

γέλλεζεο ηνπ εθινγέα ινγίδεηαη φηη γελλήζεθε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο γέλλεζεο. 
 

 2. Ξξηλ απφ ηελ εγγξαθή ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο νη δήκνη δηαζηαπξψλνπλ ηα 

ζηνηρεία πνπ δειψλνληαη κε ηα θαηαρσξηζκέλα ζηα ειεθηξνληθά ή άιια αξρεία θαηφρσλ 
ηίηισλ λφκηκεο δηακνλήο πνπ ηεξνχληαη ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ζην πνπξγείν Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε, αληηζηνίρσο, κε 
εμαίξεζε φζνπο θαηέρνπλ ηίηιν ή έγγξαθν δηακνλήο σο νκνγελείο αιινδαπνί, ζηελ πεξίπησζε 

ησλ νπνίσλ αξθεί ε πξνζθφκηζε πξφζθαηεο βεβαίσζεο ηεο αξρήο πνπ ηα έρεη ρνξεγήζεη. Ζ 
δηαζηαχξσζε δηελεξγείηαη είηε κε ηελ απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψζεθαλ πξνο ηηο θαηά 

πεξίπησζε αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πνπξγείσλ είηε κέζσ θαηάιιειεο 

κεραλνγξαθηθήο εθαξκνγήο ησλ δήκσλ πνπ νη ππεξεζίεο απηέο ελεκεξψλνπλ ζε δηαξθή 
βάζε. Αλ ππάξρεη αζπκθσλία ησλ ζηνηρείσλ, δελ πξαγκαηνπνηείηαη ε εγγξαθή, νη δε 

ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ παξαπέκπνπλ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηελ αξκφδηα γηα ηελ άξζε ηεο 
αζπκθσλίαο αξρή. 

 

Άξζξν 19 
Ρήξεζε θαη ελεκέξσζε εηδηθψλ 

εθινγηθψλ θαηαιφγσλ 
Δηδηθέο πεξηπηψζεηο δηαγξαθήο 

 

 1. Γηα ηελ εγγξαθή ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο, ηε δηαγξαθή, ηηο κεηαβνιέο θαη 
ηηο ελζηάζεηο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 έσο θαη 20 ηνπ π.δ. 96/2007 

(ΦΔΘ 116 Α), φπσο απηφ ηζρχεη θάζε θνξά. 
 

 2. Νη εθινγείο ηνπ άξζξνπ 14 παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ δηαγξάθνληαη απφ ηνπο 
εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο: 

 

 α. κε αίηεζε ηνπο, 
 

 β. εάλ εθιείςνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεηλ, 
 

 γ. αλ απνθηήζνπλ ηελ Διιεληθή Ηζαγέλεηα. 

 
 Ζ Γηεχζπλζε Ηζαγέλεηαο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη εγθαίξσο ηε Γηεχζπλζε Δθινγψλ ζρεηηθά κε 
δηελεξγεζείζεο πνιηηνγξαθήζεηο νκνγελψλ θαη αιινδαπψλ. 

 
 3. Ρν πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κεξηκλά γηα 

ηε δηαγξαθή απφ ηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο απηψλ πνπ ζηεξήζεθαλ ην εθινγηθφ 

ηνπο δηθαίσκα. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο ηα γξαθεία πνηληθνχ κεηξψνπ θαη 
ηα Ξξσηνδηθεία ζηέιλνπλ ην πξψην δεθαήκεξν θάζε δηκήλνπ ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαηαζηάζεηο κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία 
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γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ εθινγέσλ απηψλ ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο θαη γλσζηνπνηνχλ 

ηελ άξζε ησλ ζρεηηθψλ ζπλεπεηψλ, ιφγσ αλάθιεζεο ησλ νηθείσλ απνθάζεσλ ή ιήμεο ησλ 
πνηλψλ. 

 
Άξζξν 20 

 

 Γηα ηα φξηα ειηθίαο, ηε ζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεηλ, ηα θσιχκαηα, αζπκβίβαζηα 
θαη ινηπνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεζζαη, θαζψο θαη θάζε άιιν δήηεκα πνπ 

δελ ξπζκίδεηαη εηδηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 14 έσο θαη 19 ηνπ παξφληνο, 
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 133/1997 (ΦΔΘ 121 Α), ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

εθινγή βνπιεπηψλ θαη ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 
 

Άξζξν 21 

 
1. Θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 14 έσο θαη 20 ηνπ παξφληνο, ε πξνζεζκία 

εγγξαθήο ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ άξζξνπ 17 ιήγεη ηελ 30ή Ηνπλίνπ 2010. 
Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

πξνζδηνξίδνληαη νη ινηπέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζχληαμε ησλ θαηαιφγσλ, ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ ππεξεζηψλ ή γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ απαξαίηεησλ ηερληθψλ εθαξκνγψλ, θαζψο θαη 
θάζε άιιν ζέκα πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ άξζξσλ. 

 
 2. Κε φκνηα απφθαζε κπνξεί λα ρνξεγεζεί παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο δχν κήλεο. 
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 3. Λ. 3463/ 2006 (Α’ 114) 

Θχξσζε Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ 

 

Αξζξν 16 

Κεηαδεκφηεπζε ππνςεθίσλ ζηηο δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο εθινγέο 

1. Δπηηξέπεηαη ε κεηαδεκφηεπζε ρσξίο ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 7 ηνπ 
άξζξνπ 15, φηαλ πξφθεηηαη κφλν γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο ζε δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο 

εθινγέο ζηνπο Γήκνπο θαη ηηο Θνηλφηεηεο ησλ Λνκψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο θαη ζηνπο 
Γήκνπο ή ηηο Θνηλφηεηεο ησλ λνκψλ, ζηελ πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ ππάγεηαη ν Γήκνο ή ε 

Θνηλφηεηα πνπ ν ππνςήθηνο είλαη ή ήηαλ πξηλ γξακκέλνο ζηα Κεηξψα Αξξέλσλ ή ζηα 
δεκνηνιφγηα ή ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο 

 2. Ρν δηθαίσκα απηφ κπνξεί λα αζθεζεί απφ ηελ 1ε Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο δηελέξγεηαο ησλ 

εθινγψλ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο θαηάζεζεο ζην αξκφδην δηθαζηήξην ηεο δήισζεο 
θαηάξηηζεο ησλ ζπλδπαζκψλ. Ζ απφθαζε κεηαδεκφηεπζεο εθδίδεηαη ππνρξεσηηθά κέζα ζηελ 

ίδηα πξνζεζκία θαη είλαη ακέζσο εθηειεζηή. Ζ απφθαζε κεηαδεκφηεπζεο παχεη λα ηζρχεη κεηά 
ηελ παξέιεπζε ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ αλαθήξπμε ησλ ζπλδπαζκψλ, εθφζνλ απηφο πνπ 

κεηαδεκφηεπζε δελ αλαθεξχρζεθε ππνςήθηνο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε εθαξκφδεηαη, θαηά ηα 

ινηπά, ε παξάγξαθνο 7 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. 

Αξζξν 29 

Θσιχκαηα θαη αζπκβίβαζηα 

 1. Γελ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ ή λα είλαη δήκαξρνη, πξφεδξνη Θνηλνηήησλ, δεκνηηθνί ή 

θνηλνηηθνί ζχκβνπινη, ζχκβνπινη δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο ή ηνπηθνί ζχκβνπινη θαη πάξεδξνη: 

α) Γηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί, αμησκαηηθνί ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο θαη 

ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί ησλ γλσζηψλ ζξεζθεηψλ. 

β) Γεληθνί Γξακκαηείο Γήκσλ θαη ππάιιεινη Γήκσλ ή Θνηλνηήησλ ζηνπο Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο, φπνπ ππεξεηνχλ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, θαζψο θαη ππάιιεινη ησλ 

δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ 
ζπζηήζεη ή ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ νη ίδηνη Γήκνη ή Θνηλφηεηεο, φπνπ ππεξεηνχλ κε 

νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο. 

γ) πάιιεινη ησλ Γήκσλ ή Θνηλνηήησλ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο θαη αλ ππεξεηνχλ, 
πνπ ζπλελψλνληαη ζε έλα Γήκν, ζην λέν Γήκν πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλέλσζε. 

 δ) Γεκφζηνη ππάιιεινη θαη ππάιιεινη ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο είλαη 
νξηνζεηεκέλνο θαηά ην ρξφλν δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ, ζηνπο Γήκνπο ή ηηο Θνηλφηεηεο, ζηα 

δηνηθεηηθά φξηα ησλ νπνίσλ άζθεζαλ θαζήθνληα πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο ή Γηεχζπλζεο, έλα έηνο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ δεκνηηθψλ θαη 
θνηλνηηθψλ εθινγψλ. 

 2. Θψιπκα εθινγηκφηεηαο ζπληξέρεη γηα φζνπο έρνπλ εθπέζεη απφ ην αηξεηφ αμίσκά ηνπο, 
θαηφπηλ ακεηάθιεηεο θαηαδίθεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 146, γηα θαθνπξγήκαηα, θαζψο θαη 

γηα ηα αδηθήκαηα ηεο παξαράξαμεο, ηεο θηβδειείαο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο δσξνδνθίαο, ηεο 
εθβίαζεο, ηεο θινπήο, ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απηζηίαο, ηεο απάηεο, ηεο θαηαπίεζεο, ηεο 

αηκνκημίαο, ηεο καζηξνπείαο, ηεο ζσκαηεκπνξίαο, ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο αιινδαπψλ, ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ λαξθσηηθψλ, θαζψο θαη ηεο ιαζξεκπνξίαο. 
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Ρν θψιπκα απηφ ηζρχεη γηα ηελ επφκελε ηεο έθπησζεο δεκνηηθή ή θνηλνηηθή πεξίνδν. 

3. Γελ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ ή λα είλαη Γήκαξρνη, πξφεδξνη Θνηλνηήησλ, δεκνηηθνί ή 
θνηλνηηθνί ζχκβνπινη, ζχκβνπινη δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο, ηνπηθνί ζχκβνπινη ή πάξεδξνη: 

α. Νπνηνη ζπλδένληαη κε ην Γήκν ή ηελ Θνηλφηεηα ή ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα,εμαηξνπκέλσλ 
ησλ ζπλδέζκσλ, κε ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο, εθηέιεζεο δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ έξγνπ, 

παξνρήο ππεξεζηψλ, παξαρψξεζεο δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο δεκνηηθνχ έξγνπ ή δεκνηηθήο 

ππεξεζίαο, χςνπο άλσ ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ ζπλνιηθά εηεζίσο. 

β. Κέιε δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, δηαρεηξηζηέο, κέηνρνη θαη εηαίξνη θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, 

πνπ έρνπλ ζπκβιεζεί κε ην Γήκν ή ηελ Θνηλφηεηα, εθφζνλ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο 
εηαηξείεο ππεξβαίλεη ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο, εηαίξνη 

πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ, θαζψο θαη θνηλνπξαθηνχληα πξφζσπα, κε ηε ζπλδξνκή ησλ 
πξνυπνζέζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο. 

Αλ Γήκνο ή Θνηλφηεηα ζπκκεηέρεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ επηρείξεζε πνπ ζπκβάιιεηαη, 

δελ ππάξρεη αζπκβίβαζην γηα ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο πνπ κεηέρνπλ 
ζηε δηνίθεζε δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

4. Ζ ηδηφηεηα θαη ην αμίσκα ηνπ δεκάξρνπ, ηνπ πξνέδξνπ Θνηλφηεηαο, ηνπ πξνέδξνπ ηνπ 
ζπκβνπιίνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο, ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηνπ παξέδξνπ 

ή νπνηνπδήπνηε άιινπ αηξεηνχ αμηψκαηνο ζε φξγαλα ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ 

βαζκνχ δελ απνηειεί ιφγν αζπκβίβαζηνπ ή αλαζηνιήο άζθεζεο ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπο γηα 
ηνπο: 

α) Γηθεγφξνπο θαη ζπκβνιαηνγξάθνπο. 

β) Κέιε Γ.Δ.Ξ. Ξαλεπηζηεκίσλ θαη Δ.Ξ. Ρ.Δ.Η., πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εηδηθνχ δηδαθηηθνχ 

θαη επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ. 

5. Γελ απνηειεί αζπκβίβαζην ε ζχλαςε ζχκβαζεο αγνξάο δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ αθηλήησλ, 

εθφζνλ ε εθπνίεζε έρεη γίλεη χζηεξα απφ πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία. 

6. Γελ απνηεινχλ θψιπκα ή αζπκβίβαζην ε ηδηφηεηα κέινπο ηεο δηνίθεζεο θαη ε ηδηφηεηα ηνπ 
ππαιιήινπ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, πνπ ζπλδένληαη κε ην 

Γήκν ή ηελ Θνηλφηεηα κε ζχκβαζε πνπ είλαη ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηάο 
ηνπο. 

7. Ρν θψιπκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ έσο θαη γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 παχεη λα 

ππάξρεη, αλ ηα πξφζσπα ζηα νπνία ζπληξέρεη παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο πξηλ απφ ηελ 
εκέξα ηεο αλαθεξχμεσο ησλ ππνςεθίσλ. Ζ παξαίηεζε επηδίδεηαη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή 

ζηνλ εηξελνδίθε ή ζηνλ πξφεδξν πξσηνδηθψλ, ν νπνίνο ηελ ππνβάιιεη ακέζσο ζηελ αξρή πνπ 
είλαη αξκφδηα λα ηελ απνδερζεί. Ζ παξαίηεζε ζεσξείηαη φηη έρεη γίλεη δεθηή απφ ηελ επίδνζή 

ηεο θαη δελ κπνξεί λα αλαθιεζεί. Δηδηθέο δηαηάμεηο πνπ απαγνξεχνπλ ηελ ππνβνιή ή ηελ 

απνδνρή ηεο παξαίηεζεο ησλ πξνζψπσλ πνπ πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 1 ή πνπ πεξηνξίδνπλ 
ην δηθαίσκά ηνπο λα παξαηηεζνχλ ή ηελ αξκνδηφηεηα ηεο αξρήο λα απνδερζεί ηελ παξαίηεζή 

ηνπο δελ ζίγνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο παξαγξάθνπ. Ρα πξφζσπα ηεο πεξίπησζεο α΄ 
ηεο παξαγξάθνπ 1 πξέπεη επηπξνζζέησο λα κελ έρνπλ ππεξεηήζεη ζην Γήκν ή ζηελ 

Θνηλφηεηα πνπ ζα ππνβάινπλ ππνςεθηφηεηα δχν (2) κήλεο πξηλ ηηο εθινγέο. Ρν πξψην 
εδάθην απηήο ηεο παξαγξάθνπ δελ ηζρχεη γηα ηνπο ζξεζθεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο. 

8. Γεκφζηνη ππάιιεινη θαη ππάιιεινη λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, εάλ εθιεγνχλ 

δήκαξρνη, πξφεδξνη Θνηλνηήησλ, δεκνηηθνί ή θνηλνηηθνί ζχκβνπινη δελ κπνξνχλ λα αζθνχλ 
θαζήθνληα πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο ή Γηεχζπλζεο ζε 

ππεξεζία πνπ εδξεχεη ζην Γήκν ή ζηελ Θνηλφηεηα, ζηελ νπνία εμειέγεζαλ. 
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9. Γήκαξρνη, πξφεδξνη Θνηλνηήησλ, δεκνηηθνί ή θνηλνηηθνί ζχκβνπινη, ζχκβνπινη δεκνηηθψλ 

δηακεξηζκάησλ, ηνπηθνί ζχκβνπινη θαη πάξεδξνη πνπ απνδέρνληαη νπνηνδήπνηε απφ ηα 
θαζήθνληα ή ηα έξγα πνπ ζπληζηνχλ αζπκβίβαζην ή απνθηνχλ δεκνηηθφηεηα ζε άιιν Γήκν ή 

ζε άιιε Θνηλφηεηα εθπίπηνπλ απηνδηθαίσο απφ ην αμίσκά ηνπο. Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο 
Ξεξηθέξεηαο κε πξάμε ηνπ δηαπηζηψλεη ηελ χπαξμε ηνπ αζπκβίβαζηνπ θαη ηελ έθπησζε απφ 

ην αμίσκα. 

10. πνςεθηφηεηα θαη ζηνπο δχν βαζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δελ επηηξέπεηαη. 

11. Πχκπησζε ζην ίδην πξφζσπν ηεο ηδηφηεηαο αηξεηνχ νξγάλνπ ηνπ πξψηνπ βαζκνχ Ρνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο απνθιείεηαη.  
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4. Λ. 2717/1999 (Α΄ 97) 

Θψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο 

 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β' 

ΓΗΘΝΓΟΑΦΗΑ 
 

Άξζξν 45 

Απαξαίηεηα ζηνηρεία 
 

1. Ρν δηθφγξαθν, εθηφο απφ ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχλ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο, πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδεη ζαθψο ην είδνο θαη ην αληηθείκελφ ηνπ θαη λα αλαθέξεη : 

α) ην δηθαζηήξην ζην νπνίν απεπζχλεηαη, 

β) ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ηεο ζχληαμήο ηνπ θαη 
γ) αλ ππνβάιιεηαη κελ απφ θπζηθφ πξφζσπν, ην φλνκα, ην επψλπκν, παηξψλπκν θαη ηελ 

αθξηβή δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο θαη ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπ ίδηνπ, ηνπ λφκηκνπ 
αληηπξνζψπνπ ηνπ θαη, αλ ππάξρνπλ, ηνπ δηθαζηηθνχ πιεξεμνπζίνπ θαη ηνπ αληηθιήηνπ ηνπ, 

αλ ππνβάιιεηαη δε απφ λνκηθφ πξφζσπν, έλσζε πξνζψπσλ ή νκάδα πεξηνπζίαο, ηελ 

επσλπκία θαη ηελ Έδξα ηνπο, θαζψο θαη ην φλνκα, επψλπκν, παηξψλπκν θαη ηελ αθξηβή 
δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο θαη ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο θαη, αλ ππάξρνπλ, 

ηνπ δηθαζηηθνχ πιεξεμνπζίνπ θαη ηνπ αληηθιήηνπ ηνπο, ελψ, αλ ππνβάιιεηαη απφ ην Γεκφζην, 
ηνλ ηίηιν ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη ην φξγαλν πνπ ην εθπξνζσπεί. 

 
  2. Νη δηεπζχλζεηο ησλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν πξνζψπσλ πξέπεη λα 

γλσζηνπνηνχληαη ζην δηθαζηήξην κε ην πξψην δηθφγξαθν πνπ απεπζχλεηαη ζε απηφ. Αλ ε 

γλσζηνπνίεζε γίλεηαη, ην πξψην, κε άιιν δηθφγξαθν, ππφκλεκα ή έγγξαθν, απηφ πξέπεη λα 
θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην θαη λα επηδίδεηαη, απφ ηα ίδηα απηά πξφζσπα, ζηνπο 

ινηπνχο δηαδίθνπο. 
 

3. Θάζε κεηαβνιή ζηε δηεχζπλζε ή ζηελ ηδηφηεηα ησλ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 

πξνζψπσλ, ε νπνία επήιζε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ άζθεζε ηνπ έλδηθνπ 
βνεζήκαηνο έσο θαη ηε ιήμε ηεο ηειηθήο εθθξεκνδηθίαο ζην δεχηεξν βαζκφ, πξέπεη λα 

γλσζηνπνηείηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηάηαμεο ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ ηεο παξ. 2, ε νπνία 
θαη εθαξκφδεηαη αλαιφγσο. Αιιηψο, νη επηδφζεηο γίλνληαη εγθχξσο ζηε δηεχζπλζε πνπ έρεη 

δεισζεί ή σζάλ λα κελ είρε επέιζεη ε κεηαβνιή, θαηά πεξίπησζε. 
 

4. Αλ δελ δεισζεί θακία δηεχζπλζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2, ε επίδνζε γίλεηαη 

κε παξάδνζε ηνπ επηδνηένπ εγγξάθνπ ζην γξακκαηέα ηνπ νηθείνπ δηθαζηεξίνπ. 
 

5. Ρα δηθφγξαθα θαη ηα ππνκλήκαηα ππνγξάθνληαη απφ ηνπο δηθαζηηθνχο πιεξεμνπζίνπο ησλ 
δηαδίθσλ. Θαη' εμαίξεζε, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 27, ηα δηθφγξαθα θαη 

ηα ππνκλήκαηα κπνξνχλ λα ππνγξάθνληαη, θαηά πεξίπησζε, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαδίθνπο 

ή ηνπο λφκηκνπο αληηπξνζψπνπο ή ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 
 



 11
9 

 

ΓΔΡΔΟΝ ΡΚΖΚΑ 
ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΘΙΝΓΗΘΥΛ ΓΗΑΦΝΟΥΛ 

 
ΞΟΥΡΝΠ ΡΗΡΙΝΠ 

ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΞΝ ΑΛΑΦΝΛΡΑΗ ΘΑΡΑ ΡΖΛ 

ΔΘΙΝΓΗΘΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΠΡΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ 
ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 

 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α' 

ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΞΑΓΝΚΔΛΔΠ ΠΡΗΠ ΟΘΚΗΠΔΗΠ 
 

Άξζξν 244 

 
Πηηο, ππφ ηνλ ΞΟΥΡΝ ΡΗΡΙΝ, ξπζκίζεηο ηνπ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ηνχηνπ ππάγνληαη νη δηαθνξέο πνπ 

αλαθχνληαη θαηά ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ ησλ 
νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θάζε βαζκνχ. 

 

 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β' 

ΑΟΚΝΓΗΝ ΓΗΘΑΠΡΖΟΗΝ 
 

Άξζξν 245 
 

1. Θαζ' χιελ αξκφδην δηθαζηήξην πξνο εθδίθαζε ησλ θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν δηαθνξψλ 

είλαη, ζε πξψην θαη ζε ηειεπηαίν βαζκφ, αλ κελ πξφθεηηαη γηα εθινγή ζε λνκαξρηαθή 
απηνδηνίθεζε ην εθεηείν, αλ, δε, πξφθεηηαη γηα εθινγή ζε δήκν ή θνηλφηεηα, ην ηξηκειέο 

πξσηνδηθείν. 
 

2. Θαηά ηφπν αξκφδην δηθαζηήξην είλαη εθείλν ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ν 

νηθείνο νξγαληζκφο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 
 

 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ' 

ΔΛΠΡΑΠΖ 

 
Άξζξν 246 

Ξξνζβαιιφκελεο πξάμεηο 
 

1. Γηα ηελ ζε πξψην θαη ζε ηειεπηαίν βαζκφ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπ άξζξνπ 244 αζθείηαη 
έλζηαζε. 

 

2. Ζ έλζηαζε ζηξέθεηαη θαηά ησλ δηα ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο αλαθεξπρζέλησλ 
ππνςεθίσλ, θαζψο θαη ησλ επηηπρφλησλ θαη επηιαρφλησλ ησλ νηθείσλ ζπλδπαζκψλ, γηα ηνπο 

νπνίνπο ακθηζβεηείηαη κε απηήλ ε αλαθήξπμε ή ε εθινγή ηνπο, αληηζηνίρσο." 
 

    

 
Άξζξν 247 

Δλεξγεηηθή θαη παζεηηθή λνκηκνπνίεζε 
 

Έλζηαζε κπνξεί λα αζθήζεη : 
α) θάζε εθινγέαο εγγεγξακκέλνο ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ νηθείνπ νξγαληζκνχ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη 

β) φπνηνο δηαηέιεζε ππνςήθηνο θαηά ηηο εθινγέο ζηνλ νηθείν νξγαληζκφ ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο. 

 



 12
0 

 

Άξζξν 248 
Ξξνζεζκία 

 
1. Ζ έλζηαζε αζθείηαη κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ, θαηά πεξίπησζε απφ : 

α) ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ έθζεζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 78 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Θνηλνηηθνχ 

Θψδηθα (π.δ. 410/1995) θαη 38 ηνπ Θψδηθα Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο (π.δ. 30/1996), ησλ 
πξαθηηθψλ ηεο εθινγήο θαη ηνπ πίλαθα ησλ απνηειεζκάησλ, ή 

 
β) ηελ αλαθήξπμε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 57 θαη 24ησλ πην πάλσ 

λνκνζεηεκάησλ αληηζηνίρσο, ησλ ζπλδπαζκψλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ δεισζεί, ή 
 

γ) ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ έθζεζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 79 θαη 39 ησλ ίδησλ αληηζηνίρσο 

λνκνζεηεκάησλ, ηεο πξάμεο κε ηελ νπνία αλαθεξχζζνληαη νη επηηπρφληεο θαη νη επηιαρφληεο 
ζπλδπαζκνί, θαζψο θαη νη ππνςήθηνη θάζε ζπλδπαζκνχ πνπ εθιέγνληαη σο ηαθηηθνί ή 

αλαπιεξσκαηηθνί. 
 

2. Νη πξνζεζκίεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ παξεθηείλνληαη ζε θακία πεξίπησζε. 

 
3. Πηηο πεξηπηψζεηο α' θαη γ' ηεο παξ. 1, ε έλζηαζε δελ κπνξεί πάλησο λα αζθεζεί αλ έρνπλ 

πεξάζεη δεθαπέληε (15) ή είθνζη (20) εκέξεο, αληηζηνίρσο, απφ ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ. 
 

4. Θαη' εμαίξεζε, αλ πξφθεηηαη γηα έιιεηςε πξνζφλησλ ή θψιπκα εθινγηκφηεηαο πνπ ππήξρε, 
ζην πξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο, ε έλζηαζε 

κπνξεί λα αζθεζεί θαη κεηά ηελ πάξνδν ησλ, θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, 

πξνζεζκηψλ. 
 

 
Άξζξν 249 

Ιφγνη 

 
1. Ιφγνπο έλζηαζεο κπνξνχλ λα ζεκειηψζνπλ : 

α) νη παξαβάζεηο ηνπ λφκνπ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο εθινγήο ή θαηά ηελ εμαγσγή ηνπ 
εθινγηθνχ απνηειέζκαηνο ή θαηά ηελ αλαθήξπμε ησλ ππνςήθησλ ζπλδπαζκψλ ή θαηά ηελ 

αλαθήξπμε ησλ επηηπρφλησλ θαη επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ 

ζε απηνχο, ή 
β) ε έιιεηςε λφκηκσλ πξνζφλησλ ή ε ζπλδξνκή λφκηκσλ θσιπκάησλ ζε πξφζσπα πνπ έρνπλ 

εθιεγεί ή πνπ είλαη ππνςήθηα πξνο ηνχην, ή 
γ) ε αθπξφηεηα ή ε εζθαικέλε αξίζκεζε ησλ ςεθνδειηίσλ. 

 
2. Αλ ε έλζηαζε αλαθέξεηαη ζε επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία, νη πξνβαιιφκελνη ιφγνη κπνξνχλ 

λα αθνξνχλ θαη ηελ αξρηθή ςεθνθνξία, αιιά κφλν εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί, σο πξνο απηήλ, 

ηδηαίηεξε έλζηαζε. 
 

 
Άξζξν 250 

Άζθεζε 

 
1. Ζ έλζηαζε αζθείηαη κε δηθφγξαθν, ην νπνίν θαηαηίζεηαη, καδί κε ηξία (3) αληίγξαθα, ζηελ 

αξρή πνπ εμέδσζε ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε. 
 

2. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο έλζηαζεο ή ε άζθεζή ηεο δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε 
ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο. 
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Άξζξν 251 

Ξεξηερφκελν ηνπ δηθνγξάθνπ 
 

Ρν δηθφγξαθν ηεο έλζηαζεο, εθηφο απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
45, πξέπεη απαξαηηήησο λα κλεκνλεχεη, κε αθξίβεηα, ηνλ νξγαληζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

ζηνλ νπνίν απηφ αλαθέξεηαη, ηνπο εθινγηθνχο ζπλδπαζκνχο θαη ηνπο επηθεθαιήο ηνπο, θαζψο 

θαη ηα πξφζσπα ησλ νπνίσλ ακθηζβεηείηαη κε απηφ ε εθινγή ή ε αλαθήξπμε. Δπίζεο, ην ίδην 
δηθφγξαθν πξέπεη λα πεξηέρεη ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, θαζψο θαη ζαθψο 

θαζνξηζκέλν αίηεκα. 
 

 
Άξζξν 252 

Γηαβίβαζε 

 
Ζ αξρή πνπ κλεκνλεχεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 250 κεηά ηελ πάξνδν ηεο, θαηά ην άξζξν 

248, πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε ησλ ελζηάζεσλ, ππνρξενχηαη, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, 
λα δηαβηβάδεη ηηο ελζηάζεηο, ρσξηζηά γηα θάζε νξγαληζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, καδί κε φια 

ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη ινηπά ζηνηρεία, ζην αξκφδην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην. 

 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ' 

ΔΘΓΗΘΑΠΖ ΡΖΠ ΔΛΠΡΑΠΖΠ 
 

Άξζξν 253 
Ξξνδηθαζία 

 

1 Ν πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ή ν δηθαζηήο, πνπ δηεπζχλεη ην δηθαζηήξην, κε πξάμε ηνπ, ηελ 
νπνία εθδίδεη ακέζσο, νξίδεη δηθάζηκν, ε νπνία δελ πξέπεη λα είλαη ζπληνκφηεξε ησλ δέθα 

(10) νχηε κηθξφηεξε ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ πεξηέιεπζε ηεο έλζηαζεο ζην 
δηθαζηήξην, θαζψο θαη ηνλ εηζεγεηή - δηθαζηή ηεο ππφζεζεο. Αλ ην δηθαζηήξην δηαηξείηαη ζε 

πεξηζζφηεξα απφ έλα ηκήκαηα, ηε δηθάζηκν θαη ηνλ εηζεγεηή - δηθαζηή νξίδεη, κε πξάμε ηνπ, ν 

πξφεδξνο ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο. Ν εηζεγεηήο - δηθαζηήο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί, αλ έρεη 
θψιπκα, κε λεψηεξε πξάμε εθείλνπ πνπ ηνλ φξηζε. 

 
2. Θεθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ δηθνγξάθνπ ηεο έλζηαζεο καδί κε ηελ  πξάμε νξηζκνχ 

δηθαζίκνπ θαη εηζεγεηή δηθαζηή, επηδίδεηαη, κε ηε θξνληίδα  ηνπ εληζηακέλνπ, ην αξγφηεξν 

επηά (7) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξψηε  δηθάζηκν, πξνο εθείλνπο ησλ νπνίσλ ακθηζβεηείηαη κε 
ηελ έλζηαζε ε  αλαθήξπμε ή ε εθινγή θαη ζα επηδξάζεη επί ηνπ θχξνπο ηνπο, αληηζηνίρσο,  ε 

απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ. Ζ ίδηα έλζηαζε θνηλνπνηείηαη, εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, θαη 
πξνο  ηνπο επηθεθαιήο ησλ νηθείσλ εθινγηθψλ ζπλδπαζκψλ." 

 
3. Γηα θάζε δηθάζηκν θαηαξηίδεηαη, ηδηαίηεξν θαηά νξγαληζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, έθζεκα, 

ζην νπνίν κλεκνλεχνληαη : ε πξνζβαιιφκελε πξάμε, ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ εληζηακέλσλ, 

εθείλσλ ηνπο νπνίνπο αθνξά ε έλζηαζε, θαζψο θαη ησλ επηθεθαιήο ησλ ζπλδπαζκψλ ηνπο. 
Θπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ εθζέκαηνο αλαξηάηαη ζην θαηάζηεκα ηνπ δηθαζηεξίνπ πέληε (5) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε δηθάζηκν. Ξξνο βεβαίσζε ηνχηνπ, ν γξακκαηέαο ζπληάζζεη 
εηδηθή έθζεζε. Ζ αλάξηεζε ηνπ εθζέκαηνο επέρεη ζέζε θιήηεπζεο ησλ δηαδίθσλ θαη 

αλαθνίλσζεο πξνο ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα παξέκβνπλ. 

 
4. Ν γξακκαηέαο θξνληίδεη λα πεξηέιζνπλ έγθαηξα ζην δηθαζηήξην ηα ζηνηρεία ηεο εθινγήο θαη 

παξέρεη, ζηα πξφζσπα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ηε δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηνπο. 

 
5. Ν εηζεγεηήο - δηθαζηήο επηκειείηαη γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ νπζηαζηηθή δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο. Ν εηζεγεηήο - δηθαζηήο κπνξεί, 

επίζεο, λα θαιεί πξνο ηνχην, εγγξάθσο, ηνπο δηαδίθνπο λα παξάζρνπλ πιεξνθνξίεο, θαζψο 
θαη λα ππνδεηθλχεη ζε απηνχο λα πξνζαγάγνπλ ηπρφλ ειιείπνληα έγγξαθα ή άιια ζηνηρεία 

ρξήζηκα γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο δηθνγξαθίαο. Κπνξεί, αθφκε, λα δεηά, απφ νπνηαδήπνηε 
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αξρή, πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία ρξήζηκα γηα ηε δηάγλσζε ηεο ππφζεζεο. Νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 42 έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. 
 

6. Ν εληζηάκελνο κπνξεί, κε ηδηαίηεξν δηθφγξαθν, λα πξνβάιιεη πξφζζεηνπο ιφγνπο. Ρν 
δηθφγξαθν ησλ πξφζζεησλ ιφγσλ θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ ζην νπνίν 

εθθξεκεί ε έλζηαζε, κε ηε θξνληίδα δε εθείλνπ πνπ ην αζθεί, επηδίδεηαη, ζε θπξσκέλν 

αληίγξαθν, ην αξγφηεξν πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξψηε δηθάζηκν, ζηνπο ινηπνχο 
δηαδίθνπο, θαηά ηε δηαγξαθφκελε ζηελ παξ. 2 δηαδηθαζία. 

 
 

Άξζξν 254 
Θχξηα δηαδηθαζία 

 

1. Ζ εθδίθαζε ησλ ελζηάζεσλ γίλεηαη πάληνηε ζηελ θχξηα έδξα ηνπ δηθαζηεξίνπ. 
 

2. Θαηά ηελ πξνεθθψλεζε, ζε πεξίπησζε πνπ δελ παξίζηαηαη θάπνηνο απφ ηνπο δηαδίθνπο, ην 
δηθαζηήξην εμεηάδεη απηεπαγγέιησο αλ ηεξήζεθε ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. Αλ ε δηαδηθαζία απηή ηεξήζεθε λνκίκσο, ε 

κε παξάζηαζε ηνπ δηαδίθνπ δελ παξαθσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δίθεο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, 
αλαβάιιεηαη ε ζπδήηεζε θαη νξίδεηαη λέα δηθάζηκνο, ζε ρξφλν πνπ δελ πξέπεη λα απέρεη 

πεξηζζφηεξν ησλ δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ζπδήηεζε πνπ αλαβιήζεθε, ψζηε λα ηεξεζνχλ 
φζα νξίδνληαη απφ ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο. 

 
3. Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπο, νη δηάδηθνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ ππνκλήκαηα 

ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ, ην αξγφηεξν κέζα ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηε 

ζπδήηεζε. Κέζα ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, ν 
αληίδηθνο εθείλνπ πνπ θαηέζεζε ην ππφκλεκα κπνξεί, κε δηθφ ηνπ ππφκλεκα, λα αληηθξνχζεη 

ηνπο ηζρπξηζκνχο πνπ αλαπηχρζεθαλ κε ην ππφκλεκα ηνπ αληηδίθνπ ηνπ. Ζ γξακκαηεία 
βεβαηψλεη, ζε θάζε πεξίπησζε, ζην ζψκα ηνπ ππνκλήκαηνο, ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζεζήο 

ηνπ. 

 
Άξζξν 255 

Ξαξέκβαζε 
 

1. Πηε δίθε ελψπηνλ ηνπ πξσηνδηθείνπ ή ηνπ εθεηείνπ κπνξεί λα παξέκβεη πξνζζέησο, ππέξ 

νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο θπξίνπο δηαδίθνπο, φπνηνο έρεη έλλνκν, πξνο ηνχην, ζπκθέξνλ. Ζ 
παξέκβαζε αζθείηαη κε δηθφγξαθν, πνπ θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ ζην 

νπνίν εθθξεκεί ε έλζηαζε θαη επηδίδεηαη, κε θξνληίδα ηνπ παξεκβαίλνληνο, ζηνπο ινηπνχο 
δηαδίθνπο, ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξψηε δηθάζηκν. Κε ην δηθφγξαθν ηεο 

παξέκβαζεο είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεζνχλ θαη πξαγκαηηθνί ηζρπξηζκνί. 
 

2. Ν παξεκβαίλσλ, ζε θάζε πεξίπησζε, κπνξεί λα επηρεηξεί φιεο ηηο δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο πνπ 

πξνβιέπεη ν λφκνο, εθφζνλ δελ αληηηίζεληαη ζην ζπκθέξνλ θαη ηηο πξάμεηο ηνπ δηαδίθνπ ππέξ 
ηνπ νπνίνπ παξεκβαίλεη, έρεη δε δηθαίσκα λα αζθήζεη φια ηα έλδηθα κέζα. 

 
Άξζξν 256 

Αληέλζηαζε 

 
1. Αλ αζθεζεί έλζηαζε, ηα πξφζσπα ησλ νπνίσλ κε ηελ έλζηαζε  ακθηζβεηείηαη ε εθινγή ή ε 

αλαθήξπμε, θαζψο θαη εθείλνη ζηελ εθινγή ή  αλαθήξπμε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα επηδξάζεη ε 
απφθαζε πνπ ζα εθδνζεί  κπνξνχλ, θαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ηεο έλζηαζεο, λα 

αζθήζνπλ αληέλζηαζε, αθφκε θαη αλ, θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν, έρνπλ απνδερζεί ηελ 
πξνζβαιιφκελε πξάμε ή έρνπλ παξαηηεζεί απφ ηελ άζθεζε θαη' απηήο έλζηαζεο." 

 

2. Κε ηελ αληέλζηαζε κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ ιφγνη αληίζηνηρνη πξνο απηνχο πνπ 
πξνβάιινληαη κε ηελ έλζηαζε, νη νπνίνη φκσο είλαη δπλαηφλ λα ζηεξίδνληαη θαη ζε 

δηαθνξεηηθά, απφ φηη εθείλνη, πξαγκαηηθά γεγνλφηα. 
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3. Ζ αληέλζηαζε αζθείηαη κε δηθφγξαθν, ην νπνίν θαηαηίζεηαη ζε ηξία (3) αληίγξαθα ζηε 
γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ ζην νπνίν εθθξεκεί ε έλζηαζε θαη επηδίδεηαη, κε ηε θξνληίδα 

απηνχ πνπ ην άζθεζε, ζηνπο ινηπνχο δηαδίθνπο, ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
πξψηε δηθάζηκν. 

 

4. Ζ ζπλεθδίθαζε ηεο έλζηαζεο θαη ηεο αληέλζηαζεο είλαη ππνρξεσηηθή.  
 

5. Νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 253 θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 254 έρνπλ 
αλάινγε εθαξκνγή θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αληέλζηαζεο. 

 
6. Αλ ε έλζηαζε απνξξηθζεί σο απαξάδεθηε ή αλ εθείλνο πνπ ηελ άζθεζε παξαηηεζεί απφ 

απηήλ, απνξξίπηεηαη θαη ε αληέλζηαζε. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο, αλ ε αληέλζηαζε έρεη αζθεζεί 

κέζα ζηελ πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 248 πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο, ηζρχεη σο 
απηνηειήο έλζηαζε. Ρν παξαδεθηφ ηεο αληέλζηαζεο δελ επεξεάδεηαη αλ ε έλζηαζε 

απνξξηθζεί γηα νπζηαζηηθνχο ιφγνπο. 
 

 

Άξζξν 257 
Απνδεηθηηθή δηαδηθαζία 

 
1. Δθηφο απφ ηα πξαθηηθά θαη ηα άιια ζηνηρεία ηεο εθινγήο, νη δηάδηθνη κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ 

ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπο θαη ζε άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία, ζηελ πεξίπησζε απηή, 
πξέπεη λα πξνζαγάγνπλ ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ, ην αξγφηεξν σο ηελ πξνηεξαία ηεο 

πξψηεο δηθαζίκνπ. 

 
2. Ρν δηθαζηήξην, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κπνξεί, κε πξνδηθαζηηθή απφθαζε, λα δηαηάμεη 

ηε ζπκπιήξσζε ησλ απνδείμεσλ. Πηελ πεξίπησζε απηή, αλ ην δηθαζηήξην θξίλεη φηη ε 
δηεμαγσγή ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο απφδεημεο δελ είλαη δπλαηφλ λα δηελεξγεζεί ζην αθξναηήξην 

θαηά ηελ ίδηα δηθάζηκν, νξίδεη, κε ηελ απφθαζή ηνπ, λέα κεη' απφδεημε δηθάζηκν, ε νπνία δελ 

επηηξέπεηαη λα απέρεη, απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο πξνδηθαζηηθήο απφθαζεο, πέξα ησλ δεθαπέληε 
(15) εκεξψλ. Υο ηελ πξνηεξαία ηεο λέαο απηήο δηθαζίκνπ, νη δηάδηθνη πνπ έρνπλ ην βάξνο ηεο 

απφδεημεο νθείινπλ, κε ηελ πνηλή ηνπ απαξαδέθηνπ, λα πξνζαγάγνπλ φια ηα απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία πνπ επηθαινχληαη. 

 

3. Αλ πξφθεηηαη γηα εμέηαζε καξηχξσλ, απηή, αλ δελ είλαη δπλαηφλ λα δηελεξγεζεί ζην 
αθξναηήξην θαηά ηελ ίδηα δηθάζηκν, δηελεξγείηαη, εθηφο ηνπ αθξναηεξίνπ, ελψπηνλ ηνπ 

εηζεγεηή - δηθαζηή. Ξξνο ηνχην θαινχληαη νη κάξηπξεο, κε πξάμε ηνπ εηζεγεηή - δηθαζηή, ε 
νπνία επηδίδεηαη ακέζσο, λα εμεηαζηνχλ ζε ρξφλν πνπ δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν ησλ 

πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο πξάμεο απηήο. Θαηά ηελ ίδηα εκέξα, θαινχληαη, κε 
πξάμε ηνπ εηζεγεηή - δηθαζηή, λα παξαζηαζνχλ, αλ ην επηζπκνχλ, θαη νη δηάδηθνη. Ζ, θαηά ηελ 

παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 184, έθζεζε θαηαηίζεηαη ζην δηθαζηήξην σο ηελ πξνηεξαία ηεο, κεη' 

απφδεημε, δηθαζίκνπ. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 185 δελ έρνπλ εθαξκνγή θαηά ηελ παξνχζα 
δηαδηθαζία. 

 
 

Άξζξν 258 

Ξαξεκπίπησλ έιεγρνο 
 

Θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο έλζηαζεο, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα θξίλεη παξεκπηπηφλησο δεηήκαηα 
πνπ αθνξνχλ ηε λνκηκφηεηα ησλ πξνεγνχκελσλ πξάμεσλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 246, θαζψο θαη ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ηεο εθινγήο πξάμεσλ (εγγξαθή, 
κεηεγγξαθή ή δηαγξαθή εθινγέα ζηνπο, ή απφ ηνπο, εθινγηθνχο θαηαιφγνπο, δηφξζσζε 

ζηνηρείσλ ηνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηνχο θ.ι.π.), εθφζνλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ε 

λνκηκφηεηα απηή δελ έρεη θξηζεί κε δχλακε δεδηθαζκέλνπ. 
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Άξζξν 259 

Δμνπζία ηνπ δηθαζηεξίνπ - Απφθαζε 
 

1. Αλ ην δηθαζηήξην δηαπηζηψζεη παξάβαζε ηνπ λφκνπ ή νπζηαζηηθέο πιεκκέιεηεο : α) θαηά ηε 
δηεμαγσγή ηεο εθινγήο, ή β) θαηά ηελ αλαθήξπμε ησλ ζπλδπαζκψλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ 

έρνπλ δεισζεί, ή γ) θαηά ηελ αλαθήξπμε ησλ επηηπρφλησλ θαη επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ, 

θαζψο θαη ησλ ππνςεθίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ πνπ εθιέγνληαη σο ηαθηηθνί ή αλαπιεξσκαηηθνί, 
αθπξψλεη ή ηξνπνπνηεί, θαηά πεξίπησζε, ηελ πξάμε κε ηελ νπνία εμάγεηαη ην απνηέιεζκα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εθινγήο ή ηελ πξάμε κε ηελ νπνία γίλεηαη ε ζρεηηθή αλαθήξπμε. Πηελ 
αθχξσζε ηεο πξάμεο πξνβαίλεη ην δηθαζηήξην κφλν αλ ε λνκηθή ή νπζηαζηηθή πιεκκέιεηα 

απηή είλαη δπλαηφλ λα αζθήζεη επηξξνή ζην ζπλνιηθφ εθινγηθφ απνηέιεζκα. Ζ αθχξσζε 
κπνξεί λα αθνξά νιφθιεξε ηελ εθινγή ή κφλν ηελ αξρηθή ή κφλν ηελ επαλαιεπηηθή εθινγή, 

ζηα εθινγηθά ηκήκαηα ηα νπνία αθνξά ην αληηθείκελν ηεο έλζηαζεο. 

 
2. Αλ, εηδηθφηεξα, ην δηθαζηήξην, θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο έλζηαζεο πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο 

πξάμεο κε ηελ νπνία εμάγεηαη ην απνηέιεζκα ηεο εθινγήο, δηαπηζηψζεη φηη νη αλαθεξφκελνη 
ζε απηήλ δελ είραλ ηα λφκηκα πξνζφληα ή φηη ζπλέηξερε ζε απηνχο λφκηκν θψιπκα γηα ηελ 

εθινγή ηνπο, αθπξψλεη, σο πξνο ηνχηνπο, ηε ζρεηηθή πξάμε θαη νξίδεη, σο εθιεγφκελνπο, ηνπο 

επφκελνπο θαηά ηε ζεηξά ησλ ςήθσλ πξνηίκεζεο ππνςεθίνπο. Δλψ, αλ δηαπηζηψζεη 
εζθαικέλε αξίζκεζε ησλ ςήθσλ, θαζνξίδεη, βάζεη ησλ έγθπξσλ ςήθσλ θαη ηεο νξζήο 

αξίζκεζήο ηνπο, εθείλνπο πνπ εθιέγνληαη. 
 

3. Κεηά ηελ έθδνζε φισλ ησλ νξηζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ θάζε νξγαληζκφ 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ελ φςεη ηνπ εθινγηθνχ απνηειέζκαηνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ, φπσο δηακνξθψλεηαη κε ηηο απνθάζεηο απηέο, ην δηθαζηήξην αλαθεξχζζεη ηνλ 

επηηπρφληα θαη ηνπο επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο, θαζψο θαη ηνπο ππνςεθίνπο πνπ εθιέγνληαη 
σο ηαθηηθνί ή αλαπιεξσκαηηθνί, ζχκθσλα κε ηνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο. 

 
4. Πηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 248, αλ θξηζεί βάζηκε ε έλζηαζε, ην δηθαζηήξην 

δηαπηζηψλεη ηελ έιιεηςε πξνζφλησλ ή ην θψιπκα εθινγηκφηεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, 

ην νπνίν θαη εθπίπηεη απηνδηθαίσο απφ ην ζρεηηθφ αμίσκα. 
 

5. Νη νξηζηηθέο απνθάζεηο ηνπ δηθαζηεξίνπ πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ην αξγφηεξν κέζα ζε 
είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ ηειεπηαία ζπδήηεζε. 

 

6. Νη νξηζηηθέο απνθάζεηο, κε ηηο νπνίεο γίλεηαη νιηθψο ή κεξηθψο δεθηή ε έλζηαζε, ηζρχνπλ 
έλαληη φισλ. 

 
 

Άξζξν 260 
Γλσζηνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ 

 

1. Ν γξακκαηέαο αλαξηά φιεο ηηο απνθάζεηο ηνπ δηθαζηεξίνπ, έμσ απφ ηελ αίζνπζα ησλ 
ζπλεδξηάζεσλ, γηα πέληε (5) ζπλερείο εκέξεο. Ζ παξαπάλσ αλάξηεζε επέρεη ζέζε επίδνζεο 

ησλ απνθάζεσλ ζηνπο δηαδίθνπο, δεκηνπξγεί δε ηεθκήξην γλψζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο γηα 
θάζε ηξίην. 

 

2. Ζ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ βεβαηψλεηαη κε ζρεηηθή έθζεζε 
ηνπ γξακκαηέα. 

 
3. Ν γξακκαηέαο, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, δηαβηβάδεη αληίγξαθν ησλ νξηζηηθψλ 

απνθάζεσλ ζηνλ πνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Δ' 

ΔΛΓΗΘΑ ΚΔΠΑ 
 

Άξζξν 261 
 

1. Νη απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη θαηά ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ππφθεηληαη, ελψπηνλ ησλ 

ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 81-111 αλαιφγσο 
εθαξκνδφκελα, ζηα έλδηθα κέζα ηεο αλαθνπήο εξεκνδηθίαο, ηεο αίηεζεο αλαζεψξεζεο, ηεο 

ηξηηαλαθνπήο θαη ηεο αίηεζεο δηφξζσζεο ή εξκελείαο. 
 

2. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ κέζσλ είλαη πέληε (5) εκεξψλ. Ζ πξνζεζκία 
απηή αξρίδεη, ζηελ πεξίπησζε ηεο αλαθνπήο εξεκνδηθίαο, ηεο έθεζεο, ηεο ηξηηαλαθνπήο θαη 

ηεο αίηεζεο δηφξζσζεο ή εξκελείαο, απφ ηε ιήμε ηνπ, θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 260, 

ρξφλνπ αλάξηεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο αίηεζεο 
αλαζεψξεζεο, απφ ηε ζπληέιεζε ησλ γεγνλφησλ ηνπ άξζξνπ 104. 

 
3. Κε εμαίξεζε ηελ αίηεζε αλαζεψξεζεο, ηα θαηά ηελ παξ. 1 έλδηθα κέζα δελ κπνξνχλ, ζε 

θακία πεξίπησζε, λα αζθεζνχλ φηαλ έρνπλ πεξάζεη έμη (6) κήλεο απφ ηε δηελέξγεηα ησλ 

εθινγψλ. 
 

4. Ρξηηαλαθνπή κπνξεί λα αζθεζεί κφλν απφ ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 255. 

 
5. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηά ηελ παξ. 2, πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε ηεο αλαθνπήο 

εξεκνδηθίαο, ηεο ηξηηαλαθνπήο θαη ηεο αίηεζεο δηφξζσζεο ή εξκελείαο, αλαζηέιιεηαη ε 

εθηέιεζε ησλ, θαηά ηελ παξ. 1, απνθάζεσλ. Ζ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνχησλ 
αλαζηέιιεηαη, επίζεο, κε ηελ άζθεζε ησλ ίδησλ έλδηθσλ κέζσλ, ε αλαζηνιή δηαξθεί δε σο ηε 

δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ γηα ηα έλδηθα απηά κέζα. 
 

6. Υο πξνο ηα ινηπά, θαηά ηελ εθδίθαζε ησλ έλδηθσλ κέζσλ ηεο παξ. 1, έρνπλ αλάινγε 

εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 253-255 θαη 257-260, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθδίθαζε 
ηεο έλζηαζεο. 

 
 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΡ' 

ΝΚΝΓΗΘΗΑ - ΠΛΑΦΔΗΑ - ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΗΘΖ 
ΠΥΟΔΠΖ - ΠΛΔΘΓΗΘΑΠΖ 

 
Άξζξν 262 

 
Υο πξνο ηελ νκνδηθία, ηε ζπλάθεηα, ηελ αληηθεηκεληθή ζψξεπζε θαη ηε ζπλεθδίθαζε 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 115 έσο θαη 125. 

 
 

 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ε' 

ΓΗΘΝΙΝΓΗΘΖ ΗΘΑΛΝΡΖΡΑ ΡΥΛ ΓΗΑΓΗΘΥΛ 

 
Άξζξν 263 

 
Νη δηάδηθνη κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο, θαη λα παξίζηαληαη θαηά ηε 

ζπδήηεζε, ρσξίο δηθαζηηθφ πιεξεμνχζην. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ζ' 

ΘΑΡΑΟΓΖΠΖ ΡΖΠ ΓΗΘΖΠ 
 

Άξζξν 264 
 

1. Ζ δίθε θαηαξγείηαη : 

α) αλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, εθιείςεη ην αληηθείκελφ ηεο, ή 
β) αλ, πξηλ απφ ην πέξαο ηεο ηειεπηαίαο ζπδήηεζεο, απνβηψζεη θάπνηνο απφ ηνπο δηαδίθνπο ή 

επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ κεηαβνιή πνπ λα επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ πξνο δηελέξγεηα 
δηαδηθαζηηθψλ πξάμεσλ. 

 
Ζ θαηάξγεζε δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ. 

 

2. Ξαξαίηεζε απφ ηελ έλζηαζε ή απφ άιιν έλδηθν βνήζεκα δελ επηηξέπεηαη. 
 

3. Υο πξνο ηελ παξαίηεζε απφ ηα, θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 261, έλδηθα κέζα έρνπλ 
αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 143. 

 

    
 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Θ' 
ΞΟΝΠΥΟΗΛΖ ΓΗΘΑΠΡΗΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ 

 
Άξζξν 265 

 

Θαηά ηελ παξνχζα δηαδηθαζία δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 200-215. 
 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Η' 
ΑΛΑΙΝΓΖ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΓΗΑΡΑΜΔΥΛ 

 

Άξζξν 266 
 

Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ ΞΟΥΡΝ ΚΔΟΝΠ. 
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 5. ΞΓ 133/1997 ( Α' 121) 
 

Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη θαηά ηηο δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο 

εθινγέο απφ πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ θαηνηθνχλ ζηελ Διιάδα θαη δελ είλαη 

έιιελεο πνιίηεο, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ 94/80/ΔΘ. Νδεγία ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο (L 368 ηεο 31.12.1994 ζει. 38).  

    
 

Άξζξν 1 

Πθνπφο ηνπ παξφληνο πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο Δθινγηθήο 
Λνκνζεζίαο πξνο ηελ 94/80/ΔΘ Νδεγία ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (L 368 ηεο 

31.12.1994 ζει. 38) γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη θαηά ηηο 
δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο εθινγέο απφ ηνπο πνιίηεο ηεο Έλσζεο πνπ θαηνηθνχλ ζε θξάηνο 

κέινο ηνπ νπνίνπ δελ είλαη ππήθννη. 
 

Άξζξν 2 

Νξηζκφο Δλλνηψλ 
Θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο λννχληαη σο: 

α. "θχξηνο νξγαληζκφο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο", νη δήκνη θαη νη θνηλφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ 
Θξάηνπο.  

β. "δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο εθινγέο", νη εθινγέο κε θαζνιηθή, κπζηηθή θαη άκεζε ςεθνθνξία 

γηα ηελ αλάδεημε ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αξρψλ. 
γ. "θξάηνο κέινο θαηνηθίαο", ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν θαηνηθεί ν πνιίηεο ηεο Έλσζεο ρσξίο 

λα έρεη ηελ ηζαγέλεηα ηνπ. 
δ. "θξάηνο κέινο θαηαγσγήο", ην θξάηνο κέινο ηνπ νπνίνπ ν πνιίηεο ηεο Έλσζεο είλαη 

ππήθννο. 
ε. "εθινγέαο", γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο είλαη θάζε πνιίηεο ηεο Έλσζεο πνπ ρσξίο λα 

έρεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαηνηθεί εληφο ηεο ειιεληθήο Δπηθξάηεηαο θαη έρεη ην δηθαίσκα ηνπ 

εθιέγεηλ ζηηο δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο εθινγέο ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο. 

ζη. "εθιφγηκνο", γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο είλαη θάζε πνιίηεο ηεο Έλσζεο πνπ ρσξίο λα 
έρεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα είλαη εθιφγηκνο γηα ηηο δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο εθινγέο ζηελ 

Διιάδα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο. 

δ. "εθινγηθφο θαηάινγνο", ν επίζεκνο θαηάινγνο φισλ ησλ εθινγέσλ πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα 
ηνπ εθιέγεηλ ζε νξηζκέλν δήκν ή θνηλφηεηα ή ελνξία φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ν νπνίνο 

θαηαξηίδεηαη θαη ελεκεξψλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηε 
λνκνζεζία γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ. 

ε "εκέξα αλαθνξάο", ε εκέξα ή νη εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο νη πνιίηεο ηεο Έλσζεο 

ππνρξενχληαη λα πιεξνχλ, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, γηα ηελ εθινγή ησλ 
δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αξρψλ, ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεηλ ή ηνπ εθιέγεζζαη. 
ζ. "ππεχζπλε δήισζε", ε πξάμε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θαη ην αθξηβέο 

πεξηερφκελν ηεο νπνίαο ζπλεπάγεηαη θπξψζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα λφκν. 
             

Άξζξν 3 

Γηθαίσκα εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη πνιηηψλ 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 
Ξξνυπνζέζεηο 

1 . "Νη εθινγείο", κπνξνχλ λα αζθνχλ ζηελ Διιάδα ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη 

θαηά ηηο δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο εθινγέο, ζχκθσλα κε φζα ηζρχνπλ γηα ηνπο έιιελεο πνιίηεο 
θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηα επφκελα άξζξα. 

    
2. Νη εθινγείο κπνξνχλ λα αζθνχλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην 

θξάηνο - κέινο θαηαγσγήο ηνπο.  
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3. Νη εθινγείο πξέπεη: 

α) Λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε εθινγηθφ θαηάινγν δήκνπ ή θνηλφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο 
θαη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε εθινγηθφ βηβιηάξην. Ζ εγγξαθή ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο 

ελεξγείηαη φπσο νξίδεηαη θάζε θνξά ζηε λνκνζεζία γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ. 
Β) Λα δειψζεη ζηε ζρεηηθή αίηεζε εγγξαθήο ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο φηη δελ έρεη 

θεξπρζεί έθπησηνο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεηλ. 

 
4. "Νη εθινγείο" πνπ επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ ζηελ Διιάδα, 

νθείινπλ λα ππνβάινπλ αίηεζε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαηά ηα νξηδφκελα ζηα 
άξζξα 10 θαη 11 ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ (Ξ.Γ. 92/1994) πξνθεηκέλνπ λα 

εγγξαθνχλ ζε εθινγηθφ θαηάινγν δήκνπ ή θνηλφηεηαο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Νη εθινγείο 
απηνί δελ ππνβάιινπλ ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ εδαθίνπ α' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 

ηνπ αλσηέξσ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο. 

 
5. "Ν εθινγέαο" πξέπεη επίζεο. 

α) Λα ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε φηη δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ 
εθιέγεηλ ζην θξάηνο - κέινο θαηαγσγήο. 

β. Θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζηνπο εθινγηθνχο 

θαηαιφγνπο δήκνπ ή θνηλφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο λα πξνζθνκίζεη ηζρχνλ απνδεηθηηθφ 
ηαπηφηεηαο (αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα ή δηαβαηήξην). 

 
6. Θάζε "εθινγέαο" δηαγξάθεηαη κε αίηεζή ηνπ απφ ηνπο νηθείνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο 

θαηαιφγνπο. Δπίζεο δηαγξάθεηαη εθφζνλ εθιείςνπλ νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 
άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο, θαηά ηα νξηδφκελα γηα ηνπο έιιελεο εθινγείο ή ηνπο 

εθινγείο ηνπ θξάηνπο- κέινπο θαηαγσγήο ηνπ. Ζ δηαγξαθή ελεξγείηαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ 

νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ. 
7. Θάζε "εθινγέαο", εθφζνλ κεηνηθήζεη ζε άιιν δήκν ή θνηλφηεηα δηθαηνχηαη λα εγγξαθεί 

ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο απηψλ κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο έιιελεο 
πνιίηεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο παξαγξάθνπο 4 (εδαθ. α'), 5 θαη 6 (εδαθ. α') 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ). 

 
8. Γηα ηνπο "εθινγείο" ζπληάζζνληαη εηδηθνί εθινγηθνί θαηάινγνη θαηά δήκν, θνηλφηεηα θαη 

ελνξία, ζηνπο νπνίνπο αλαγξάθνληαη γηα θάζε εθινγέα: ην επψλπκν, ην θχξην φλνκα, ην 
φλνκα ηνπ παηέξα, ην φλνκα ηεο κεηέξαο, ην άλνκα ηνπ ζπδχγνπ θαη ην γέλνο αλ πξφθεηηαη 

γηα έγγακε γπλαίθα πνπ θέξεη ην επψλπκν ηνπ ζπδχγνπ, ε αθξηβήο εκεξνκελία γέλλεζεο 

(εκέξν, κήλα, έηνο) θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη, ε 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο γέλλεζεο 
(ελδεηθηηθά), ην επάγγεικα, ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα (δήκνο ή θνηλφηεηα ή 

ζπλνηθηζκφο, νδφο θαη αξηζκφο), θαζψο θαη ην θξάηνο - κέινο θαηαγσγήο ηνπ. Ν λνκφο ή 
αληίζηνηρν δηνηθεηηθφ δηακέξηζκα, ν δήκνο ή ε θνηλφηεηα θαη ε ελνξία, φπνπ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε, ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν ησλ νπνίσλ είλαη γξακκέλνο, ηειεπηαία, ζην θξάηνο - 
κέινο θαηαγσγήο. 

 

9. Νη πνιίηεο ησλ ινηπψλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ θαηνηθνχλ ζηελ 
ειιεληθή επηθξάηεηα, κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη, ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη γηα ηνπο έιιελεο πνιίηεο απφ ην Πχληαγκα θαη ηε λνκνζεζία γηα ηελ εθινγή ησλ 
δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αξρψλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ επφκελε 

παξάγξαθν. 

 
Νη πνιίηεο ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ, νη νπνίνη βάζεη απνθάζεσο δηθαζηεξίνπ έρνπλ εθπέζεη 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεζζαη ζχκθσλα κε ην δίθαην ηνπ θξάηνπο - κέινπο θαηαγσγήο 
ηνπο, απνθιείνληαη ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ θαηά ηηο δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο εθινγέο ζηελ 

Διιάδα. 
 

10. Νη "εθινγείο" δελ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ ζην αμίσκα ηνπ Γεκάξρνπ, ηνπ Αληηδεκάξρνπ, 

ηνπ Ξξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηνπ 
Ξξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ ηεο Γεκαξρηαθήο  Δπηηξνπήο, ηνπ Ξξνέδξνπ θαη ηνπ 

Αληηπξνέδξνπ ηεο θνηλφηεηαο. 
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11. Θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο δήισζεο ππνςεθηφηεηαο θάζε "εθιφγηκνο" νθείιεη λα ππνβάιεη, 
πέξα απφ ηα νξηδφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

α. πεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία δειψλεηαη: 
(1) Ζ ηζαγέλεηα θαη ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. 

(2) Ν εθινγηθφο θαηάινγνο ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο ή πεξηθέξεηαο ή ελνξίαο, φπνπ 

ζπληξέρεη πεξίπησζε, ζηνλ νπνίν είλαη γξακκέλνο ηειεπηαία ζην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο 
ηνπ. 

(3) ηη ζην θξάηνο - κέινο θαηαγσγήο ηνπ δελ εμέπεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεζζαη. 
(4) ηη δελ είλαη ππνςήθηνο γηα ηηο δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο εθινγέο ζηελ Διιάδα ζε άιιν 

δήκν ή θνηλφηεηα, νχηε ζε άιιν ζπλδπαζκφ ηνπ ίδηνπ δήκνπ ή ηεο ίδηαο θνηλφηεηαο. 
(5) ηη δελ έρεη αλάινγε ηδηφηεηα ζε άιια θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε νπνία 

επηθέξεη ην αζπκβίβαζην γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο.  

(6) Ζ εκεξνκελία απφ ηελ νπνία είλαη ππήθννο ελφο θξάηνπο κέινπο. 
 

β. Πε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ πεξί ηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο πεξίπησζεο α (3) ηεο παξνχζεο 
παξαγξάθνπ (ν "εθιφγηκνο" νθείιεη λα ππνβάιεη) βεβαίσζε ησλ αξκφδησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ 

ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ηνπ φηη δελ έρεη εθπέζεη ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεζζαη ζην θξάηνο 

απηφ ή φηη έθπησζε απφ ην δηθαίσκα απηφ δελ είλαη γλσζηή ζηηο αξρέο απηέο. Δάλ δελ 
πξνζθνκηζζεί ε βεβαίσζε, ε ππνςεθηφηεηα, θεξχζζεηαη απαξάδεθηε. 

    
γ. Φσηναληίγξαθν ηζρχνληνο απνδεηθηηθνχ ηαπηφηεηαο (αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή 

δηαβαηεξίνπ), επηθπξσκέλν απφ δεκφζηα, Λνκαξρηαθή, Γεκνηηθή ή Θνηλνηηθή αξρή. 
 

 

 
Άξζξν 4 

Τεθνθνξία - Δμνπζηνδφηεζε 
1. "Νη εθινγείο" ςεθίδνπλ καδί κε ηνπο ινηπνχο εθινγείο ζηα εθινγηθά ηκήκαηα πνπ νξίδεη ν 

Λνκάξρεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηεο εθινγηθήο λνκνζεζίαο (Ξ.Γ. 

92/1994). 
    

2. Πε θαλέλα δελ κπνξεί λα επηηξέςεη ε εθνξεπηηθή επηηξνπή λα ςεθίζεη εάλ δελ πξνζθνκίζεη 
ην εθινγηθφ ηνπ βηβιηάξην θαη έγθπξν απνδεηθηηθφ ηαπηφηεηαο (αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα, 

δηαβαηήξην θιπ). 

    
  

3. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, κπνξεί λα 
θαζνξίδεηαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θεθαιαίνπ 

απηνχ. 
 

  4. Γηα φπνην ζέκα δελ πξνβιέπεηαη εηδηθή ξχζκηζε ζηα πξνεγνχκελα άξζξα ηνπ θεθαιαίνπ 

απηνχ, εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ησλ Ξ./ησλ 92/1994 θαη 410/ 1995, φπσο θάζε 
θνξά ηζρχνπλ. 

 
  5. Ρν πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο είλαη αξκφδην γηα ηελ 

αληαιιαγή ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ κε ηα ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 
Γηαηάγκαηνο. 

 
  6. Ζ Διιάδα γλσζηνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή θάζε πεξίπησζε ζηελ νπνία επέξρεηαη ζεζκηθή 

κεηαβνιή ησλ βαζκψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή κεηαβνιή ηεο νλνκαζίαο ηνπο άιιε εθηφο 
απφ απηή πνπ αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα ηεο Νδεγίαο. 
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Άξζξν 5 

Έλαξμε Ηζρχνο 
 

  Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Θπβεξλήζεσο. 

 

  Πηνλ πνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο αλαζέηνπκε ηελ 
δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο. 

 
                    Αζήλα, 12 Ηνπλίνπ 1997 

 
                  Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ 

                  ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΠΡΔΦΑΛΝΞΝΙΝΠ 

              
                     ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ 

   ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΓΖΚΝΠΗΑΠ 
 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ              ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ 

     ΑΙ. ΞΑΞΑΓΝΞOΙOΠ                    ΓΗΑΛΛΝΠ ΞΑΞΑΛΡΥΛΗΝ 
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 6. YA 46494/ 13.8.2010 

  

  
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα,   13 Απγνύζηνπ 2010 

ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ 
ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ 

 
Αξηζ. Ξξση.:  46494 

  

ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ  
Γ/ΛΠΖ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΝΡΑ  

ΡΚΖΚΑ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΝΡΑ  
   

Ραρ.Γ/λζε : Πηαδίνπ 27  

Ρ.Θ. : 10183 Αζήλα  
Ξιεξνθνξίεο :  Θίκσλ Πηδεξφπνπινο  

e-mail : k.sidiropoulos@ypes.gr  
Ρειέθσλν : 213-1364321  

FAX : 213-1364383  

 

ΘΔΚΑ: Νξηζκόο αξηζκνύ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ θάζε εθινγηθήο 

πεξηθέξεηαο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Λ. 3852/ 2010 κε βάζε ηνλ 

πιεζπζκό ηεο, όπσο πξνθύπηεη από ηε ηειεπηαία απνγξαθή 

 

ΑΞΝΦΑΠΖ 

Ν ΞΝΟΓΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ,  

ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Ρα άξζξα 1, 25 θαη 30 ηνπ Λ. 3852/ 2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (Α’ 87). 

2. Ρελ ππ’ αξηζκ. 6821/Γ5-908/ 4.6.2002 θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Νηθνλνκηθψλ «Θχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο απνγξαθήο ηεο 18εο Καξηίνπ 2001» (Β’ 715). 

3. Ρελ ππ’ αξηζκ. 35297/2010/ 24.6.2010 θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Νηθνλνκηθψλ 

Ελληνική   
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«Θχξσζε απνηειεζκάησλ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ζε Γήκνπο κε πιεζπζκφ 

άλσ ησλ 100.000 θαηνίθσλ αλά δεκνηηθφ δηακέξηζκα»  (Β’ 920). 

4. Ρελ ππ’ αξηζκ. 45546/10.8.2010 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο «Έληαμε ζε εθινγηθέο 

πεξηθέξεηεο ηνπ αληίζηνηρνπ δήκνπ ησλ πθηζηάκελσλ ηνπηθψλ δηακεξηζκάησλ 

Διηθίζηξαο, Κνίξαο θαη Πνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ξαηξέσλ, Βαζηιείσλ, Βνπηψλ, 

Γαθλέ, Πθαιαλίνπ, Πηαπξαθίσλ ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ Θξήηεο, θαη Ρεξςηζέαο 

ηνπ Γήκνπ Ιαξηζαίσλ, θαζψο θαη ησλ νηθηζκψλ ησλ αλσηέξσ δήκσλ πνπ έρνπλ 

απνγξαθεί απηνηειψο θαηά ηελ απνγξαθή ηεο 18εο Καξηίνπ 2001, νη νπνίνη δελ 

αλήθνπλ ρσξηθά ζε δεκνηηθά  δηακεξίζκαηα απηψλ» (Β’ 1289). 

5. Ρελ ππ’ αξηζκ. 45892/11.8.2010 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο «Ξξσηνβάζκηνη θαη 

Γεπηεξνβάζκηνη Νξγαληζκνί Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Σψξαο κε ην Λ. 3852/ 

2010 θαη αλαινγηθή θαηαλνκή πιεζπζκνχ ζηηο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο ηνπ 

άξζξνπ 2, παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/ 2010, ν νπνίνο δελ είλαη δπλαηφλ λα 

θαηαλεκεζεί, ιφγσ ειιηπψλ ζηνηρείσλ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο» (Β’ 1292).  

6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Θψδηθα Λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα 

Θπβεξλεηηθά ξγαλα, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ ΞΓ 63/ 2005 

«Θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα Θπβεξλεηηθά 

φξγαλα»  (Α’ 98). 

7. Ρν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα δελ πξνθχπηεη δαπάλε εηο βάξνο ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ην ηξέρνλ θαη ηα επφκελα νηθνλνκηθά έηε 

 
ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ 

 
Άξζξν 1 

 
Ν αξηζκφο ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θάζε εθινγηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Λ. 

3852/ 2010, κε βάζε ηνλ πιεζπζκφ ηεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηειεπηαία απνγξαθή, νξίδεηαη 

ν αλαγξαθφκελνο ζηνλ παξαθάησ Ξίλαθα: 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ 
ΘΡΑΚΖ  

 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΡΑΜΑ   

ΓΖΜΟ ΓΟΞΑΣΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΟΞΑΣΟΤ 11.000 17 
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ΚΑΛΑΜΠΑΚΗΟΤ 6.481 10 

ΤΝΟΛΟ 17.481 27 

   

ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΡΑΜΑ 55.632 32 

ΗΓΖΡΟΝΔΡΟΤ 430 1 

   

ΤΝΟΛΟ 56.062 33 

   

ΓΖΜΟ ΚΑΣΧ ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΚΑΣΧ ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ 8.026 21 

ΤΝΟΛΟ 8.026 21 

   

ΓΖΜΟ ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ 4.279 15 

ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ 1.646 6 

ΤΝΟΛΟ 5.925 21 

   

ΓΖΜΟ ΠΡΟΟΣΑΝΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΠΡΟΟΣΑΝΖ 11.215 18 

ΗΣΑΓΡΧΝ 5.266 9 

ΤΝΟΛΟ 16.481 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΒΡΟΤ   

ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 52.720 33 

ΣΡΑΨΑΝΟΤΠΟΛΖ 3.335 2 

ΦΔΡΧΝ 9.839 6 

ΤΝΟΛΟ 65.894 41 

   

ΓΖΜΟ ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟΤ 18.998 22 

ΜΔΣΑΞΑΓΧΝ 4.486 5 

ΤΝΟΛΟ 23.484 27 

   

ΓΖΜΟ ΟΡΔΣΗΑΓΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΒΤΑ 8.184 7 

ΚΤΠΡΗΝΟΤ 2.915 2 

ΟΡΔΣΗΑΓΟ 21.730 18 

ΣΡΗΓΧΝΟΤ 6.656 6 

ΤΝΟΛΟ 39.485 33 

   

ΓΖΜΟ ΑΜΟΘΡΑΚΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΜΟΘΡΑΚΖ 2.723 17 

ΤΝΟΛΟ 2.723 17 

   

ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΟΡΦΔΑ 6.146 9 
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ΟΤΦΛΗΟΤ 7.519 12 

ΣΤΥΔΡΟΤ 4.103 6 

ΤΝΟΛΟ 17.768 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΑΒΑΛΑ   

ΓΖΜΟ ΘΑΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΘΑΟΤ 13.765 27 

ΤΝΟΛΟ 13.765 27 

   

ΓΖΜΟ ΚΑΒΑΛΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΚΑΒΑΛΑ 63.293 35 

ΦΗΛΗΠΠΧΝ 10.827 6 

ΤΝΟΛΟ 74.120 41 

   

ΓΖΜΟ ΝΔΣΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΚΔΡΑΜΧΣΖ 6.039 7 

ΟΡΔΗΝΟΤ 1.769 2 

ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ 15.678 18 

ΤΝΟΛΟ 23.486 27 

   

ΓΖΜΟ ΠΑΓΓΑΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΠΟΛΖ 11.401 11 

ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ 7.376 7 

ΟΡΦΑΝΟΤ 5.140 5 

ΠΑΓΓΑΗΟΤ 4.764 5 

ΠΗΔΡΔΧΝ 5.002 5 

ΤΝΟΛΟ 33.683 33 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΞΑΝΘΖ   

ΓΖΜΟ ΑΒΓΖΡΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΒΓΖΡΧΝ 3.917 6 

ΒΗΣΧΝΗΓΟ 10.147 15 

ΔΛΔΡΟΤ 4.509 6 

ΤΝΟΛΟ 18.573 27 

   

ΓΖΜΟ ΜΤΚΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΘΔΡΜΧΝ 1.221 2 

ΚΟΣΤΛΖ 2.331 4 

ΜΤΚΖ 11.393 20 

ΑΣΡΧΝ 779 1 

ΤΝΟΛΟ 15.724 27 

   

ΓΖΜΟ ΞΑΝΘΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΞΑΝΘΖ 52.270 31 

ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ 3.090 2 

ΤΝΟΛΟ 55.360 33 

   

ΓΖΜΟ ΣΟΠΔΗΡΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 



 13
5 

ΣΟΠΔΗΡΟΤ 12.199 27 

ΤΝΟΛΟ 12.199 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΡΟΓΟΠΖ   

ΓΖΜΟ ΑΡΡΗΑΝΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΡΡΗΑΝΧΝ 5.781 9 

ΚΔΥΡΟΤ 1.558 2 

ΟΡΓΑΝΖ 2.825 4 

ΦΗΛΛΤΡΑ 8.014 12 

ΤΝΟΛΟ 18.178 27 

   

ΓΖΜΟ ΗΑΜΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΜΑΞΑΓΧΝ 1.591 3 

ΗΑΜΟΤ 6.614 12 

ΧΣΟΤ 6.685 12 

ΤΝΟΛΟ 14.890 27 

   

ΓΖΜΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΗΓΔΗΡΟΤ 4.418 3 

ΚΟΜΟΣΖΝΖ 52.659 36 

ΝΔΟΤ ΗΓΖΡΟΥΧΡΗΟΤ 3.497 2 

ΤΝΟΛΟ 60.574 41 

   

ΓΖΜΟ ΜΑΡΧΝΔΗΑ - ΑΠΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΜΑΡΧΝΔΗΑ 7.644 12 

ΑΠΧΝ 9.542 15 

ΤΝΟΛΟ 17.186 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ   

ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ 19.283 15 

ΑΝΣΗΓΟΝΗΓΧΝ 5.360 4 

ΜΔΛΗΚΖ 7.438 6 

ΠΛΑΣΔΟ 11.128 8 

ΤΝΟΛΟ 43.209 33 

   

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ 8.579 5 

ΒΔΡΓΗΝΑ 2.478 2 

ΒΔΡΟΗΑ 47.411 30 

ΓΟΒΡΑ 5.154 3 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ 2.346 1 

ΤΝΟΛΟ 65.968 41 

   

ΓΖΜΟ ΝΑΟΤΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΝΘΔΜΗΧΝ 8.147 8 

ΔΗΡΖΝΟΤΠΟΛΖ 4.006 4 

ΝΑΟΤΑ 22.288 21 

ΤΝΟΛΟ 34.441 33 
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ   

ΓΖΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ 40.959 24 

ΜΔΝΔΜΔΝΖ 14.910 9 

ΤΝΟΛΟ 55.869 33 

   

ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 5.466 6 

ΑΠΟΛΛΧΝΗΑ 4.137 4 

ΑΡΔΘΟΤΑ 3.522 4 

ΔΓΝΑΣΗΑ 3.134 3 

ΜΑΓΤΣΟΤ 3.456 3 

ΡΔΝΣΗΝΑ 6.364 7 

ΤΝΟΛΟ 26.079 27 

   

ΓΖΜΟ ΓΔΛΣΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΞΗΟΤ 6.780 6 

ΔΥΔΓΧΡΟΤ 23.924 19 

ΥΑΛΑΣΡΑ 9.837 8 

ΤΝΟΛΟ 40.541 33 

   

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΔΠΑΝΟΜΖ 8.671 8 

ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ 20.253 17 

ΜΖΥΑΝΗΧΝΑ 9.425 8 

ΤΝΟΛΟ 38.349 33 

   

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΒΑΗΛΗΚΧΝ 9.303 8 

ΘΔΡΜΖ 16.546 15 

ΜΗΚΡΑ 10.427 10 

ΤΝΟΛΟ 36.276 33 

   

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 1ΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ  
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ                                                                                                53.017 7 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 2ΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ                                                                                                35.962 5 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 3ΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ                                                                                                31.805 4 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 4ΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ                                                                                                92.882 12 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 5ΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ                                                                                                150.321 20 

ΣΡΗΑΝΓΡΗΑ 11.289 1 

ΤΝΟΛΟ 375.276 49 

   

ΓΖΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ 87.255 41 

ΤΝΟΛΟ 87.255 41 
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ΓΖΜΟ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ - ΔΤΟΜΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ-ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ 21.630 12 

ΔΤΟΜΟΤ 52.624 29 

ΤΝΟΛΟ 74.254 41 

   

ΓΖΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΖΡΟΤ 3.861 4 

ΒΔΡΣΗΚΟΤ 3.350 3 

ΚΑΛΛΗΝΓΟΗΧΝ 4.689 4 

ΚΟΡΧΝΔΗΑ 4.286 4 

ΛΑΓΚΑΓΑ 16.836 16 

ΛΑΥΑΝΑ 3.779 4 

ΟΥΟΤ 5.773 6 

ΤΝΟΛΟ 42.574 41 

   

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΓΗΟΤ ΠΑΤΛΟΤ 7.978 4 

ΝΔΑΠΟΛΔΧ 30.279 14 

ΠΔΤΚΧΝ 6.434 3 

ΤΚΔΧΝ 41.726 20 

ΤΝΟΛΟ 86.417 41 

   

ΓΖΜΟ ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΔΤΚΑΡΠΗΑ 6.598 3 

ΠΟΛΗΥΝΖ 36.146 18 

ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΔΧ 41.653 20 

ΤΝΟΛΟ 84.397 41 

   

ΓΖΜΟ ΠΤΛΑΗΑ - ΥΟΡΣΗΑΣΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ 14.552 10 

ΠΤΛΑΗΑ 22.744 15 

ΥΟΡΣΗΑΣΖ 12.866 8 

ΤΝΟΛΟ 50.162 33 

   

ΓΖΜΟ ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΓΗΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 14.387 14 

ΚΟΤΦΑΛΗΧΝ 10.757 10 

ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ 10.001 9 

ΤΝΟΛΟ 35.145 33 

   

ΓΖΜΟ ΧΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΚΑΛΛΗΘΔΑ 6.096 6 

ΜΤΓΓΟΝΗΑ 7.239 8 

ΧΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ 11.896 13 

ΤΝΟΛΟ 25.231 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΗΛΚΗ   

ΓΖΜΟ ΚΗΛΚΗ   
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ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΑΛΛΗΚΟΤ 7.279 5 

ΓΟΨΡΑΝΖ 2.208 2 

ΚΗΛΚΗ 24.812 18 

ΚΡΟΤΧΝ 6.770 5 

ΜΟΤΡΗΧΝ 3.390 3 

ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ 7.395 5 

ΥΔΡΟΤ 4.482 3 

ΤΝΟΛΟ 56.336 41 

   

ΓΖΜΟ ΠΑΗΟΝΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΞΗΟΤΠΟΛΖ 6.725 7 

ΓΟΤΜΔΝΗΑ 6.819 7 

ΔΤΡΧΠΟΤ 6.042 6 

ΛΗΒΑΓΗΧΝ 402 1 

ΠΟΛΤΚΑΣΡΟΤ 12.732 12 

ΤΝΟΛΟ 32.720 33 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΔΛΛΑ   

ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΡΗΓΑΗΑ 20.213 19 

ΔΞΑΠΛΑΣΑΝΟΤ 9.141 8 

ΤΝΟΛΟ 29.354 27 

   

ΓΖΜΟ ΈΓΔΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΒΔΓΟΡΗΣΗΓΑ 4.180 4 

ΈΓΔΑ 25.619 23 

ΤΝΟΛΟ 29.799 27 

   

ΓΖΜΟ ΠΔΛΛΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΗΑΝΝΗΣΧΝ 31.442 20 

ΚΡΤΑ ΒΡΤΖ 10.975 7 

ΚΤΡΡΟΤ 7.645 5 

ΜΔΓΑΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 8.140 5 

ΠΔΛΛΑ 7.295 4 

ΤΝΟΛΟ 65.497 41 

   

ΓΖΜΟ ΚΤΓΡΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΜΔΝΖΗΓΟ 5.493 7 

ΚΤΓΡΑ 15.654 20 

ΤΝΟΛΟ 21.147 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΗΔΡΗΑ   

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 
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ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ 9.374 9 

ΓΗΟΤ 11.252 11 

ΛΗΣΟΥΧΡΟΤ 7.011 7 

ΤΝΟΛΟ 27.637 27 

   

ΓΖΜΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΔΛΑΦΗΝΑ 5.213 3 

ΚΑΣΔΡΗΝΖ 56.434 28 

ΚΟΡΗΝΟΤ 6.611 3 

ΠΑΡΑΛΗΑ 6.449 3 

ΠΔΣΡΑ 6.246 3 

ΠΗΔΡΗΧΝ 2.811 1 

ΤΝΟΛΟ 83.764 41 

   

ΓΖΜΟ ΠΤΓΝΑ - ΚΟΛΗΝΓΡΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΗΓΗΝΗΟΤ 5.264 8 

ΚΟΛΗΝΓΡΟΤ 5.223 7 

ΜΔΘΧΝΖ 3.946 6 

ΠΤΓΝΑ 4.012 6 

ΤΝΟΛΟ 18.445 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΡΡΧΝ   

ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΠΟΛΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΜΦΗΠΟΛΖ 3.623 8 

ΚΟΡΜΗΣΑ 3.034 6 

ΠΡΧΣΖ 2.999 6 

ΡΟΓΟΛΗΒΟΤ 3.284 7 

ΤΝΟΛΟ 12.940 27 

   

ΓΖΜΟ ΒΗΑΛΣΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΥΗΝΟΤ 3.008 3 

ΒΗΑΛΣΗΑ 8.563 9 

ΝΗΓΡΗΣΖ 9.783 10 

ΣΡΑΓΗΛΟΤ 4.773 5 

ΤΝΟΛΟ 26.127 27 

   

ΓΖΜΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΠΑΠΠΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΠΑΠΠΑ 11.789 16 

ΣΡΤΜΧΝΑ 8.055 11 

ΤΝΟΛΟ 19.844 27 

   

ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΖΡΑΚΛΔΗΑ 13.173 15 

ΚΟΣΟΤΖ 5.389 6 

ΣΡΤΜΟΝΗΚΟΤ 4.755 6 

ΤΝΟΛΟ 23.317 27 

   

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΕΗΥΝΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΛΗΣΡΑΣΖ 4.121 7 

ΝΔΑ ΕΗΥΝΖ 10.952 20 

ΤΝΟΛΟ 15.073 27 
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ΓΖΜΟ ΔΡΡΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΆΝΧ ΒΡΟΝΣΟΤ 452 1 

ΚΑΠΔΣΑΝ ΜΖΣΡΟΤΗΟΤ 6.402 4 

ΛΔΤΚΧΝΑ 3.897 2 

ΟΡΔΗΝΖ 820 1 

ΔΡΡΧΝ 56.145 29 

ΚΟΤΣΑΡΔΧ 7.517 4 

ΤΝΟΛΟ 75.233 41 

   

ΓΖΜΟ ΗΝΣΗΚΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΓΚΗΣΡΟΤ 410 1 

ΑΥΛΑΓΟΥΧΡΗΟΤ 1.208 1 

ΚΔΡΚΗΝΖ 10.037 9 

ΠΔΣΡΗΣΗΟΤ 5.877 6 

ΠΡΟΜΑΥΧΝΟ 252 1 

ΗΓΖΡΟΚΑΣΡΟΤ 10.598 9 

ΤΝΟΛΟ 28.382 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ   

ΓΖΜΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΡΝΑΗΑ 6.183 9 

ΠΑΝΑΓΗΑ 3.897 6 

ΣΑΓΗΡΧΝ-ΑΚΑΝΘΟΤ 8.781 12 

ΤΝΟΛΟ 18.861 27 

   

ΓΖΜΟ ΚΑΑΝΓΡΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΚΑΑΝΓΡΑ 10.269 17 

ΠΑΛΛΖΝΖ 5.884 10 

ΤΝΟΛΟ 16.153 27 

   

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΠΡΟΠΟΝΣΗΓΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΔΗΑ 10.881 10 

ΜΟΤΓΑΝΗΧΝ 17.032 17 

ΣΡΗΓΛΗΑ 5.888 6 

ΤΝΟΛΟ 33.801 33 

   

ΓΖΜΟ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΝΘΔΜΟΤΝΣΑ 4.540 5 

ΕΔΡΒΟΥΧΡΗΧΝ 3.146 4 

ΟΡΜΤΛΗΑ 4.745 6 

ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ 10.721 12 

ΤΝΟΛΟ 23.152 27 

   

ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΗΘΧΝΗΑ 8.891 19 

ΣΟΡΧΝΖ 4.036 8 

ΤΝΟΛΟ 12.927 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΡΔΒΔΝΧΝ   



 14
1 

ΓΖΜΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΒΓΔΛΛΑ 448 1 

ΑΓΗΟΤ ΚΟΜΑ 1.792 2 

ΒΔΝΣΕΗΟΤ 2.957 4 

ΓΟΡΓΗΑΝΖ 1.707 2 

ΓΡΔΒΔΝΧΝ 15.481 18 

ΓΟΣΗΚΟΤ 187 1 

ΖΡΑΚΛΔΧΣΧΝ 3.080 4 

ΘΔΟΓΧΡΟΤ ΕΗΑΚΑ 2.855 4 

ΜΔΟΛΟΤΡΗΟΤ 139 1 

ΠΔΡΗΒΟΛΗΟΤ 454 1 

ΑΜΑΡΗΝΑ 701 1 

ΜΗΞΖ 509 1 

ΦΗΛΗΠΠΑΗΧΝ 254 1 

ΤΝΟΛΟ 30.564 41 

   

ΓΖΜΟ ΓΔΚΑΣΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΔΚΑΣΖ 5.066 14 

ΥΑΗΧΝ 2.317 7 

ΤΝΟΛΟ 7.383 21 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΑΣΟΡΗΑ   

ΓΖΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΟ 6.117 7 

ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ 2.845 3 

ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ 4.100 4 

ΒΗΣΗΟΤ 1.473 2 

ΚΑΣΟΡΗΑ 16.218 18 

ΚΑΣΡΑΚΗΟΤ 769 1 

ΚΛΔΗΟΤΡΑ 576 1 

ΚΟΡΔΣΗΧΝ 1.000 1 

ΜΑΚΔΓΝΧΝ 3.468 4 

ΤΝΟΛΟ 36.566 41 

   

ΓΖΜΟ ΝΔΣΟΡΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΚΡΗΣΧΝ 1.109 5 

ΑΡΡΔΝΧΝ 623 3 

ΓΡΑΜΟΤ 28 1 

ΝΔΣΟΡΗΟΤ 1.782 8 

ΤΝΟΛΟ 3.542 17 

   

ΓΖΜΟ ΟΡΔΣΗΓΟ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΡΓΟΤ ΟΡΔΣΗΚΟΤ 9.918 20 

ΊΧΝΟ ΓΡΑΓΟΤΜΖ 3.457 7 

ΤΝΟΛΟ 13.375 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΕΑΝΖ   

ΓΖΜΟ ΒΟΨΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΚΗΟΤ 5.130 6 

ΝΔΑΠΟΛΖ 5.121 6 

ΠΔΝΣΑΛΟΦΟΤ 896 1 

ΗΑΣΗΣΑ 6.547 8 
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ΣΟΣΤΛΗΟΤ 4.753 6 

ΤΝΟΛΟ 22.447 27 

   

ΓΖΜΟ ΔΟΡΓΑΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 1.977 1 

ΒΔΡΜΗΟΤ 3.483 3 

ΒΛΑΣΖ 645 1 

ΜΟΤΡΗΚΗΟΤ 4.896 4 

ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ 35.539 24 

ΤΝΟΛΟ 46.540 33 

   

ΓΖΜΟ ΚΟΕΑΝΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΗΑΝΖ 3.816 2 

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΤΦΖΛΑΝΣΖ 3.018 2 

ΔΛΗΜΔΗΑ 6.429 4 

ΔΛΛΖΠΟΝΣΟΤ 7.966 5 

ΚΟΕΑΝΖ 47.451 28 

ΤΝΟΛΟ 68.680 41 

   

ΓΖΜΟ ΔΡΒΗΧΝ - ΒΔΛΒΔΝΣΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΒΔΛΒΔΝΣΟΤ 3.754 6 

ΚΑΜΒΟΤΝΗΧΝ 2.257 3 

ΛΗΒΑΓΔΡΟΤ 1.645 3 

ΔΡΒΗΧΝ 10.001 15 

ΤΝΟΛΟ 17.657 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΦΛΧΡΗΝΑ   

ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΔΣΟΤ 3.727 5 

ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ 8.378 12 

ΒΑΡΗΚΟΤ 698 1 

ΛΔΥΟΒΟΤ 1.227 2 

ΝΤΜΦΑΗΟΤ 413 1 

ΦΗΛΧΣΑ 4.532 6 

ΤΝΟΛΟ 18.975 27 

   

ΓΖΜΟ ΠΡΔΠΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΚΡΤΣΑΛΛΟΠΖΓΖ 660 4 

ΠΡΔΠΧΝ 1.851 13 

ΤΝΟΛΟ 2.511 17 

   

ΓΖΜΟ ΦΛΧΡΗΝΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΚΑΣΧ ΚΛΔΗΝΧΝ 3.963 4 

ΜΔΛΗΣΖ 7.038 7 

ΠΔΡΑΜΑΣΟ 5.510 5 

ΦΛΧΡΗΝΑ 16.771 17 

ΤΝΟΛΟ 33.282 33 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΑ   

ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 
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ΑΜΒΡΑΚΗΚΟΤ 4.742 4 

ΑΡΣΑΗΧΝ 23.863 19 

ΒΛΑΥΔΡΝΧΝ 3.326 3 

ΞΖΡΟΒΟΤΝΗΟΤ 4.083 3 

ΦΗΛΟΘΔΖ 5.800 4 

ΤΝΟΛΟ 41.814 33 

   

ΓΖΜΟ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΚΑΡΑΨΚΑΚΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΚΑΡΑΨΚΑΚΖ 3.245 7 

ΖΡΑΚΛΔΗΑ 1.979 5 

ΣΔΣΡΑΦΤΛΗΑ 3.792 9 

ΤΝΟΛΟ 9.016 21 

   

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΣΕΟΤΜΔΡΚΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΓΝΑΝΣΧΝ 4.022 9 

ΑΘΑΜΑΝΗΑ 6.382 14 

ΘΔΟΓΧΡΗΑΝΧΝ 994 2 

ΜΔΛΗΟΤΡΓΧΝ 671 2 

ΤΝΟΛΟ 12.069 27 

   

ΓΖΜΟ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΚΟΤΦΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΡΑΥΘΟΤ 6.011 11 

ΚΟΜΜΔΝΟΤ 835 1 

ΚΟΜΠΟΣΗΟΤ 3.485 6 

ΠΔΣΑ 4.904 9 

ΤΝΟΛΟ 15.235 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΠΡΧΣΗΑ   

ΓΖΜΟ ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΖ 14.710 16 

ΜΑΡΓΑΡΗΣΗΟΤ 3.032 3 

ΠΑΡΑΠΟΣΑΜΟΤ 1.668 2 

ΠΔΡΓΗΚΑ 2.272 3 

ΤΒΟΣΧΝ 3.010 3 

ΤΝΟΛΟ 24.692 27 

   

ΓΖΜΟ ΟΤΛΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΥΔΡΟΝΣΑ 2.344 6 

ΠΑΡΑΜΤΘΗΑ 7.859 19 

ΟΤΛΗΟΤ 748 2 

ΤΝΟΛΟ 10.951 27 

   

ΓΖΜΟ ΦΗΛΗΑΣΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΓΗΑΓΑ 2.160 6 

ΦΗΛΗΑΣΧΝ 8.288 21 

ΤΝΟΛΟ 10.448 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ   

ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΧΝ ΣΕΟΤΜΔΡΚΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΒΑΘΤΠΔΓΟΤ 100 1 

ΚΑΛΑΡΗΣΧΝ 223 1 
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ΚΑΣΑΝΟΥΧΡΗΧΝ 2.536 9 

ΜΑΣΟΤΚΗΟΤ 543 2 

ΠΡΑΜΑΝΣΧΝ 2.194 8 

ΗΡΑΚΟΤ 273 1 

ΣΕΟΤΜΔΡΚΧΝ 1.228 5 

ΤΝΟΛΟ 7.097 27 

   

ΓΖΜΟ ΓΧΓΧΝΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 6.502 13 

ΓΧΓΧΝΖ 1.790 3 

ΛΑΚΚΑ ΟΤΛΗΟΤ 3.552 7 

ΔΛΛΧΝ 2.095 4 

ΤΝΟΛΟ 13.939 27 

   

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 2.402 8 

ΒΟΒΟΤΖ 179 1 

ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 1.601 6 

ΠΑΠΗΓΚΟΤ 357 1 

ΣΤΜΦΖ 1.493 5 

ΤΝΟΛΟ 6.032 21 

   

ΓΖΜΟ ΕΗΣΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΔΚΑΛΖ 1.977 3 

ΔΤΡΤΜΔΝΧΝ 1.525 2 

ΕΗΣΑ 2.200 4 

ΜΟΛΟΧΝ 3.139 5 

ΠΑΑΡΧΝΟ 8.452 13 

ΤΝΟΛΟ 17.293 27 

   

ΓΖΜΟ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΝΑΣΟΛΖ 7.198 3 

ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 70.203 29 

ΜΠΗΕΑΝΗΟΤ 4.241 2 

ΝΖΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 347 1 

ΠΑΜΒΧΣΗΓΟ 9.925 4 

ΠΔΡΑΜΑΣΟ 5.743 2 

ΤΝΟΛΟ 97.657 41 

   

ΓΖΜΟ ΚΟΝΗΣΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΔΣΟΜΖΛΗΣΖ 304 1 

ΓΗΣΡΑΣΟΤ 487 1 

ΚΟΝΗΣΑ 6.225 13 

ΜΑΣΟΡΟΥΧΡΗΧΝ 2.072 5 

ΦΟΤΡΚΑ 206 1 

ΤΝΟΛΟ 9.294 21 

   

ΓΖΜΟ ΜΔΣΟΒΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΔΓΝΑΣΗΑ 2.800 7 

ΜΔΣΟΒΟΤ 4.417 12 

ΜΖΛΔΑ 618 2 

ΤΝΟΛΟ 7.835 21 
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ΓΖΜΟ ΠΧΓΧΝΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΆΝΧ ΚΑΛΑΜΑ 3.070 7 

ΆΝΧ ΠΧΓΧΝΗΟΤ 1.663 4 

ΓΔΛΒΗΝΑΚΗΟΤ 2.933 7 

ΚΑΛΠΑΚΗΟΤ 2.324 6 

ΛΑΒΓΑΝΖ 222 1 

ΠΧΓΧΝΗΑΝΖ 880 2 

ΤΝΟΛΟ 11.092 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΡΔΒΔΕΑ   

ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΝΧΓΔΗΟΤ 1.539 2 

ΘΔΠΡΧΣΗΚΟΤ 5.474 9 

ΚΡΑΝΔΑ 1.052 2 

ΦΗΛΗΠΠΗΑΓΟ 8.429 14 

ΤΝΟΛΟ 16.494 27 

   

ΓΖΜΟ ΠΑΡΓΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΠΑΡΓΑ 4.033 8 

ΦΑΝΑΡΗΟΤ 8.911 19 

ΤΝΟΛΟ 12.944 27 

   

ΓΖΜΟ ΠΡΔΒΔΕΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΕΑΛΟΓΓΟΤ 5.043 4 

ΛΟΤΡΟΤ 5.270 5 

ΠΡΔΒΔΕΖ 19.605 18 

ΤΝΟΛΟ 29.918 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΑΡΓΗΣΑ   

ΓΖΜΟ ΑΡΓΗΘΔΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΡΓΗΘΔΑ 1.767 6 

ΑΡΓΗΘΔΑ 2.627 9 

ΑΥΔΛΧΟΤ 1.690 6 

ΤΝΟΛΟ 6.084 21 

   

ΓΖΜΟ ΚΑΡΓΗΣΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΗΣΑΜΟΤ 4.726 3 

ΚΑΛΛΗΦΧΝΟΤ 3.246 2 

ΚΑΜΠΟΤ 5.469 3 

ΚΑΡΓΗΣΑ 37.768 22 

ΜΖΣΡΟΠΟΛΖ 4.759 3 

ΤΝΟΛΟ 55.968 33 

   

ΓΖΜΟ ΛΗΜΝΖ ΠΛΑΣΖΡΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΝΔΒΡΟΠΟΛΖ ΑΓΡΑΦΧΝ 3.601 10 

ΠΛΑΣΖΡΑ 3.791 11 

ΤΝΟΛΟ 7.392 21 

   

ΓΖΜΟ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ   
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ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΗΘΧΜΖ 3.140 5 

ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ 10.148 15 

ΠΑΜΗΟΤ 4.622 7 

ΤΝΟΛΟ 17.910 27 

   

ΓΖΜΟ ΠΑΛΑΜΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΠΑΛΑΜΑ 10.050 14 

ΔΛΛΑΝΧΝ 5.051 7 

ΦΤΛΛΟΤ 4.043 6 

ΤΝΟΛΟ 19.144 27 

   

ΓΖΜΟ ΟΦΑΓΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΆΡΝΖ 3.299 4 

ΜΔΝΔΛΑΨΓΑ 2.701 3 

ΡΔΝΣΗΝΖ 756 1 

ΟΦΑΓΧΝ 12.215 14 

ΣΑΜΑΗΟΤ 4.072 5 

ΤΝΟΛΟ 23.043 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΛΑΡΗΑ   

ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΓΗΑ 6.458 12 

ΔΤΡΤΜΔΝΧΝ 2.428 5 

ΛΑΚΔΡΔΗΑ 1.763 3 

ΜΔΛΗΒΟΗΑ 3.472 7 

ΤΝΟΛΟ 14.121 27 

   

ΓΖΜΟ ΔΛΑΟΝΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΝΣΗΥΑΗΧΝ 3.951 4 

ΒΔΡΓΗΚΟΤΖ 2.236 2 

ΔΛΑΟΝΑ 12.056 13 

ΚΑΡΤΑ 1.086 1 

ΛΗΒΑΓΗΟΤ 3.187 4 

ΟΛΤΜΠΟΤ 3.588 4 

ΠΟΣΑΜΗΑ 5.065 6 

ΑΡΑΝΣΑΠΟΡΟΤ 3.588 4 

ΣΑΡΗΣΑΝΖ 2.507 3 

ΤΝΟΛΟ 37.264 41 

   

ΓΖΜΟ ΚΗΛΔΛΔΡ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΡΜΔΝΗΟΤ 2.273 3 

ΚΗΛΔΛΔΡ 2.834 3 

ΚΡΑΝΝΧΝΟ 3.274 4 

ΝΗΚΑΗΑ 6.540 7 

ΠΛΑΣΤΚΑΜΠΟΤ 8.292 10 

ΤΝΟΛΟ 23.213 27 

   

ΓΖΜΟ ΛΑΡΗΑΗΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΗΑΝΝΟΤΛΖ 10.022 3 

ΚΟΗΛΑΓΑ 3.305 1 
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ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 1οσ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ 
ΛΑΡΗΑΗΧΝ (ζσμπεριλαμβάνεηαι η Σοπική 
Κοινόηηηα Σερυιθέας) 27.325 9 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 2οσ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ 
ΛΑΡΗΑΗΧΝ 41.816 13 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 3οσ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ 
ΛΑΡΗΑΗΧΝ (ζσμπεριλαβάνονηαι οι οικιζμοί 
Κοσλοσρίοσ και Αμθιθέας) 30.121 10 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 4οσ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ 
ΛΑΡΗΑΗΧΝ 26.814 9 

ΤΝΟΛΟ 139.403 45 

   

ΓΖΜΟ ΣΔΜΠΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΜΠΔΛΑΚΗΧΝ 510 1 

ΓΟΝΝΧΝ 3.119 5 

ΚΑΣΧ ΟΛΤΜΠΟΤ 4.375 7 

ΜΑΚΡΤΥΧΡΗΟΤ 2.976 5 

ΝΔΧΝΟ 5.486 9 

ΤΝΟΛΟ 16.466 27 

   

ΓΖΜΟ ΣΤΡΝΑΒΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΜΠΔΛΧΝΟ 8.407 9 

ΣΤΡΝΑΒΟΤ 16.900 18 

ΤΝΟΛΟ 25.307 27 

   

ΓΖΜΟ ΦΑΡΑΛΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΔΝΗΠΠΔΑ 4.526 5 

ΝΑΡΘΑΚΗΟΤ 1.781 2 

ΠΟΛΤΓΑΜΑΝΣΑ 6.412 7 

ΦΑΡΑΛΧΝ 10.812 13 

ΤΝΟΛΟ 23.531 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΓΝΖΗΑ   

ΓΖΜΟ ΑΛΜΤΡΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΛΜΤΡΟΤ 12.987 17 

ΑΝΑΒΡΑ 987 1 

ΠΣΔΛΔΟΤ 2.881 4 

ΟΤΡΠΖ 4.314 5 

ΤΝΟΛΟ 21.169 27 

   

ΓΖΜΟ ΑΛΟΝΝΖΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΛΟΝΝΖΟΤ 2.700 17 

ΤΝΟΛΟ 2.700 17 

   

ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΓΡΗΑ 6.112 2 

ΑΗΧΝΗΑ 3.031 1 

ΑΡΣΔΜΗΓΑ 4.583 2 

ΒΟΛΟΤ 82.439 27 

ΗΧΛΚΟΤ 2.071 1 

ΜΑΚΡΗΝΗΣΖ 898 1 

ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟΤ 7.411 3 

ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ 31.929 11 
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ΠΟΡΣΑΡΗΑ 3.201 1 

ΤΝΟΛΟ 141.675 49 

   

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΕΑΓΟΡΑ 3.829 12 

ΜΟΤΡΔΗΟΤ 3.107 9 

ΤΝΟΛΟ 6.936 21 

   

ΓΖΜΟ ΝΟΣΗΟΤ ΠΖΛΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΡΓΑΛΑΣΖ 2.158 5 

ΑΦΔΣΧΝ 1.838 4 

ΜΖΛΔΧΝ 3.513 8 

ΖΠΗΑΓΟ 2.358 6 

ΣΡΗΚΔΡΗΟΤ 1.696 4 

ΤΝΟΛΟ 11.563 27 

   

ΓΖΜΟ ΡΖΓΑ ΦΔΡΡΑΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΚΑΡΛΑ 5.198 11 

ΚΔΡΑΜΗΓΗΟΤ 782 2 

ΦΔΡΧΝ 6.116 14 

ΤΝΟΛΟ 12.096 27 

   

ΓΖΜΟ ΚΗΑΘΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΚΗΑΘΟΤ 6.160 21 

ΤΝΟΛΟ 6.160 21 

   

ΓΖΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΚΟΠΔΛΟΤ 4.696 17 

ΤΝΟΛΟ 4.696 17 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΑΛΧΝ   

ΓΖΜΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟΤ 1.404 2 

ΒΑΗΛΗΚΖ 2.461 3 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 11.841 14 

ΚΑΣΑΝΗΑ 1.619 2 

ΚΛΔΗΝΟΒΟΤ 2.301 3 

ΜΑΛΑΚΑΗΟΤ 2.090 2 

ΣΤΜΦΑΗΧΝ 2.103 3 

ΥΑΗΧΝ 3.736 4 

ΤΝΟΛΟ 27.555 33 

   

ΓΖΜΟ ΠΤΛΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΗΘΖΚΧΝ 2.744 5 

ΓΟΜΦΧΝ 5.154 8 

ΜΤΡΟΦΤΛΛΟΤ 736 1 

ΝΔΡΑΗΓΑ 944 2 

ΠΗΑΛΔΗΧΝ 3.813 6 

ΠΗΝΓΔΧΝ 2.136 4 

ΠΤΛΖ 4.492 7 

ΤΝΟΛΟ 20.019 33 
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ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΔΣΗΑΗΧΣΗΓΑ 2.976 2 

ΚΑΛΛΗΓΔΝΓΡΟΤ 2.456 2 

ΚΟΕΗΑΚΑ 2.894 2 

ΜΔΓΑΛΧΝ ΚΑΛΤΒΗΧΝ 3.169 2 

ΠΑΛΖΟΚΑΣΡΟΤ 3.461 2 

ΠΑΡΑΛΖΘΑΗΧΝ 3.689 2 

ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ 51.862 31 

ΦΑΛΧΡΔΗΑ 4.085 2 

ΤΝΟΛΟ 74.592 45 

   

ΓΖΜΟ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΟΗΥΑΛΗΑ (ΝΔΟΥΧΡΗΟΤ) 5.783 10 

ΠΔΛΛΗΝΑΗΧΝ 3.005 5 

ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ 7.093 12 

ΤΝΟΛΟ 15.881 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΕΑΚΤΝΘΟΤ   

ΓΖΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΛΤΚΧΝ 4.796 4 

ΑΡΚΑΓΗΧΝ 4.830 4 

ΑΡΣΔΜΗΗΧΝ 4.517 4 

ΔΛΑΣΗΧΝ 2.503 2 

ΕΑΚΤΝΘΗΧΝ 16.475 14 

ΛΑΓΑΝΑ 5.894 5 

ΤΝΟΛΟ 39.015 33 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΘΑΚΖ   

ΓΖΜΟ ΗΘΑΚΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΗΘΑΚΖ 3.084 17 

ΤΝΟΛΟ 3.084 17 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΡΚΤΡΑ   

ΓΖΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 4.958 2 

ΑΥΗΛΛΔΗΧΝ 10.319 5 

ΔΡΔΗΚΟΤΖ 698 1 

ΔΠΔΡΗΧΝ 8.136 4 

ΘΗΝΑΛΗΟΤ 5.512 3 

ΚΑΧΠΑΗΧΝ 2.787 1 

ΚΔΡΚΤΡΑΗΧΝ 39.487 15 

ΚΟΡΗΗΧΝ 5.206 2 

ΛΔΤΚΗΜΜΑΗΧΝ 6.704 3 

ΜΑΘΡΑΚΗΟΤ 297 1 

ΜΔΛΗΣΔΗΔΧΝ 6.690 3 

ΟΘΧΝΧΝ 663 1 

ΠΑΛΑΗΟΚΑΣΡΗΣΧΝ 4.395 2 

ΠΑΡΔΛΗΧΝ 7.197 3 

ΦΑΗΑΚΧΝ 6.488 3 

ΤΝΟΛΟ 109.537 49 
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ΓΖΜΟ ΠΑΞΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΠΑΞΧΝ 2.438 17 

ΤΝΟΛΟ 2.438 17 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ   

ΓΖΜΟ ΚΔΦΑΛΟΝΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΡΓΟΣΟΛΗΟΤ 12.589 14 

ΔΛΔΗΟΤ-ΠΡΟΝΧΝ 3.840 5 

ΔΡΗΟΤ 1.963 2 

ΛΔΗΒΑΘΟΤ 4.663 5 

ΟΜΑΛΧΝ 1.053 1 

ΠΑΛΗΚΖ 7.836 9 

ΠΤΛΑΡΔΧΝ 1.565 2 

ΑΜΖ 2.895 3 

ΤΝΟΛΟ 36.404 41 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΛΔΤΚΑΓΑ   

ΓΖΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΠΟΛΛΧΝΗΧΝ 3.235 5 

ΔΛΛΟΜΔΝΟΤ 3.352 5 

ΚΑΛΑΜΟΤ 543 1 

ΚΑΡΤΑ 1.427 2 

ΚΑΣΟΤ 120 1 

ΛΔΤΚΑΓΟ 10.875 16 

ΦΑΚΗΧΣΧΝ 1.862 3 

ΤΝΟΛΟ 21.414 33 

   

ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ 1.092 13 

ΤΝΟΛΟ 1.092 13 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ   
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ   

ΓΖΜΟ ΑΓΡΗΝΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΓΓΔΛΟΚΑΣΡΟΤ 2.761 1 

ΑΓΡΗΝΗΟΤ 54.253 25 

ΑΡΑΚΤΝΘΟΤ 6.397 3 

ΘΔΣΗΔΧΝ 7.087 3 

ΜΑΚΡΤΝΔΗΑ 5.241 3 

ΝΔΑΠΟΛΖ 5.052 3 

ΠΑΝΑΗΣΧΛΗΚΟΤ 1.853 1 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ 4.482 2 

ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΛΗΧΝ 2.757 1 

ΣΡΑΣΟΤ 6.438 3 

ΤΝΟΛΟ 96.321 45 

   

ΓΖΜΟ ΆΚΣΗΟΤ - ΒΟΝΗΣΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΝΑΚΣΟΡΗΟΤ 8.830 13 

ΜΔΓΔΧΝΟ 5.050 7 

ΠΑΛΑΗΡΟΤ 4.494 7 

ΤΝΟΛΟ 18.374 27 
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ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΛΟΥΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΜΦΗΛΟΥΗΑ 12.834 16 

ΗΝΑΥΟΤ 6.169 8 

ΜΔΝΗΓΗΟΤ 2.442 3 

ΤΝΟΛΟ 21.445 27 

   

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΘΔΡΜΟΤ 9.299 21 

ΤΝΟΛΟ 9.299 21 

   

ΓΖΜΟ ΗΔΡΑ ΠΟΛΖ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΗΣΧΛΗΚΟΤ 7.216 7 

ΗΔΡΑ ΠΟΛΖ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 17.988 17 

ΟΗΝΗΑΓΧΝ 10.227 9 

ΤΝΟΛΟ 35.431 33 

   

ΓΖΜΟ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΝΣΗΡΡΗΟΤ 2.375 2 

ΑΠΟΓΟΣΗΑ 2.598 2 

ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ 18.231 16 

ΠΛΑΣΑΝΟΤ 1.775 2 

ΠΤΛΛΖΝΖ 2.000 2 

ΥΑΛΚΔΗΑ 2.863 3 

ΤΝΟΛΟ 29.842 27 

   

ΓΖΜΟ ΞΖΡΟΜΔΡΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΛΤΕΗΑ 3.744 8 

ΑΣΑΚΟΤ 7.252 14 

ΦΤΣΔΗΧΝ 2.721 5 

ΤΝΟΛΟ 13.717 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΥΑΗΑ   

ΓΖΜΟ ΑΗΓΗΑΛΔΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΗΓΔΗΡΑ 4.512 3 

ΑΗΓΗΟΤ 27.812 16 

ΑΚΡΑΣΑ 7.056 4 

ΓΗΑΚΟΠΣΟΤ 7.005 4 

ΔΡΗΝΔΟΤ 3.768 2 

ΤΜΠΟΛΗΣΔΗΑ 7.840 4 

ΤΝΟΛΟ 57.993 33 

   

ΓΖΜΟ ΓΤΣΗΚΖ ΑΥΑΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΤΜΖ 10.664 11 

ΛΑΡΗΟΤ 8.683 9 

ΜΟΒΡΖ 5.106 6 

ΧΛΔΝΗΑ 6.822 7 

ΤΝΟΛΟ 31.275 33 

   

ΓΖΜΟ ΔΡΤΜΑΝΘΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 
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ΚΑΛΔΝΣΕΗΟΤ 657 1 

ΛΔΟΝΣΗΟΤ 743 2 

ΣΡΗΣΑΗΑ 5.462 11 

ΦΑΡΡΧΝ 6.300 13 

ΤΝΟΛΟ 13.162 27 

   

ΓΖΜΟ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΡΟΑΝΗΑ 2.551 4 

ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ 8.580 13 

ΛΔΤΚΑΗΟΤ 3.892 6 

ΠΑΨΧΝ 2.579 4 

ΤΝΟΛΟ 17.602 27 

   

ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΒΡΑΥΝΑΗΗΚΧΝ 5.094 1 

ΜΔΑΣΗΓΟ 11.873 3 

ΠΑΡΑΛΗΑ 9.074 2 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 1οσ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ 
ΠΑΣΡΔΧΝ (ζσμπεριλαμβάνονηαι οι οικιζμοί 
Μπάλα, κιόεζζα και Υάραδρος)                      32.444 8 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 2οσ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ 
ΠΑΣΡΔΧΝ 31.151 7 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 3οσ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ 
ΠΑΣΡΔΧΝ (ζσμπεριλαμβάνονηαι οι Σοπικές 
Κοινόηηηες οσλίοσ, Δλικίζηρας και Μοιρών) 27.173 7 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 4οσ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ 
ΠΑΣΡΔΧΝ 72.678 18 

ΡΗΟΤ 13.270 3 

ΤΝΟΛΟ 202.757 49 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΛΔΗΑ   

ΓΖΜΟ ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ - ΚΤΛΛΖΝΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ 4.309 4 

ΒΟΤΠΡΑΗΑ 11.204 11 

ΚΑΣΡΟΤ-ΚΤΛΛΖΝΖ 4.486 5 

ΛΔΥΑΗΝΧΝ 6.334 7 

ΤΝΟΛΟ 26.333 27 

   

ΓΖΜΟ ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ - ΚΡΔΣΔΝΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΛΗΦΔΗΡΑ 3.829 5 

ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΖ 2.152 3 

ΚΗΛΛΟΤΝΣΟ 15.931 19 

ΤΝΟΛΟ 21.912 27 

   

ΓΖΜΟ ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑ 11.069 15 

ΛΑΜΠΔΗΑ 1.374 2 

ΛΑΗΧΝΟ 2.562 3 

ΦΟΛΟΖ 4.870 7 

ΤΝΟΛΟ 19.875 27 

   

ΓΖΜΟ ΕΑΥΑΡΧ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΕΑΥΑΡΧ 12.910 23 
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ΦΗΓΑΛΔΗΑ 2.499 4 

ΤΝΟΛΟ 15.409 27 

   

ΓΖΜΟ ΉΛΗΓΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΜΑΛΗΑΓΟ 32.090 28 

ΠΖΝΔΗΑ 5.660 5 

ΤΝΟΛΟ 37.750 33 

   

ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟΤ 5.348 7 

ΓΑΣΟΤΝΖ 11.523 15 

ΣΡΑΓΑΝΟΤ 3.361 5 

ΤΝΟΛΟ 20.232 27 

   

ΓΖΜΟ ΠΤΡΓΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΒΧΛΑΚΟ 3.552 2 

ΗΑΡΓΑΝΟΤ 4.297 3 

ΠΤΡΓΟΤ 34.902 22 

ΧΛΔΝΖ 9.026 6 

ΤΝΟΛΟ 51.777 33 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΟΗΧΣΗΑ   

ΓΖΜΟ ΑΛΗΑΡΣΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΛΗΑΡΣΟΤ 6.351 14 

ΘΔΠΗΔΧΝ 5.949 13 

ΤΝΟΛΟ 12.300 27 

   

ΓΖΜΟ ΓΗΣΟΜΟΤ-ΑΡΑΥΟΒΑ - ΑΝΣΗΚΤΡΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΝΣΗΚΤΡΑ 2.984 7 

ΑΡΑΥΟΒΖ 4.180 10 

ΓΗΣΟΜΟΤ 4.368 10 

ΤΝΟΛΟ 11.532 27 

   

ΓΖΜΟ ΘΖΒΑΗΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΒΑΓΗΧΝ 4.509 4 

ΘΖΒΑΗΧΝ 23.820 21 

ΘΗΒΖ 4.480 4 

ΠΛΑΣΑΗΧΝ 4.715 4 

ΤΝΟΛΟ 37.524 33 

   

ΓΖΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΑΤΛΔΗΑ 2.397 2 

ΚΟΡΧΝΔΗΑ 4.625 5 

ΚΤΡΗΑΚΗΟΤ 2.420 3 

ΛΔΒΑΓΔΧΝ 21.492 21 

ΥΑΗΡΧΝΔΗΑ 2.218 2 

ΤΝΟΛΟ 33.152 33 

   

ΓΖΜΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 
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ΑΚΡΑΗΦΝΗΑ 3.230 6 

ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ 10.732 21 

ΤΝΟΛΟ 13.962 27 

   

ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 2.191 2 

ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 8.195 10 

ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 8.095 10 

ΣΑΝΑΓΡΑ 4.134 5 

ΤΝΟΛΟ 22.615 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΤΒΟΗΑ   

ΓΖΜΟ ΓΗΡΦΤΧΝ - ΜΔΑΠΗΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΗΡΦΤΧΝ 7.308 9 

ΜΔΑΠΗΧΝ 13.756 18 

ΤΝΟΛΟ 21.064 27 

   

ΓΖΜΟ ΔΡΔΣΡΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΜΑΡΤΝΘΗΧΝ 7.356 15 

ΔΡΔΣΡΗΑ 5.969 12 

ΤΝΟΛΟ 13.325 27 

   

ΓΖΜΟ ΗΣΗΑΗΑ - ΑΗΓΖΦΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΗΓΖΦΟΤ 6.670 8 

ΑΡΣΔΜΗΗΟΤ 4.167 5 

ΗΣΗΑΗΑ 7.353 9 

ΛΗΥΑΓΟ 1.140 1 

ΧΡΔΧΝ 3.392 4 

ΤΝΟΛΟ 22.722 27 

   

ΓΖΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 7.144 13 

ΚΑΦΖΡΔΧ 1.003 2 

ΜΑΡΜΑΡΗΟΤ 3.152 6 

ΣΤΡΔΧΝ 3.346 6 

ΤΝΟΛΟ 14.645 27 

   

ΓΖΜΟ ΚΤΜΖ - ΑΛΗΒΔΡΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΤΛΧΝΟ 5.335 5 

ΓΗΣΤΧΝ 5.579 5 

ΚΟΝΗΣΡΧΝ 4.077 4 

ΚΤΜΖ 8.772 9 

ΣΑΜΤΝΔΧΝ 9.764 10 

ΤΝΟΛΟ 33.527 33 

   
ΓΖΜΟ ΜΑΝΣΟΤΓΗΟΤ - ΛΗΜΝΖ - ΑΓΗΑ 
ΑΝΝΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΔΛΤΜΝΗΧΝ 5.648 10 

ΚΖΡΔΧ 6.671 12 

ΝΖΛΔΧ 2.730 5 

ΤΝΟΛΟ 15.049 27 
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ΓΖΜΟ ΚΤΡΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΚΤΡΟΤ 2.602 17 

ΤΝΟΛΟ 2.602 17 

   

ΓΖΜΟ ΥΑΛΚΗΓΔΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΝΘΖΓΧΝΟ 6.104 3 

ΑΤΛΗΓΟ 8.300 3 

ΛΖΛΑΝΣΗΧΝ 15.568 7 

ΝΔΑ ΑΡΣΑΚΖ 8.646 4 

ΥΑΛΚΗΓΔΧΝ 53.584 24 

ΤΝΟΛΟ 92.202 41 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ   

ΓΖΜΟ ΑΓΡΑΦΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΓΡΑΦΧΝ 3.691 7 

ΑΠΔΡΑΝΣΗΧΝ 3.213 6 

ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟΤ 2.729 6 

ΒΗΝΗΑΝΖ 1.438 3 

ΦΡΑΓΚΗΣΑ 2.533 5 

ΤΝΟΛΟ 13.604 27 

   

ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΟΜΝΗΣΑ 2.163 3 

ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ 9.390 14 

ΚΣΖΜΔΝΗΧΝ 1.168 2 

ΠΟΣΑΜΗΑ 1.933 3 

ΠΡΟΤΟΤ 2.253 3 

ΦΟΤΡΝΑ 1.542 2 

ΤΝΟΛΟ 18.449 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΦΘΗΧΣΗΓΑ   

ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ - ΔΛΑΣΔΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ 5.636 11 

ΔΛΑΣΔΗΑ 4.000 7 

ΣΗΘΟΡΔΑ 4.759 9 

ΤΝΟΛΟ 14.395 27 

   

ΓΖΜΟ ΓΟΜΟΚΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΟΜΟΚΟΤ 5.692 10 

ΘΔΑΛΗΧΣΗΓΟ 4.705 9 

ΞΤΝΗΑΓΟ 4.396 8 

ΤΝΟΛΟ 14.793 27 

   

ΓΖΜΟ ΛΑΜΗΔΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΟΡΓΟΠΟΣΑΜΟΤ 4.510 2 

ΛΑΜΗΔΧΝ 58.601 32 

ΛΔΗΑΝΟΚΛΑΓΗΟΤ 3.034 2 

ΠΑΤΛΗΑΝΖ 574 1 

ΤΠΑΣΖ 6.855 4 

ΤΝΟΛΟ 73.574 41 
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ΓΖΜΟ ΛΟΚΡΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΣΑΛΑΝΣΖ 10.367 11 

ΓΑΦΝΟΤΗΧΝ 4.326 5 

ΜΑΛΔΗΝΖ 5.404 6 

ΟΠΟΤΝΣΗΧΝ 4.514 5 

ΤΝΟΛΟ 24.611 27 

   

ΓΖΜΟ ΜΑΚΡΑΚΧΜΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΣΤΜΦΡΖΣΟΤ 3.278 4 

ΜΑΚΡΑΚΧΜΖ 7.132 9 

ΠΔΡΥΔΗΑΓΟ 10.594 13 

ΣΤΜΦΡΖΣΟΤ 566 1 

ΤΝΟΛΟ 21.570 27 

   

ΓΖΜΟ ΜΧΛΟΤ - ΑΓ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΓΗΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 3.410 6 

ΚΑΜΔΝΧΝ ΒΟΤΡΛΧΝ 5.064 9 

ΜΧΛΟΤ 6.668 12 

ΤΝΟΛΟ 15.142 27 

   

ΓΖΜΟ ΣΤΛΗΓΟ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΔΥΗΝΑΗΧΝ 4.518 8 

ΠΔΛΑΓΗΑ 3.310 6 

ΣΤΛΗΓΟ 6.858 13 

ΤΝΟΛΟ 14.686 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΦΧΚΗΓΑ   

ΓΖΜΟ ΓΔΛΦΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΜΦΗΖ 9.248 12 

ΓΑΛΑΞΗΓΗΟΤ 3.030 4 

ΓΡΑΒΗΑ 2.975 4 

ΓΔΛΦΧΝ 3.511 4 

ΓΔΦΗΝΑ 2.431 3 

ΗΣΔΑ 6.072 8 

ΚΑΛΛΗΔΧΝ 2.328 3 

ΠΑΡΝΑΟΤ 2.668 3 

ΤΝΟΛΟ 32.263 41 

   

ΓΖΜΟ ΓΧΡΗΓΟ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΒΑΡΓΟΤΗΧΝ 2.216 4 

ΔΤΠΑΛΗΟΤ 6.507 11 

ΛΗΓΧΡΗΚΗΟΤ 4.225 7 

ΣΟΛΟΦΧΝΟ 3.073 5 

ΤΝΟΛΟ 16.021 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ   
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΟΡΔΗΟΤ ΣΟΜΔΑ 
ΑΘΖΝΧΝ   

ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 56.836 33 
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ΤΝΟΛΟ 56.836 33 

   

ΓΖΜΟ ΑΜΑΡΟΤΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΜΑΡΟΤΗΟΤ 69.470 41 

ΤΝΟΛΟ 69.470 41 

   

ΓΖΜΟ ΒΡΗΛΖΗΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΒΡΗΛΖΗΧΝ 25.582 27 

ΤΝΟΛΟ 25.582 27 

   

ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 45.926 33 

ΤΝΟΛΟ 45.926 33 

   

ΓΖΜΟ ΚΖΦΗΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΔΚΑΛΖ 5.190 3 

ΚΖΦΗΗΑ 43.929 28 

ΝΔΑ ΔΡΤΘΡΑΗΑ 15.439 10 

ΤΝΟΛΟ 64.558 41 

   

ΓΖΜΟ ΛΤΚΟΒΡΤΖ - ΠΔΤΚΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΛΤΚΟΒΡΤΔΧ 8.116 8 

ΠΔΤΚΖ 19.887 19 

ΤΝΟΛΟ 28.003 27 

   

ΓΖΜΟ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΧ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΧ 26.448 27 

ΤΝΟΛΟ 26.448 27 

   

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ 66.017 41 

ΤΝΟΛΟ 66.017 41 

   

ΓΖΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΠΑΠΑΓΟΤ 13.207 10 

ΥΟΛΑΡΓΟΤ 32.166 23 

ΤΝΟΛΟ 45.373 33 

   

ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΜΔΛΗΗΧΝ 19.526 21 

ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΖ 6.156 7 

ΠΔΝΣΔΛΖ 4.829 5 

ΤΝΟΛΟ 30.511 ν 

   

ΓΖΜΟ ΦΗΛΟΘΔΖ - ΦΤΥΗΚΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΝΔΟΤ ΦΤΥΗΚΟΤ 10.848 10 

ΦΗΛΟΘΔΖ 7.310 7 

ΦΤΥΗΚΟΤ 10.901 10 
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ΤΝΟΛΟ 29.059 27 

   

ΓΖΜΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ 71.684 41 

ΤΝΟΛΟ 71.684 41 

   
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΤΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 
ΑΘΖΝΧΝ   

ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 30.562 33 

ΤΝΟΛΟ 30.562 33 

   

ΓΖΜΟ ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ 32.957 20 

ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ 22.234 13 

ΤΝΟΛΟ 55.191 33 

   

ΓΖΜΟ ΑΗΓΑΛΔΧ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΗΓΑΛΔΧ 74.046 41 

ΤΝΟΛΟ 74.046 41 

   

ΓΖΜΟ ΗΛΗΟΤ (ΝΔΧΝ ΛΗΟΗΧΝ)   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΗΛΗΟΤ (ΝΔΧΝ ΛΗΟΗΧΝ) 80.859 41 

ΤΝΟΛΟ 80.859 41 

   

ΓΖΜΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 1ΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ  
ΓΖΜΟΤ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ                                                                                                            38.257 13 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 2ΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ  
ΓΖΜΟΤ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ                                                                                                            45.997 15 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 3ΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ  
ΓΖΜΟΤ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ                                                                                                            32.123 10 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 4ΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ  
ΓΖΜΟΤ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ                                                                                                            21.541 7 

ΤΝΟΛΟ 137.918 45 

   

ΓΖΜΟ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΔΧ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ 48.327 33 

ΤΝΟΛΟ 48.327 33 

   

ΓΖΜΟ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ 46.276 33 

ΤΝΟΛΟ 46.276 33 

   
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 
ΑΘΖΝΧΝ   

ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 1ΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ 
ΑΘΖΝΑΗΧΝ                                                                                                97.570 6 
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ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 2ΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ 
ΑΘΖΝΑΗΧΝ                                                                                                110.069 7 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 3ΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ 
ΑΘΖΝΑΗΧΝ                                                                                                48.305 3 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 4ΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ 
ΑΘΖΝΑΗΧΝ                                                                                                87.672 6 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 5ΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ 
ΑΘΖΝΑΗΧΝ                                                                                                95.234 6 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 6ΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ 
ΑΘΖΝΑΗΧΝ                                                                                                147.181 10 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 7ΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ 
ΑΘΖΝΑΗΧΝ                                                                                                159.483 11 

ΤΝΟΛΟ 745.514 49 

   

ΓΖΜΟ ΒΤΡΧΝΟ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΒΤΡΧΝΟ 61.102 41 

ΤΝΟΛΟ 61.102 41 

   

ΓΖΜΟ ΓΑΛΑΣΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΑΛΑΣΗΟΤ 58.042 33 

ΤΝΟΛΟ 58.042 33 

   

ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ - ΤΜΖΣΣΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΑΦΝΖ 23.674 22 

ΤΜΖΣΣΟΤ 11.139 11 

ΤΝΟΛΟ 34.813 33 

   

ΓΖΜΟ ΕΧΓΡΑΦΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΕΧΓΡΑΦΟΤ 76.115 41 

ΤΝΟΛΟ 76.115 41 

   

ΓΖΜΟ ΖΛΗΟΤΠΟΛΔΧ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 75.904 41 

ΤΝΟΛΟ 75.904 41 

   

ΓΖΜΟ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ 26.419 27 

ΤΝΟΛΟ 26.419 27 

   

ΓΖΜΟ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ 24.112 23 

ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ 10.112 10 

ΤΝΟΛΟ 34.224 33 

   
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΝΟΣΗΟΤ ΣΟΜΔΑ 
ΑΘΖΝΧΝ   

ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 65.173 41 

ΤΝΟΛΟ 65.173 41 

   

ΓΖΜΟ ΑΛΗΜΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 
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ΑΛΗΜΟΤ 38.047 33 

ΤΝΟΛΟ 38.047 33 

   

ΓΖΜΟ ΓΛΤΦΑΓΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΛΤΦΑΓΑ 80.409 41 

ΤΝΟΛΟ 80.409 41 

   

ΓΖΜΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ - ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ 33.158 22 

ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ 16.740 11 

ΤΝΟΛΟ 49.898 33 

   

ΓΖΜΟ ΚΑΛΛΗΘΔΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 1οσ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ 
ΚΑΛΛΗΘΔΑ 38.486 16 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 2οσ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ 
ΚΑΛΛΗΘΔΑ 39.284 16 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 3οσ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ 
ΚΑΛΛΗΘΔΑ 31.839 13 

ΤΝΟΛΟ 109.609 45 

   

ΓΖΜΟ ΜΟΥΑΣΟΤ - ΣΑΤΡΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΜΟΥΑΣΟΤ 23.153 20 

ΣΑΤΡΟΤ 14.963 13 

ΤΝΟΛΟ 38.116 33 

   

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ 73.986 41 

ΤΝΟΛΟ 73.986 41 

   

ΓΖΜΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 64.759 41 

ΤΝΟΛΟ 64.759 41 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΔΗΡΑΗΧ   

ΓΖΜΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ - ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ 12.944 6 

ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ 76.102 35 

ΤΝΟΛΟ 89.046 41 

   

ΓΖΜΟ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ 67.456 41 

ΤΝΟΛΟ 67.456 41 

   

ΓΖΜΟ ΝΗΚΑΗΑ - ΑΓΗΟΤ Η. ΡΔΝΣΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΟΤ ΡΔΝΣΖ 15.060 6 

ΝΗΚΑΗΑ 93.086 39 

ΤΝΟΛΟ 108.146 45 
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ΓΖΜΟ ΠΔΗΡΑΗΧ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

Γημοηική Κοινόηηηα 1οσ Γιαμερίζμαηος 
Γήμοσ Πειραιώς                                                                                                                    55.983                              16    
Γημοηική Κοινόηηηα 2οσ Γιαμερίζμαηος 
Γήμοσ Πειραιώς                                                                                                                    32.977                                9    
Γημοηική Κοινόηηηα 3οσ Γιαμερίζμαηος 
Γήμοσ Πειραιώς                                                                                                                    16.331                                5    
Γημοηική Κοινόηηηα 4οσ Γιαμερίζμαηος 
Γήμοσ Πειραιώς                                                                                                                    29.074                                8    
Γημοηική Κοινόηηηα 5οσ Γιαμερίζμαηος 
Γήμοσ Πειραιώς                                                                                                                    41.332                              11    

ΤΝΟΛΟ 175.697 49 

   

ΓΖΜΟ ΠΔΡΑΜΑΣΟ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΠΔΡΑΜΑΣΟ 25.720 27 

ΤΝΟΛΟ 25.720 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΝΖΧΝ   

ΓΖΜΟ ΑΓΚΗΣΡΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΓΚΗΣΡΗΟΤ 920 13 

ΤΝΟΛΟ 920 13 

   

ΓΖΜΟ ΑΗΓΗΝΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΗΓΗΝΑ 13.552 27 

ΤΝΟΛΟ 13.552 27 

   

ΓΖΜΟ ΚΤΘΖΡΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΝΣΗΚΤΘΖΡΧΝ 44 1 

ΚΤΘΖΡΧΝ 3.354 16 

ΤΝΟΛΟ 3.398 17 

   

ΓΖΜΟ ΠΟΡΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΠΟΡΟΤ 4.348 17 

ΤΝΟΛΟ 4.348 17 

   

ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΟ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΜΠΔΛΑΚΗΧΝ 7.060 6 

ΑΛΑΜΗΝΑ 30.962 27 

ΤΝΟΛΟ 38.022 33 

   

ΓΖΜΟ ΠΔΣΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΠΔΣΧΝ 3.916 17 

ΤΝΟΛΟ 3.916 17 

   

ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΜΔΘΑΝΧΝ 2.057 5 

ΣΡΟΗΕΖΝΟ 6.507 16 

ΤΝΟΛΟ 8.564 21 
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ΓΖΜΟ ΎΓΡΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΎΓΡΑ 2.719 17 

ΤΝΟΛΟ 2.719 17 

   
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 
ΑΣΣΗΚΖ   

ΓΖΜΟ ΑΥΑΡΝΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΥΑΡΝΧΝ 75.341 39 

ΘΡΑΚΟΜΑΚΔΓΟΝΧΝ 4.780 2 

ΤΝΟΛΟ 80.121 41 

   

ΓΖΜΟ ΒΑΡΖ - ΒΟΤΛΑ - ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΒΑΡΖ 10.998 8 

ΒΟΤΛΑ 25.532 20 

ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ 6.442 5 

ΤΝΟΛΟ 42.972 33 

   

ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ 9.451 12 

ΑΝΟΗΞΔΧ 5.397 7 

ΓΗΟΝΤΟΤ 4.987 6 

ΓΡΟΗΑ 5.865 7 

ΚΡΤΟΝΔΡΗΟΤ 2.721 3 

ΡΟΓΟΠΟΛΔΧ 2.090 3 

ΣΑΜΑΣΑ 2.475 3 

ΤΝΟΛΟ 32.986 41 

   

ΓΖΜΟ ΚΡΧΠΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΚΡΧΠΗΑ 25.325 27 

ΤΝΟΛΟ 25.325 27 

   

ΓΖΜΟ ΛΑΤΡΔΧΣΗΚΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΓΗΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 687 1 

ΚΔΡΑΣΔΑ 13.246 14 

ΛΑΤΡΔΧΣΗΚΖ 10.612 12 

ΤΝΟΛΟ 24.545 27 

   

ΓΖΜΟ ΜΑΡΑΘΧΝΟ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΒΑΡΝΑΒΑ 1.722 2 

ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΟΤ 1.486 1 

ΜΑΡΑΘΧΝΟ 8.882 9 

ΝΔΑ ΜΑΚΡΖ 14.809 15 

ΤΝΟΛΟ 26.899 27 

   

ΓΖΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΔΟΓΑΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΔΟΓΑΗΑ 15.608 27 

ΤΝΟΛΟ 15.608 27 

   

ΓΖΜΟ ΠΑΗΑΝΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 
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ΓΛΤΚΧΝ ΝΔΡΧΝ 6.623 9 

ΠΑΗΑΝΗΑ 13.013 18 

ΤΝΟΛΟ 19.636 27 

   

ΓΖΜΟ ΠΑΛΛΖΝΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΝΘΟΤΑ 3.024 3 

ΓΔΡΑΚΑ 13.921 14 

ΠΑΛΛΖΝΖ 16.679 16 

ΤΝΟΛΟ 33.624 33 

   

ΓΖΜΟ ΡΑΦΖΝΑ - ΠΗΚΔΡΜΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΠΗΚΔΡΜΗΟΤ 2.931 5 

ΡΑΦΖΝΑ 11.909 22 

ΤΝΟΛΟ 14.840 27 

   

ΓΖΜΟ ΑΡΧΝΗΚΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΝΑΒΤΟΤ 7.189 7 

ΚΑΛΤΒΗΧΝ ΘΟΡΗΚΟΤ 12.202 13 

ΚΟΤΒΑΡΑ 1.704 2 

ΠΑΛΑΗΑ ΦΧΚΑΗΑ 3.123 3 

ΑΡΧΝΗΓΟ 2.102 2 

ΤΝΟΛΟ 26.320 27 

   

ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΡΣΔΜΗΓΟ 17.391 17 

ΠΑΣΧΝ-ΛΟΤΣΑ 10.203 10 

ΤΝΟΛΟ 27.594 27 

   

ΓΖΜΟ ΧΡΧΠΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΤΛΧΝΟ 5.184 6 

ΑΦΗΓΝΧΝ 2.543 3 

ΚΑΛΑΜΟΤ 5.468 7 

ΚΑΠΑΝΓΡΗΣΗΟΤ 2.937 3 

ΜΑΛΑΚΑΖ 1.788 2 

ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΧΡΧΠΟΤ 3.894 5 

ΠΟΛΤΓΔΝΓΡΗΟΤ 1.438 2 

ΤΚΑΜΗΝΟΤ 1.522 2 

ΧΡΧΠΗΧΝ 8.674 11 

ΤΝΟΛΟ 33.448 41 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ   

ΓΖΜΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 27.741 27 

ΤΝΟΛΟ 27.741 27 

   

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΗΝΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΔΛΔΤΗΝΟ 25.863 23 

ΜΑΓΟΤΛΑ 4.005 4 

ΤΝΟΛΟ 29.868 27 

   

ΓΖΜΟ ΜΑΝΓΡΑ - ΔΗΓΤΛΛΗΑ   
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ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΒΗΛΗΧΝ 3.215 4 

ΔΡΤΘΡΧΝ 3.326 5 

ΜΑΝΓΡΑ 12.792 17 

ΟΗΝΟΖ 765 1 

ΤΝΟΛΟ 20.098 27 

   

ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΡΔΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΜΔΓΑΡΔΧΝ 28.195 26 

ΝΔΑ ΠΔΡΑΜΟΤ 7.480 7 

ΤΝΟΛΟ 35.675 33 

   

ΓΖΜΟ ΦΤΛΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΆΝΧ ΛΗΟΗΧΝ 26.423 23 

ΕΔΦΤΡΗΟΤ 8.860 8 

ΦΤΛΖ 2.947 2 

ΤΝΟΛΟ 38.230 33 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΡΓΟΛΗΓΑ   

ΓΖΜΟ ΆΡΓΟΤ - ΜΤΚΖΝΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΛΔΑ 793 1 

ΆΡΓΟΤ 29.228 24 

ΑΥΛΑΓΟΚΑΜΠΟΤ 654 1 

ΚΟΤΣΟΠΟΓΗΟΤ 3.575 3 

ΛΔΡΝΑ 3.042 3 

ΛΤΡΚΔΗΑ 2.901 2 

ΜΤΚΖΝΑΗΧΝ 4.349 4 

ΝΔΑ ΚΗΟΤ 3.646 3 

ΤΝΟΛΟ 48.188 41 

   

ΓΖΜΟ ΔΠΗΓΑΤΡΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΚΛΖΠΗΔΗΟΤ 4.804 11 

ΔΠΗΓΑΤΡΟΤ 4.471 10 

ΤΝΟΛΟ 9.275 21 

   

ΓΖΜΟ ΔΡΜΗΟΝΗΓΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΔΡΜΗΟΝΖ 4.554 8 

ΚΡΑΝΗΓΗΟΤ 10.347 19 

ΤΝΟΛΟ 14.901 27 

   

ΓΖΜΟ ΝΑΤΠΛΗΔΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΗΝΖ 6.117 6 

ΜΗΓΔΑ 6.724 7 

ΝΑΤΠΛΗΔΧΝ 16.885 17 

ΝΔΑ ΣΗΡΤΝΘΑ 3.680 3 

ΤΝΟΛΟ 33.406 33 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΡΚΑΓΗΑ   

ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ 12.825 27 
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ΤΝΟΛΟ 12.825 27 

   

ΓΖΜΟ ΓΟΡΣΤΝΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΒΤΣΗΝΑ 2.012 4 

ΓΖΜΖΣΑΝΖ 1.337 2 

ΖΡΑΗΑ 3.063 6 

ΚΛΔΗΣΟΡΟ 2.584 5 

ΚΟΝΣΟΒΑΕΑΗΝΖ 2.048 4 

ΛΑΓΚΑΓΗΧΝ 1.363 2 

ΣΡΗΚΟΛΧΝΧΝ 1.260 2 

ΣΡΟΠΑΗΧΝ 4.660 8 

ΤΝΟΛΟ 18.327 33 

   

ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΟΡΣΤΝΟ 1.266 2 

ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΖ 8.657 18 

ΦΑΛΑΗΗΑ 3.229 7 

ΤΝΟΛΟ 13.152 27 

   

ΓΖΜΟ ΝΟΣΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΚΟΜΑ 591 1 

ΛΔΧΝΗΓΗΟΤ 6.294 15 

ΣΤΡΟΤ 2.116 5 

ΤΝΟΛΟ 9.001 21 

   

ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΒΑΛΣΔΣΗΟΤ 1.842 2 

ΚΟΡΤΘΗΟΤ 2.613 2 

ΛΔΒΗΓΗΟΤ 4.131 4 

ΜΑΝΣΗΝΔΗΑ 3.510 3 

ΚΗΡΗΣΗΓΑ 2.248 2 

ΣΔΓΔΑ 4.100 3 

ΣΡΗΠΟΛΖ 28.976 24 

ΦΑΛΑΝΘΟΤ 1.310 1 

ΤΝΟΛΟ 48.730 41 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ   

ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ - ΒΟΥΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΒΔΛΟΤ 8.211 12 

ΒΟΥΑ 10.112 15 

ΤΝΟΛΟ 18.323 27 

   

ΓΖΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΆΟΤ-ΛΔΥΑΗΟΤ 9.850 7 

ΚΟΡΗΝΘΗΧΝ 36.555 25 

ΑΡΧΝΗΚΟΤ 5.297 3 

ΟΛΤΓΔΗΑ 3.047 2 

ΣΔΝΔΑ 5.477 4 

ΤΝΟΛΟ 60.226 41 

   

ΓΖΜΟ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ - ΑΓ. ΘΔΟΓΧΡΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 
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ΑΓΗΧΝ ΘΔΟΓΧΡΧΝ 5.960 7 

ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ-ΠΔΡΑΥΧΡΑ 16.520 20 

ΤΝΟΛΟ 22.480 27 

   

ΓΖΜΟ ΝΔΜΔΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΝΔΜΔΑ 7.774 21 

ΤΝΟΛΟ 7.774 21 

   

ΓΖΜΟ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ - ΔΤΡΧΣΗΝΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΔΤΡΧΣΗΝΖ 5.882 8 

ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ 15.273 19 

ΤΝΟΛΟ 21.155 27 

   

ΓΖΜΟ ΗΚΤΧΝΗΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΗΚΤΧΝΗΧΝ 19.455 21 

ΣΤΜΦΑΛΗΑ 2.852 3 

ΦΔΝΔΟΤ 2.359 3 

ΤΝΟΛΟ 24.666 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΛΑΚΧΝΗΑ   

ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΝΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΝΖ 2.111 3 

ΓΤΘΔΗΟΤ 7.926 13 

ΟΗΣΤΛΟΤ 5.203 8 

ΜΤΝΟΤ 1.917 3 

ΤΝΟΛΟ 17.157 27 

   

ΓΖΜΟ ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ 745 13 

ΤΝΟΛΟ 745 13 

   

ΓΖΜΟ ΔΤΡΧΣΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΔΡΟΝΘΡΧΝ 1.959 3 

ΈΛΟΤ 6.452 9 

ΚΡΟΚΔΧΝ 2.824 4 

ΝΗΑΣΧΝ 2.666 3 

ΚΑΛΑ 5.902 8 

ΤΝΟΛΟ 19.803 27 

   

ΓΖΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΧΠΟΤ 4.187 5 

ΒΟΗΧΝ 7.871 9 

ΕΑΡΑΚΑ 1.538 2 

ΜΟΛΑΧΝ 5.597 6 

ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ 4.660 5 

ΤΝΟΛΟ 23.853 27 

   

ΓΖΜΟ ΠΑΡΣΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΘΔΡΑΠΝΧΝ 3.062 3 

ΚΑΡΤΧΝ 926 1 
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ΜΤΣΡΑ 4.608 5 

ΟΗΝΟΤΝΣΟ 2.625 3 

ΠΔΛΛΑΝΑ 3.405 4 

ΠΑΡΣΗΑΣΧΝ 18.184 19 

ΦΑΡΗΓΟ 5.269 6 

ΤΝΟΛΟ 38.079 41 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΔΖΝΗΑ   

ΓΖΜΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΝΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΒΗΑ 3.089 7 

ΛΔΤΚΣΡΟΤ 5.558 14 

ΤΝΟΛΟ 8.647 21 

   

ΓΖΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΆΡΗΟ 2.189 1 

ΑΡΦΑΡΧΝ 3.212 2 

ΘΟΤΡΗΑ 4.106 3 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 57.620 35 

ΤΝΟΛΟ 67.127 41 

   

ΓΖΜΟ ΜΔΖΝΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΗΠΔΗΑ 2.574 3 

ΑΝΓΡΟΤΑ 2.820 3 

ΑΡΗΣΟΜΔΝΟΤ 3.413 4 

ΒΟΤΦΡΑΓΧΝ 1.802 2 

ΗΘΧΜΖ 2.466 3 

ΜΔΖΝΖ 11.041 13 

ΠΔΣΑΛΗΓΗΟΤ 3.601 4 

ΣΡΗΚΟΡΦΟΤ 1.037 1 

ΤΝΟΛΟ 28.754 33 

   

ΓΖΜΟ ΟΗΥΑΛΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΝΓΑΝΗΑ 3.084 6 

ΓΧΡΗΟΤ 4.069 7 

ΔΗΡΑ 997 2 

ΜΔΛΗΓΑΛΑ 4.040 7 

ΟΗΥΑΛΗΑ 2.797 5 

ΤΝΟΛΟ 14.987 27 

   

ΓΖΜΟ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΚΟΡΧΝΖ 5.067 6 

ΜΔΘΧΝΖ 2.638 3 

ΝΔΣΟΡΟ 5.552 6 

ΠΑΠΑΦΛΔΑ 2.205 3 

ΠΤΛΟΤ 5.402 6 

ΥΗΛΗΟΥΧΡΗΧΝ 2.916 3 

ΤΝΟΛΟ 23.780 27 

   

ΓΖΜΟ ΣΡΗΦΤΛΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΔΣΟΤ 3.264 3 

ΑΤΛΧΝΟ 2.626 3 

ΓΑΡΓΑΛΗΑΝΧΝ 9.083 9 
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ΚΤΠΑΡΗΗΑ 8.648 8 

ΣΡΗΠΤΛΖ 626 1 

ΦΗΛΗΑΣΡΧΝ 9.334 9 

ΤΝΟΛΟ 33.581 33 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΚΑΡΗΑ   

ΓΖΜΟ ΗΚΑΡΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΓΗΟΤ ΚΖΡΤΚΟΤ 3.243 8 

ΔΤΓΖΛΟΤ 2.831 7 

ΡΑΥΧΝ 2.238 6 

ΤΝΟΛΟ 8.312 21 

   

ΓΖΜΟ ΦΟΤΡΝΧΝ ΚΟΡΔΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΦΟΤΡΝΧΝ ΚΟΡΔΧΝ 1.469 13 

ΤΝΟΛΟ 1.469 13 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΛΔΒΟΤ   

ΓΖΜΟ ΛΔΒΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 2.628 1 

ΑΓΗΑΟΤ 2.587 1 

ΓΔΡΑ 6.985 3 

ΔΡΔΟΤ-ΑΝΣΗΖ 5.530 3 

ΔΤΔΡΓΔΣΟΤΛΑ 3.336 2 

ΚΑΛΛΟΝΖ 8.194 4 

ΛΟΤΣΡΟΠΟΛΔΧ ΘΔΡΜΖ 3.809 2 

ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ 3.210 2 

ΜΖΘΤΜΝΑ 2.433 1 

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 36.196 18 

ΠΔΣΡΑ 3.749 2 

ΠΛΧΜΑΡΗΟΤ 6.698 3 

ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ 5.288 3 

ΤΝΟΛΟ 90.643 45 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΛΖΜΝΟΤ   

ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΓΗΟΤ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ 371 13 

ΤΝΟΛΟ 371 13 

   

ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΣΗΚΖ 2.894 5 

ΜΟΤΓΡΟΤ 4.842 7 

ΜΤΡΗΝΑ 7.488 11 

ΝΔΑ ΚΟΤΣΑΛΖ 2.880 4 

ΤΝΟΛΟ 18.104 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΜΟΤ   

ΓΖΜΟ ΑΜΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΒΑΘΔΟ 12.384 12 

ΚΑΡΛΟΒΑΗΧΝ 9.590 9 
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ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΤ 2.837 3 

ΠΤΘΑΓΟΡΔΗΟΤ 9.003 9 

ΤΝΟΛΟ 33.814 33 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΗΟΤ   

ΓΖΜΟ ΟΗΝΟΤΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΟΗΝΟΤΧΝ 1.050 13 

ΤΝΟΛΟ 1.050 13 

   

ΓΖΜΟ ΥΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΓΗΟΤ ΜΖΝΑ 2.686 2 

ΑΜΑΝΖ 2.668 2 

ΗΧΝΗΑ 4.650 4 

ΚΑΜΠΟΥΧΡΧΝ 3.154 2 

ΚΑΡΓΑΜΤΛΧΝ 2.920 2 

ΜΑΣΗΥΟΥΧΡΗΧΝ 4.744 4 

ΟΜΖΡΟΤΠΟΛΖ 7.335 6 

ΥΗΟΤ 23.779 19 

ΤΝΟΛΟ 51.936 41 

   

ΓΖΜΟ ΦΑΡΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΦΑΡΧΝ 422 13 

ΤΝΟΛΟ 422 13 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΝΓΡΟΤ   

ΓΖΜΟ ΆΝΓΡΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΆΝΓΡΟΤ 4.107 11 

ΚΟΡΘΗΟΤ 2.547 7 

ΤΓΡΟΤΑ 3.355 9 

ΤΝΟΛΟ 10.009 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΖΡΑ   

ΓΖΜΟ ΑΝΑΦΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΝΑΦΖ 273 13 

ΤΝΟΛΟ 273 13 

   

ΓΖΜΟ ΘΖΡΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΘΖΡΑ 12.440 25 

ΟΗΑ 1.230 2 

ΤΝΟΛΟ 13.670 27 

   

ΓΖΜΟ ΗΖΣΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΗΖΣΧΝ 1.838 13 

ΤΝΟΛΟ 1.838 13 

   

ΓΖΜΟ ΗΚΗΝΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΗΚΗΝΟΤ 238 13 

ΤΝΟΛΟ 238 13 
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ΓΖΜΟ ΦΟΛΔΓΑΝΓΡΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΦΟΛΔΓΑΝΓΡΟΤ 667 13 

ΤΝΟΛΟ 667 13 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ   

ΓΖΜΟ ΑΓΑΘΟΝΖΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΓΑΘΟΝΖΗΟΤ 158 13 

ΤΝΟΛΟ 158 13 

   

ΓΖΜΟ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ 1.238 13 

ΤΝΟΛΟ 1.238 13 

   

ΓΖΜΟ ΚΑΛΤΜΝΗΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΚΑΛΤΜΝΗΧΝ 16.441 27 

ΤΝΟΛΟ 16.441 27 

   

ΓΖΜΟ ΛΔΗΦΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΛΔΗΦΧΝ 698 13 

ΤΝΟΛΟ 698 13 

   

ΓΖΜΟ ΛΔΡΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΛΔΡΟΤ 8.207 21 

ΤΝΟΛΟ 8.207 21 

   

ΓΖΜΟ ΠΑΣΜΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΠΑΣΜΟΤ 3.044 17 

ΤΝΟΛΟ 3.044 17 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ   

ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΚΑΡΠΑΘΟΤ 5.750 19 

ΟΛΤΜΠΟΤ 761 2 

ΤΝΟΛΟ 6.511 21 

   

ΓΖΜΟ ΚΑΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΚΑΟΤ 990 13 

ΤΝΟΛΟ 990 13 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΑ - ΚΤΘΝΟΤ   

ΓΖΜΟ ΚΔΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΚΔΑ 2.417 17 

ΤΝΟΛΟ 2.417 17 

   

ΓΖΜΟ ΚΤΘΝΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΚΤΘΝΟΤ 1.608 13 

ΤΝΟΛΟ 1.608 13 
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΧ   

ΓΖΜΟ ΚΧ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΗΚΑΗΟΤ 6.094 7 

ΖΡΑΚΛΔΗΓΧΝ 6.963 7 

ΚΧ 17.890 19 

ΤΝΟΛΟ 30.947 33 

   

ΓΖΜΟ ΝΗΤΡΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΝΗΤΡΟΤ 948 13 

ΤΝΟΛΟ 948 13 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΖΛΟΤ   

ΓΖΜΟ ΚΗΜΧΛΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΚΗΜΧΛΟΤ 769 13 

ΤΝΟΛΟ 769 13 

   

ΓΖΜΟ ΜΖΛΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΜΖΛΟΤ 4.771 17 

ΤΝΟΛΟ 4.771 17 

   

ΓΖΜΟ ΔΡΗΦΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΔΡΗΦΟΤ 1.414 13 

ΤΝΟΛΟ 1.414 13 

   

ΓΖΜΟ ΗΦΝΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΗΦΝΟΤ 2.442 17 

ΤΝΟΛΟ 2.442 17 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΤΚΟΝΟΤ   

ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΜΤΚΟΝΟΤ 9.320 21 

ΤΝΟΛΟ 9.320 21 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΝΑΞΟΤ   

ΓΖΜΟ ΑΜΟΡΓΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΜΟΡΓΟΤ 1.859 13 

ΤΝΟΛΟ 1.859 13 

   

ΓΖΜΟ ΝΑΞΟΤ & ΜΗΚΡΧΝ ΚΤΚΛΑΓΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΟΝΟΤΖ 163 1 

ΓΡΤΜΑΛΗΑ 6.099 9 

ΖΡΑΚΛΔΗΑ 151 1 

ΚΟΤΦΟΝΖΗΧΝ 366 1 

ΝΑΞΟΤ 12.089 14 

ΥΟΗΝΟΤΖ 206 1 

ΤΝΟΛΟ 19.074 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤ   
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ΓΖΜΟ ΑΝΣΗΠΑΡΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΝΣΗΠΑΡΟΤ 1.037 13 

ΤΝΟΛΟ 1.037 13 

   

ΓΖΜΟ ΠΑΡΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΠΑΡΟΤ 12.853 27 

ΤΝΟΛΟ 12.853 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΡΟΓΟΤ   

ΓΖΜΟ ΜΔΓΗΣΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΜΔΓΗΣΖ 430 13 

ΤΝΟΛΟ 430 13 

   

ΓΖΜΟ ΡΟΓΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΡΥΑΓΓΔΛΟΤ 7.779 3 

ΑΣΑΒΤΡΟΤ 3.225 1 

ΑΦΑΝΣΟΤ 6.712 3 

ΗΑΛΤΟΤ 10.107 4 

ΚΑΛΛΗΘΔΑ 10.251 4 

ΚΑΜΔΗΡΟΤ 5.145 2 

ΛΗΝΓΗΧΝ 3.633 2 

ΝΟΣΗΑ ΡΟΓΟΤ 4.313 2 

ΠΔΣΑΛΟΤΓΧΝ 12.133 5 

ΡΟΓΟΤ 53.709 23 

ΤΝΟΛΟ 117.007 49 

   

ΓΖΜΟ ΤΜΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΤΜΖ 2.606 17 

ΤΝΟΛΟ 2.606 17 

   

ΓΖΜΟ ΣΖΛΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΣΖΛΟΤ 533 13 

ΤΝΟΛΟ 533 13 

   

ΓΖΜΟ ΥΑΛΚΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΥΑΛΚΖ 313 13 

ΤΝΟΛΟ 313 13 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΤΡΟΤ   

ΓΖΜΟ ΤΡΟΤ - ΔΡΜΟΤΠΟΛΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΆΝΧ ΤΡΟΤ 3.376 5 

ΔΡΜΟΤΠΟΛΔΧ 13.400 18 

ΠΟΔΗΓΧΝΗΑ 3.006 4 

ΤΝΟΛΟ 19.782 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΖΝΟΤ   

ΓΖΜΟ ΣΖΝΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΔΞΧΜΒΟΤΡΓΟΤ 2.692 6 

ΠΑΝΟΡΜΟΤ 679 2 
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ΣΖΝΟΤ 5.203 13 

ΤΝΟΛΟ 8.574 21 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ   

ΓΖΜΟ ΑΡΥΑΝΧΝ - ΑΣΔΡΟΤΗΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΡΥΑΝΧΝ 4.548 7 

ΑΣΔΡΟΤΗΧΝ 6.303 9 

ΝΗΚΟΤ ΚΑΕΑΝΣΕΑΚΖ 7.171 11 

ΤΝΟΛΟ 18.022 27 

   

ΓΖΜΟ ΒΗΑΝΝΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΒΗΑΝΝΟΤ 6.463 21 

ΤΝΟΛΟ 6.463 21 

   

ΓΖΜΟ ΓΟΡΣΤΝΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 5.310 8 

ΓΟΡΣΤΝΑ 5.292 8 

ΚΟΦΗΝΑ 5.338 8 

ΡΟΤΒΑ 2.324 3 

ΤΝΟΛΟ 18.264 27 

   

ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ  3.246 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΟΡΓΟΛΑΨΝΖ 3.171 1 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 1οσ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ                                                                                                          18.020 5 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 2οσ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ                                                                                                          22.295 7 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 3οσ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ  (ζσμπεριλαμβάνονηαι οι ηοπικές και 
δημοηικές κοινόηηηες Βοσηών, Γαθνέ και 
ηασρακίφν και οι οικιζμοί Αθάναηφν, Γοσρνών, 
Γρακοσλιάρη,  Λοθοσπόλεφς,  έμελης και 
Φοινικιά )                                                                                                        40.192 12 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 4οσ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ    (ζσμπεριλαμβάνονηαι οι ηοπικές και 
δημοηικές κοινόηηηες Βαζιλειών και  καλανίοσ  και 
οι οικιζμοί Αγίας Διρήνης,  Βλστιάς,  Κνφζού και 
Μαραθίηη )                                    57.204 18 

ΝΔΑ ΑΛΗΚΑΡΝΑΟΤ 12.542 4 

ΠΑΛΗΑΝΖ 2.404 1 

ΣΔΜΔΝΟΤ 3.218 1 

ΤΝΟΛΟ 159.046 49 

   

ΓΖΜΟ ΜΑΛΔΒΗΕΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΑΕΗΟΤ 13.581 17 

ΚΡΟΤΧΝΑ 4.059 5 

ΣΤΛΗΟΤ 3.491 5 

ΤΝΟΛΟ 21.131 27 

   

ΓΖΜΟ ΜΗΝΧΑ ΠΔΓΗΑΓΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΡΚΑΛΟΥΧΡΗΟΤ 10.897 14 
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ΘΡΑΦΑΝΟΤ 2.616 4 

ΚΑΣΔΛΛΗΟΤ 6.819 9 

ΤΝΟΛΟ 20.332 27 

   

ΓΖΜΟ ΦΑΗΣΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΕΑΡΟΤ 3.370 4 

ΜΟΗΡΧΝ 10.857 12 

ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ 10.001 11 

ΤΝΟΛΟ 24.228 27 

   

ΓΖΜΟ ΥΔΡΟΝΖΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΟΤΒΧΝ 7.761 8 

ΔΠΗΚΟΠΖ 2.533 3 

ΜΑΛΛΗΧΝ 6.212 7 

ΥΔΡΟΝΖΟΤ 8.497 9 

ΤΝΟΛΟ 25.003 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΛΑΗΘΗΟΤ   

ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 19.462 20 

ΒΡΑΥΑΗΟΤ 1.706 2 

ΝΔΑΠΟΛΖ 5.059 5 

ΤΝΟΛΟ 26.227 27 

   

ΓΖΜΟ ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ 23.707 23 

ΜΑΚΡΤ ΓΗΑΛΟΤ 4.204 4 

ΤΝΟΛΟ 27.911 27 

   

ΓΖΜΟ ΟΡΟΠΔΓΗΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΟΡΟΠΔΓΗΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ 3.152 17 

ΤΝΟΛΟ 3.152 17 

   

ΓΖΜΟ ΖΣΔΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΗΣΑΝΟΤ 2.514 4 

ΛΔΤΚΖ 2.177 3 

ΖΣΔΗΑ 14.338 20 

ΤΝΟΛΟ 19.029 27 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΡΔΘΤΜΝΟΤ   

ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΛΑΜΠΖ 6.133 16 

ΦΟΗΝΗΚΑ 3.946 11 

ΤΝΟΛΟ 10.079 27 

   

ΓΖΜΟ ΑΜΑΡΗΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΚΟΤΡΖΣΧΝ 2.703 9 

ΗΒΡΗΣΟΤ 3.512 12 

ΤΝΟΛΟ 6.215 21 
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ΓΖΜΟ ΑΝΧΓΔΗΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΝΧΓΔΗΧΝ 3.234 17 

ΤΝΟΛΟ 3.234 17 

   

ΓΖΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ 8.323 14 

ΕΧΝΗΑΝΧΝ 1.578 2 

ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ 6.676 11 

ΤΝΟΛΟ 16.577 27 

   

ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΡΚΑΓΗΟΤ 5.644 4 

ΛΑΠΠΑΗΧΝ 2.628 2 

ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ ΦΧΚΑ 6.599 5 

ΡΔΘΤΜΝΖ 31.687 22 

ΤΝΟΛΟ 46.558 33 

   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΑΝΗΧΝ   

ΓΖΜΟ ΑΠΟΚΟΡΧΝΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΡΜΔΝΧΝ 3.250 7 

ΑΖ ΓΧΝΗΑ 586 1 

ΒΑΜΟΤ 2.932 6 

ΓΔΧΡΓΗΟΤΠΟΛΔΧ 2.483 5 

ΚΡΤΟΝΔΡΗΓΑ 2.330 5 

ΦΡΔ 1.122 3 

ΤΝΟΛΟ 12.703 27 

   

ΓΖΜΟ ΓΑΤΓΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΓΑΤΓΟΤ 98 13 

ΤΝΟΛΟ 98 13 

   

ΓΖΜΟ ΚΑΝΣΑΝΟΤ - ΔΛΗΝΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΔΛΗΝΟΤ 1.468 4 

ΚΑΝΣΑΝΟΤ (ΚΑΝΓΑΝΟΤ) 1.607 5 

ΠΔΛΔΚΑΝΟΤ 4.259 12 

ΤΝΟΛΟ 7.334 21 

   

ΓΖΜΟ ΚΗΑΜΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΗΝΑΥΧΡΗΟΤ 1.443 3 

ΚΗΑΜΟΤ 7.463 17 

ΜΤΘΖΜΝΖ 2.914 7 

ΤΝΟΛΟ 11.820 27 

   

ΓΖΜΟ ΠΛΑΣΑΝΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΒΟΤΚΟΛΗΧΝ 3.296 5 

ΚΟΛΤΜΒΑΡΗΟΤ 5.346 8 

ΜΟΤΟΤΡΧΝ 4.755 7 

ΠΛΑΣΑΝΗΑ 5.225 7 

ΤΝΟΛΟ 18.622 27 
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ΓΖΜΟ ΦΑΚΗΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΦΑΚΗΧΝ 2.446 17 

ΤΝΟΛΟ 2.446 17 

   

ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΧΝ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΡ. ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ 10.321 5 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 10.586 5 

ΘΔΡΗΟΤ 6.313 3 

ΚΔΡΑΜΗΧΝ 1.630 1 

ΝΔΑ ΚΤΓΧΝΗΑ 7.301 3 

ΟΤΓΑ 7.840 3 

ΥΑΝΗΧΝ 53.373 25 

ΤΝΟΛΟ 97.364 45 

 

Άξζξν 2 
 

H απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Ζ ηζρχο ηεο 

αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο. 

 
  

Ν ΞΝΟΓΝΠ 
  

  
  

  
ΗΥΑΛΛΖΠ ΟΑΓΘΝΠΖΠ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 7. YA 45892/ 11.8.2010 

 

 
 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα,    11   Απγνύζηνπ 2010 
ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ 
ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ 

 
Αξηζ. Ξξση.:  45892 

Ελληνική   
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ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ  
Γ/ΛΠΖ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΝΡΑ  
ΡΚΖΚΑ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΝΡΑ  
  
   
Ραρ.Γ/λζε : Πηαδίνπ 27  
Ρ.Θ. : 10183 Αζήλα  
Ξιεξνθνξίεο :  Θίκσλ Πηδεξφπνπινο  
e-mail : k.sidiropoulos@ypes.gr  
Ρειέθσλν : 213-1364321  
FAX : 213-1364383  

 

ΘΔΚΑ: Ξξσηνβάζκηνη θαη Γεπηεξνβάζκηνη Νξγαληζκνί Ρνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο ηεο Σώξαο κε ην Λ. 3852/ 2010 θαη αλαινγηθή 
θαηαλνκή πιεζπζκνύ ζηηο δεκνηηθέο θνηλόηεηεο ηνπ άξζξνπ 2, 
παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/ 2010, ν νπνίνο δελ είλαη δπλαηόλ λα 
θαηαλεκεζεί, ιόγσ ειιηπώλ ζηνηρείσλ ηόπνπ εγθαηάζηαζεο 

 

ΑΞΝΦΑΠΖ 

Ν ΞΝΟΓΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ,  

ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1.Ρα άξζξα 1, 2, 3 θαη 283, παξ. 11 ηνπ Λ. 3852/ 2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (Α’ 87). 

2.Ρν άξζξν 18 παξάγξαθνο 10 πεξίπησζε  θδ΄ ηνπ Λ. 3870/2010  «Δθινγηθέο δαπάλεο 

ζπλδπαζκψλ θαη ππνςεθίσλ θαη έιεγρνο απηψλ, θαηά ηηο πεξηθεξεηαθέο  θαη δεκνηηθέο 

εθινγέο» (Α’  138). 

3.Ρελ ππ’ αξηζκ. 6821/Γ5-908/4.6.2002 θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Νηθνλνκηθψλ «Θχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο απνγξαθήο ηεο 18εο Καξηίνπ 2001» (Β’ 715). 

4.Ρελ ππ’ αξηζκ. 35297/2010/24.6.2010 θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Νηθνλνκηθψλ 

«Θχξσζε απνηειεζκάησλ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ζε Γήκνπο κε πιεζπζκφ 

άλσ ησλ 100.000 θαηνίθσλ αλά δεκνηηθφ δηακέξηζκα»  (Β’ 920). 

5.Ρελ ππ’ αξηζκ. 45546/10.8.2010 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο «Έληαμε ζε εθινγηθέο 

πεξηθέξεηεο ηνπ αληίζηνηρνπ δήκνπ ησλ πθηζηάκελσλ ηνπηθψλ δηακεξηζκάησλ 
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Διηθίζηξαο, Κνίξαο θαη Πνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ξαηξέσλ, Βαζηιείσλ, Βνπηψλ, 

Γαθλέ, Πθαιαλίνπ, Πηαπξαθίσλ ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ Θξήηεο θαη Ρεξςηζέαο 

ηνπ Γήκνπ Ιαξηζαίσλ, θαζψο θαη ησλ νηθηζκψλ ησλ αλσηέξσ δήκσλ πνπ έρνπλ 

απνγξαθεί απηνηειψο θαηά ηελ απνγξαθή ηεο 18εο Καξηίνπ 2001, νη νπνίνη δελ 

αλήθνπλ ρσξηθά ζε δεκνηηθά δηακεξίζκαηα απηψλ» (Β΄ 1289). 

6.Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Θψδηθα Λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη 

ηα Θπβεξλεηηθά ξγαλα, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ ΞΓ 63/ 2005 

«Θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα Θπβεξλεηηθά 

φξγαλα»  (Α’ 98). 

7.Ρν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα δελ πξνθχπηεη δαπάλε εηο βάξνο ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ην ηξέρνλ θαη ηα επφκελα νηθνλνκηθά έηε. 

Άξζξν 2ν 
 

Θαηαλέκνπκε ζηηο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο ηνπ άξζξνπ 2, παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/ 

2010 (Α’ 87) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο - Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» ηνλ πιεζπζκφ ησλ δήκσλ κε πιεζπζκφ άλσ 

ησλ 100.000 θαηνίθσλ, πνπ απνηεινχληαη απφ δεκνηηθά δηακεξίζκαηα,  o πιεζπζκφο 

ησλ νπνίσλ ζε απηά δελ ήηαλ δπλαηφλ λα θαηαλεκεζεί ιφγσ ειιηπψλ ζηνηρείσλ 

ηφπνπ εγθαηάζηαζεο, σο εμήο: 

 

Θεζζαλονίκη 

Γημοηικό Γιαμέριζμα 
Πραγμαηικός 
Πληθσζμός 

Καηανομή πληθσζμού με 
ελλιπή ζηοιτεία 

σνολικός Πληθσζμός 
Γημοηικού Γιαμερίζμαηος 

1ο ΓΖΜ. ΓΗΑΜΔΡ. 51.402 1.615 53.017 

2ο ΓΖΜ. ΓΗΑΜΔΡ 34.866 1.096 35.962 

3ο ΓΖΜ. ΓΗΑΜΔΡ. 30.836 969 31.805 

4ο ΓΖΜ. ΓΗΑΜΔΡ. 90.053 2.829 92.882 

5ο ΓΖΜ. ΓΗΑΜΔΡ. 145.742 4.579 150.321 

Τπόλοιπα 11.088     

ύνολο 363.987  11.088 363.987 

 

Πειραιάς 

Γημοηικό Γιαμέριζμα 
Πραγμαηικός 
Πληθσζμός 

Καηανομή πληθσζμού με 
ελλιπή ζηοιτεία 

σνολικός Πληθσζμός 
Γημοηικού Γιαμερίζμαηος 

1ο ΓΖΜ. ΓΗΑΜΔΡ. 54.665 1.318 55.983 

2ο ΓΖΜ. ΓΗΑΜΔΡ 32.200 777 32.977 

3ο ΓΖΜ. ΓΗΑΜΔΡ. 15.946 385 16.331 

4ο ΓΖΜ. ΓΗΑΜΔΡ. 28.389 685 29.074 

5ο ΓΖΜ. ΓΗΑΜΔΡ. 40.359 973 41.332 

Τπόλοιπα 4.138     
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ύνολο 175.697 4.138 175.697 

 

Πάηρα 

Γημοηικό Γιαμέριζμα 
Πραγμαηικός 
Πληθσζμός 

Καηανομή πληθσζμού με 
ελλιπή ζηοιτεία 

σνολικός Πληθσζμός 
Γημοηικού Γιαμερίζμαηος 

1ο ΓΖΜ. ΓΗΑΜΔΡ.-Αρκηικός Σομέας 29.788 1.942 31.730 

2ο ΓΖΜ. ΓΗΑΜΔΡ.-Νόηιος Σομέας 29.244 1.907 31.151 

3ο ΓΖΜ. ΓΗΑΜΔΡ.-Αναηολικός Σομέας 23.320 1.521 24.841 

4ο ΓΖΜ. ΓΗΑΜΔΡ.-Κένηρο ηης πόλης 68.229 4.449 72.678 

Τπόλοιπα 9.819     

ύνολο 160.400 9.819 160.400 

 

 

 

 

Περιζηέρι 

Γημοηικό Γιαμέριζμα 
Πραγμαηικός 
Πληθσζμός 

Καηανομή πληθσζμού με 
ελλιπή ζηοιτεία 

σνολικός Πληθσζμός 
Γημοηικού Γιαμερίζμαηος 

1ο ΓΖΜ. ΓΗΑΜΔΡ. 37.331 926 38.257 

2ο ΓΖΜ. ΓΗΑΜΔΡ. 44.884 1.113 45.997 

3ο ΓΖΜ. ΓΗΑΜΔΡ. 31.346 777 32.123 

4ο ΓΖΜ. ΓΗΑΜΔΡ. 21.020 521 21.541 

Τπόλοιπα 3.337     

ύνολο 137.918 3.337 137.918 

 

Ζράκλειο (Κρήηης) 

Γημοηικό Γιαμέριζμα 
Πραγμαηικός 
Πληθσζμός 

Καηανομή πληθσζμού με 
ελλιπή ζηοιτεία 

σνολικός Πληθσζμός 
Γημοηικού Γιαμερίζμαηος 

1ο ΓΖΜ. ΓΗΑΜΔΡ. 16.909 1.111 18.020 

2ο ΓΖΜ. ΓΗΑΜΔΡ. 20.920 1.375 22.295 

3ο ΓΖΜ. ΓΗΑΜΔΡ. 34.535 2.270 36.805 

4ο ΓΖΜ. ΓΗΑΜΔΡ. 50.476 3.318 53.794 

Τπόλοιπα 8.074     

ύνολο 130.914 8.074 137.918 

 

Λάριζα 

Γημοηικό Γιαμέριζμα 
Πραγμαηικός 
Πληθσζμός 

Καηανομή πληθσζμού με 
ελλιπή ζηοιτεία 

σνολικός Πληθσζμός 
Γημοηικού Γιαμερίζμαηος 

1ο ΓΖΜ. ΓΗΑΜΔΡ. 24.964 1.071 26.035 

2ο ΓΖΜ. ΓΗΑΜΔΡ. 40.096 1.720 41.816 

3ο ΓΖΜ. ΓΗΑΜΔΡ. 28.507 1.222 29.729 

4ο ΓΖΜ. ΓΗΑΜΔΡ. 25.711 1.103 26.814 

Τπόλοιπα 5.116     

ύνολο 124.394 5.116 124.394 
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Καλλιθέα (Αηηικής) 

Γημοηικό Γιαμέριζμα 
Πραγμαηικός 
Πληθσζμός 

Καηανομή πληθσζμού με 
ελλιπή ζηοιτεία 

σνολικός Πληθσζμός 
Γημοηικού Γιαμερίζμαηος 

1ο ΓΖΜ. ΓΗΑΜΔΡ. 37.428 1.058 38.486 

2ο ΓΖΜ. ΓΗΑΜΔΡ. 38.204 1.080 39.284 

3ο ΓΖΜ. ΓΗΑΜΔΡ. 30.964 875 31.839 

Τπόλοιπα 3.013     

ύνολο 109.609 3.013 109.609 
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Άξζξν 3ν 
 

H απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Ζ ηζρχο 
ηεο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο.  

 
 

 Ν ΞΝΟΓΝΠ 
  

  
  

 ΗΥΑΛΛΖΠ ΟΑΓΘΝΠΖΠ 
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 8. YA 45722/ 10.8.2010 

 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 10 Απγνύζηνπ 2010 
ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ 

ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ 
 

Αξηζ. Ξξση.:  45722 
  
ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ  
Γ/ΛΠΖ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΝΡΑ  
ΡΚΖΚΑ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΝΡΑ  
Γ/ΛΠΖ ΔΘΙΝΓΥΛ  
ΡΚΖΚΑ ΔΘΙΝΓΥΛ  
   
   
Ραρ.Γ/λζε : Πηαδίνπ 27  
Ρ.Θ. : 10183 Αζήλα  
Ξιεξνθνξίεο :  Θίκσλ Πηδεξφπνπινο  
e-mail : k.sidiropoulos@ypes.gr  
Ρειέθσλν : 213-1364321  
FAX : 213-1364383  

 

ΘΔΚΑ: Νξηζκόο κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ ςεθνδειηίσλ   

 

ΑΞΝΦΑΠΖ 

Ν ΞΝΟΓΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ,  

ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Τα άρθρα 1, 2, 7, 24, 25 και 26 του Ν. 3852/ 2010 «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ 

και τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ- Πρόγραμμα Καλλικράτησ» (Α’ 87). 

2. Τισ διατάξεισ του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεςίασ για την Κυβζρνηςη και τα 

Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/ 2005 «Κωδικοποίηςη 

τησ νομοθεςίασ για την Κυβζρνηςη και τα Κυβερνητικά όργανα»  (Α’ 98). 

3.Ρν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα δελ πξνθχπηεη δαπάλε εηο βάξνο ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ην ηξέρνλ θαη ηα επφκελα νηθνλνκηθά έηε. 

Ελληνική   
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ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ 
 

 
Άξζξν 1 

 

Ρα ςεθνδέιηηα ησλ ζπλδπαζκψλ γηα ηηο δεκνηηθέο εθινγέο έρνπλ ππνρξεσηηθά ηελ εμήο 
κνξθή: 

 
I. Πε Γήκνπο κε εληαία εθινγηθή πεξηθέξεηα θαη ζηνπο νπνίνπο δελ ζπληζηψληαη δεκνηηθέο 

ή ηνπηθέο θνηλφηεηεο, ηo ςεθνδέιηην πεξηιακβάλεη θαηά ζεηξά ηα εμήο ζηνηρεία (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 
1): 

 

1.Ρν ηπρφλ έκβιεκα θαη ην φλνκα ηνπ ζπλδπαζκνχ  
2.Ρν επψλπκν, ην φλνκα θαη ην παηξψλπκν ηνπ ππνςεθίνπ δεκάξρνπ κε ηε 

ζρεηηθή έλδεημε 
3.Πηε ζπλέρεηα θαη εληφο παξέλζεζεο ηε θξάζε «Κέρξη ηξεηο (3) ζηαπξνχο»  

5. Ρα επψλπκα, ηα νλφκαηα θαη ηα παηξψλπκα ησλ ππνςεθίσλ δεκνηηθψλ 

ζπκβνχισλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά  
 

II. Πε Γήκνπο κε εληαία εθινγηθή πεξηθέξεηα θαη ζηνπο νπνίνπο ζπληζηψληαη δεκνηηθέο ή 
ηνπηθέο θνηλφηεηεο, θάζε ζπλδπαζκφο εθηππψλεη ηδηαίηεξν ςεθνδέιηην γηα θάζε δεκνηηθή ή 

ηνπηθή θνηλφηεηα  θαη ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαηά ζεηξά ηα εμήο ζηνηρεία (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 2): 
 

1. Ρν ηπρφλ έκβιεκα θαη ην φλνκα ηνπ ζπλδπαζκνχ 

2. Ρν επψλπκν, ην φλνκα θαη ην παηξψλπκν ηνπ ππνςεθίνπ δεκάξρνπ κε ηε 
ζρεηηθή έλδεημε  

3. Πηε ζπλέρεηα ε θξάζε «πνςήθηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη» θαη εληφο 
παξέλζεζεο ηε θξάζε «Κέρξη ηξεηο (3) ζηαπξνχο» 

4. Ρα επψλπκα, ηα νλφκαηα θαη ηα παηξψλπκα ησλ ππνςεθίσλ δεκνηηθψλ 

ζπκβνχισλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά  
5. Ρελ θξάζε «πνςήθηνη δεκνηηθήο θνηλφηεηαο», αθνινπζνχκελε απφ ην 

φλνκα ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα εληφο παξέλζεζεο, απφ ηε 
θξάζε «Κέρξη δχν ζηαπξνχο». Πε πεξίπησζε ηνπηθήο θνηλφηεηαο, ηε θξάζε 

«ππνςήθηνη ηνπηθήο θνηλφηεηαο/ εθπξφζσπνη ηνπηθήο θνηλφηεηαο», 

αθνινπζνχκελε απφ ην φλνκα ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα εληφο 
παξέλζεζεο, απφ ηε θξάζε «Κέρξη έλαλ ζηαπξφ».  

6. Ρα επψλπκα, ηα νλφκαηα θαη ηα παηξψλπκα, κε αιθαβεηηθή ζεηξά,  ησλ 
ππνςεθίσλ   ζπκβνχισλ  ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο ή ησλ 

εθπξνζψπσλ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο. 
 

III. Πε Γήκνπο πνπ απνηεινχληαη απφ πεξηζζφηεξεο εθινγηθέο  πεξηθέξεηεο,  θάζε 

ζπλδπαζκφο εθηππψλεη ηδηαίηεξν ςεθνδέιηην γηα θάζε  δεκνηηθή ή ηνπηθή θνηλφηεηα, ην νπνίν  
πεξηιακβάλεη θαηά ζεηξά ηα εμήο ζηνηρεία (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 3): 

 
1.Ρν ηπρφλ έκβιεκα θαη ην φλνκα ηνπ ζπλδπαζκνχ 

2.Ρν επψλπκν, ην φλνκα θαη ην παηξψλπκν ηνπ ππνςεθίνπ δεκάξρνπ κε ηε 

ζρεηηθή έλδεημε 
3.Πηε ζπλέρεηα ε θξάζε «πνςήθηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη» αθνινπζνχκελε απφ 

ηελ νλνκαζία ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα  θαη εληφο παξέλζεζεο 
ηε θξάζε «Κέρξη ηξεηο (3) ζηαπξνχο» ή «Κέρξη έλαλ (1) ζηαπξφ» αλ ε εθινγηθή 

πεξηθέξεηα εθιέγεη έσο 3 ζπκβνχινπο. 
4.Ρα επψλπκα, ηα νλφκαηα θαη ηα παηξψλπκα ησλ ππνςεθίσλ δεκνηηθψλ 

ζπκβνχισλ, κε αιθαβεηηθή ζεηξά, ηεο αληίζηνηρεο  εθινγηθήο πεξηθέξεηαο, φπνπ 

αλήθεη ε δεκνηηθή ή ηνπηθή θνηλφηεηα. 
5.Πηε ζπλέρεηα ε θξάζε «πνςήθηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ινηπψλ πεξηθεξεηψλ» 

αθνινπζνχκελε απφ ηελ έλδεημε «κέρξη έλαλ (1) ζηαπξφ» 
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6.Ρα επψλπκα, ηα νλφκαηα θαη ηα παηξψλπκα, κε αιθαβεηηθή ζεηξά,  ησλ 

ππνινίπσλ ππνςεθίσλ  δεκνηηθψλ  ζπκβνχισλ, ησλ ινηπψλ εθινγηθψλ 
πεξηθεξεηψλ κε παξάζεζε ηεο  εθινγηθήο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία είλαη ππνςήθηνη 

7.Ρελ θξάζε «πνςήθηνη δεκνηηθήο θνηλφηεηαο», αθνινπζνχκελε απφ ην φλνκα 
ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα εληφο παξέλζεζεο, απφ ηε θξάζε 

«Κέρξη δχν ζηαπξνχο». Πε πεξίπησζε ηνπηθήο θνηλφηεηαο, ηε θξάζε «ππνςήθηνη 

ηνπηθήο θνηλφηεηαο/ εθπξφζσπνη ηνπηθήο θνηλφηεηαο», αθνινπζνχκελε απφ ην 
φλνκα ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα εληφο παξέλζεζεο, απφ ηε θξάζε 

«Κέρξη έλαλ ζηαπξφ».  
8. Ρα επψλπκα, ηα νλφκαηα θαη ηα παηξψλπκα, κε αιθαβεηηθή ζεηξά,  ησλ 

ππνςεθίσλ   ζπκβνχισλ  ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο ή εθπξνζψπσλ ηεο 
ηνπηθήο θνηλφηεηαο. 

 

Άξζξν 2 

 
Νη δηαζηάζεηο ησλ ςεθνδειηίσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ ςεθνθνξία γηα 

ηελ εθινγή ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ νξίδνληαη σο αθνινχζσο: 
 

1. Γηα ηνπο δήκνπο ζηνπο νπνίνπο εθιέγνληαη δεκνηηθά ζπκβνχιηα απφ ζαξάληα  

ελλέα (49) ή ζαξάληα πέληε (45) κέιε, ζπκβνχιηα δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ, 
ζπκβνχιηα ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θ.ι.π., ζε 16Σ60 εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ 

πεξίπνπ. 
2. Γηα ηνπο δήκνπο ζηνπο νπνίνπο εθιέγνληαη δεκνηηθά ζπκβνχιηα απφ ζαξάληα 

έλα (41) κέιε, ζπκβνχιηα δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ, ζπκβνχιηα ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ θ.ι.π., ζε 16Σ56 εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ πεξίπνπ. 
3. Γηα ηνπο δήκνπο ζηνπο νπνίνπο εθιέγνληαη δεκνηηθά ζπκβνχιηα απφ ηξηάληα 

ηξία (33) κέιε, ζπκβνχιηα δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ, ζπκβνχιηα ηνπηθψλ 
θνηλνηήησλ θ.ι.π., ζε 16Σ50 εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ πεξίπνπ. 

4. Γηα ηνπο δήκνπο ζηνπο νπνίνπο εθιέγνληαη δεκνηηθά ζπκβνχιηα απφ είθνζη 
επηά (27) κέιε, ζπκβνχιηα δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ, ζπκβνχιηα ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ θ.ι.π., ζε 16Σ46 εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ πεξίπνπ. 

5. Γηα ηνπο δήκνπο ζηνπο νπνίνπο εθιέγνληαη δεκνηηθά ζπκβνχιηα απφ είθνζη 
έλα (21) απφ δεθαεπηά (17) ή απφ δέθα ηξία (13) κέιε, θαζψο θαη ζπκβνχιηα 

δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ, ζπκβνχιηα ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θ.ι.π., ζε 16Σ34 
εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ πεξίπνπ. 

  

Άξζξν 3 
 

H απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Ζ ηζρχο ηεο 

αξρίδεη πφ ηε δεκνζίεπζή ηεο. 

 
 
 

 Ν ΞΝΟΓΝΠ 
  

  
  

 ΗΥΑΛΛΖΠ ΟΑΓΘΝΠΖΠ 
  
  
  
  



 18
5 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 1 
 

Έκβιεκα Ππλδπαζκνχ 

 

λνκα ζπλδπαζκνχ 

 

Δπψλπκν, φλνκα θαη παηξψλπκν ππνςήθηνπ δεκάξρνπ  
ππνςήθηνο Γήκαξρνο 

 

(Κέρξη ηξεηο (3) ζηαπξνχο πξνηίκεζεο) 

……. Δπψλπκν, φλνκα θαη παηξψλπκν ππνςήθησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, 
θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά  

 
 
 
 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 2 
 

Έκβιεκα Ππλδπαζκνχ 

 

λνκα ζπλδπαζκνχ 

 

Δπψλπκν, φλνκα θαη παηξψλπκν ππνςήθηνπ δεκάξρνπ  
ππνςήθηνο Γήκαξρνο 

 

 πνςήθηνη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη 
(Κέρξη ηξεηο (3) ζηαπξνύο πξνηίκεζεο) 

……. Δπψλπκν, φλνκα θαη παηξψλπκν ππνςήθησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, 
θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά)  

 

πνςήθηνη Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο… 
(Κέρξη δύν (2) ζηαπξνύο πξνηίκεζεο) ή ελαιιαθηηθά 

πνςήθηνη Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο/ Δθπξόζσπνη Ρνπηθήο 
Θνηλόηεηαο… 

(Κέρξη έλαλ (1) ζηαπξό) 

……. Δπψλπκν, φλνκα θαη παηξψλπκν ππνςήθησλ ζπκβνχισλ δεκνηηθήο/ 
ηνπηθήο θνηλφηεηαο ή εθπξνζψπσλ ηνπηθήο θνηλφηεηαο, θαη’ αιθαβεηηθή 
ζεηξά 

 
 
 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 3 
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Έκβιεκα Ππλδπαζκνχ 

 

λνκα ζπλδπαζκνχ 

 

Δπψλπκν, φλνκα θαη παηξψλπκν ππνςήθηνπ δεκάξρνπ  
πνςήθηνο Γήκαξρνο 

 

πνςήθηνη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη Δθινγηθήο Ξεξηθέξεηαο ...  
(Κέρξη ηξεηο (3) ζηαπξνύο πξνηίκεζεο ή Κέρξη έλαλ (1) ζηαπξό) 

……. (Δπψλπκν, φλνκα θαη παηξψλπκν ππνςήθησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, 
θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά)  

 

πνςήθηνη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη Ινηπώλ Δθινγηθώλ Ξεξηθεξεηώλ 
 (Κέρξη έλαλ (1) ζηαπξό πξνηίκεζεο) 

……. (Δπψλπκν, φλνκα θαη παηξψλπκν ησλ ππνςήθησλ δεκνηηθψλ 
ζπκβνχισλ, θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά, θαη ζε παξέλζεζε ε, αληίζηνηρε, 
εθινγηθή πεξηθέξεηα)  

 

πνςήθηνη Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο… 
(Κέρξη δύν (2) ζηαπξνύο πξνηίκεζεο) ή ελαιιαθηηθά 

πνςήθηνη Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο/ Δθπξόζσπνη Ρνπηθήο 
Θνηλόηεηαο… 

(Κέρξη έλαλ (1) ζηαπξό) 

……. Δπψλπκν, φλνκα θαη παηξψλπκν ππνςήθησλ ζπκβνχισλ δεκνηηθήο/ 
ηνπηθήο θνηλφηεηαο ή εθπξνζψπσλ ηνπηθήο θνηλφηεηαο, θαη’ αιθαβεηηθή 
ζεηξά 

 

 

 

ΘΝΗΛΝΞΝΗΖΠΖ 

1. Δζληθφ Ρππνγξαθείν 

Γ/λζε Δθδφζεσλ 

Θαπνδηζηξίνπ 34 

Ρ.Θ. 104 32 Δληαχζα 

παξαθαινχκελν γηα ηε δεκνζίεπζε   

2. θ.θ. Γελ. Γξακκαηείο Ξεξηθεξεηψλ (Έδξεο ηνπο) 

3. Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο (Έδξεο ηνπο) 

ΔΠΥΡΔΟΗΘΖ ΓΗΑΛΝΚΖ 

1. Γξαθείν θ. πνπξγνχ 

2. Γξαθείν θ. θππνπξγνχ 

3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα 
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4. Γελ. Γ/ληή Αλαπη. Ξξνγξακκάησλ 

5. Γ/λζε Νξγ. θ. Ιεηηνπξγίαο Ν.Ρ.Α 

6. Γ/λζε Κερ/ζεο θ΄ Ζ.Δ.Π. (παξαθαινχκελε γηα ηε δεκνζίεπζε  

ηεο παξνχζαο ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ πνπξγείνπ)  

7. Γ/λζε Δθινγψλ (5 αληίγξαθα) 
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 9. YA 45546/ 10.8.2010 

 

 

 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα,  10 Απγνύζηνπ 2010 

ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ 

ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ 
 

Αξηζ. Ξξση.:  45546 
  

ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ  
Γ/ΛΠΖ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΝΡΑ  
ΡΚΖΚΑ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΝΡΑ  

  
   

Ραρ.Γ/λζε : Πηαδίνπ 27  
Ρ.Θ. : 10183 Αζήλα  

Ξιεξνθνξίεο :  Θίκσλ Πηδεξόπνπινο  
e-mail : k.sidiropoulos@ypes.gr  

Ρειέθσλν : 213-1364321  
FAX : 213-1364383  

 

ΘΔΚΑ: Έληαμε ζε εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ηνπ αληίζηνηρνπ δήκνπ ησλ 
πθηζηάκελσλ ηνπηθώλ δηακεξηζκάησλ Διηθίζηξαο, Κνίξαο θαη 

Πνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ξαηξέσλ, Βαζηιείσλ, Βνπηώλ, Γαθλέ, 
Πθαιαλίνπ, Πηαπξαθίσλ ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ Θξήηεο, θαη 

Ρεξςηζέαο ηνπ Γήκνπ Ιαξηζαίσλ, θαζώο θαη ησλ νηθηζκώλ ησλ 
αλσηέξσ δήκσλ πνπ έρνπλ απνγξαθεί απηνηειώο θαηά ηελ 

απνγξαθή ηεο 18εο Καξηίνπ 2001, νη νπνίνη δελ αλήθνπλ ρσξηθά ζε 
δεκνηηθά  δηακεξίζκαηα απηώλ.  

 

ΑΞΝΦΑΠΖ 

Ν ΞΝΟΓΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ,  

ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Ρα άξζξα 25 θαη 283, παξ. 7 ηνπ Λ. 3852/ 2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (Α’ 87). 

Ελληνική   
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2. Ρν άξζξν 18 παξάγξαθνο 10 πεξίπησζε θδ΄ ηνπ Λ. 3870/2010 «Δθινγηθέο δαπάλεο 

ζπλδπαζκψλ θαη ππνςεθίσλ θαη έιεγρνο απηψλ, θαηά ηηο πεξηθεξεηαθέο  θαη δεκνηηθέο εθινγέο» 

(Α’  138). 

3. Ρελ ππ’ αξηζκ 6821/Γ5-908/ 4.6.2002 θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Νηθνλνκηθψλ «Θχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξαγκαηηθνχ 

πιεζπζκνχ ηεο απνγξαθήο ηεο 18εο Καξηίνπ 2001» φπνπ θπξψλεηαη ν πιεζπζκφο ησλ 

νηθηζκψλ Κπάια, Πθηφεζζαο, Σάξαδξνπ ηνπ ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο Ξαηξέσλ ηνπ Γήκνπ 

Ξαηξέσλ, ησλ νηθηζκψλ Αγίαο Δηξήλεο, Αζάλαησλ, Βιπρηάο, Γνπξλψλ, Γξαθνπιηάξε, Θλσζνχ, 

Ινθνππφιεσο, Καξαζίηε, Πέκειεο θαη Φνηληθηά ηνπ ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο Ζξαθιείνπ ηνπ 

Γήκνπ Ζξαθιείνπ θαη ησλ νηθηζκνχ Θνπινπξίνπ θαη Ακθηζέαο ηνπ ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο 

Ιαξίζεο ηνπ Γήκνπ Ιαξηζαίσλ (Β’ 715). 

4. Ρν ππ’ αξηζκ. 5376/Γ5-648 έγγξαθν ηεο Διιεληθήο Πηαηηζηηθήο Αξρήο «Κφληκνο θαη 

πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο απνγξαθήο 2001 αλά δηακέξηζκα». 

5. Ρελ ππ’ αξηζκφ 35297/2010/ 24.6.2010 θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Νηθνλνκηθψλ 

«Θχξσζε απνηειεζκάησλ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ζε Γήκνπο κε πιεζπζκφ άλσ 

ησλ 100.000 θαηνίθσλ αλά δεκνηηθφ δηακέξηζκα»  (Β’ 920). 

6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Θψδηθα Λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα 

Θπβεξλεηηθά ξγαλα, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ ΞΓ 63/ 2005 

«Θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα Θπβεξλεηηθά φξγαλα»  

(Α’ 98). 

7. Ρν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα δελ πξνθχπηεη δαπάλε εηο βάξνο ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ην ηξέρνλ θαη ηα επφκελα νηθνλνκηθά έηε. 

 
 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ 
 
 

Άξζξν 1 
 

1. Ρα ηνπηθά δηακεξίζκαηα Διηθίζηξαο, Κνίξαο θαη Πνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ξαηξέσλ 

εληάζζνληαη ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηνπ 3νπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ηνπ Γήκνπ 

Ξαηξέσλ (Αλαηνιηθφο Ρνκέαο). 

Νη νηθηζκνί Κπάια, Πθηφεζζαο, Σάξαδξνπ ηνπ ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο Ξαηξέσλ ηνπ 

Γήκνπ Ξαηξέσλ πνπ έρνπλ απνγξαθεί απηνηειψο εληάζζνληαη ζηελ εθινγηθή 

πεξηθέξεηα ηνπ 1νπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο (Αξθηηθφο Ρνκέαο) ηνπ Γήκνπ Ξαηξέσλ. 
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2. Ρα ηνπηθά δηακεξίζκαηα Βνπηψλ, Γαθλέ, θαη Πηαπξαθίσλ ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ 

εληάζζνληαη ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηνπ 3νπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ηνπ Γήκνπ 

Ζξαθιείνπ. 

Νη νηθηζκνί Αζάλαησλ, Γνπξλψλ, Γξαθνπιηάξε,  Ινθνππφιεσο,  Πέκειεο θαη Φνηληθηά 

ηνπ ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο Ζξαθιείνπ ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ πνπ έρνπλ απνγξαθεί 

απηνηειψο εληάζζνληαη ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηνπ 3νπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο 

ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ. 

3. Ρα ηνπηθά δηακεξίζκαηα Βαζηιεηψλ θαη  Πθαιαλίνπ ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ 

εληάζζνληαη ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηνπ 4νπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ηνπ Γήκνπ 

Ζξαθιείνπ. 

Νη νηθηζκνί Αγίαο Δηξήλεο,  Βιπρηάο,  Θλσζνχ θαη Καξαζίηε ηνπ ηνπηθνχ 

δηακεξίζκαηνο Ζξαθιείνπ ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ πνπ έρνπλ απνγξαθεί απηνηειψο 

εληάζζνληαη ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηνπ 4νπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ηνπ Γήκνπ 

Ζξαθιείνπ. 

4. Ρν ηνπηθφ δηακέξηζκα Ρεξςηζέαο ηνπ Γήκνπ Ιαξηζαίσλ εληάζζεηαη ζηελ εθινγηθή 

πεξηθέξεηα ηνπ 1νπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ηνπ Γήκνπ Ιαξηζαίσλ. 

Νη νηθηζκνί Θνπινπξίνπ θαη Ακθηζέαο ηνπ ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο Ιαξίζεο ηνπ Γήκνπ 

Ιαξηζαίσλ πνπ έρνπλ απνγξαθεί απηνηειψο εληάζζνληαη ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηνπ 

3νπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ηνπ Γήκνπ Ιαξηζαίσλ. 

 

Άξζξν 2 
 

H απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Ζ ηζρχο ηεο 

αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο. 

 
 Ν ΞΝΟΓΝΠ 
  
  
  
 ΗΥΑΛΛΖΠ ΟΑΓΘΝΠΖΠ 
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 10. YA 35297/ 24.6.2010 

 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα,   24  Ηνπλίνπ  2010 

ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ 

ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ 
 

Αξηζ.Ξξση.: 35297 
  

ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ  
Γ/ΛΠΖ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΝΡΑ  
ΡΚΖΚΑ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΝΡΑ  

  
Ραρ.Γ/λζε : Πηαδίνπ 27  

Ρ.Θ. : 10183 Αζήλα  
Ξιεξνθνξίεο : Αγγειηθή Ξαπάδνγινπ  

e-mail : a.papazoglou@ypes.gr  
Ρειέθσλν :  213-1364342  

FAX :  213-1364383  
 

ΘΔΚΑ: Θύξσζε πξαγκαηηθνύ πιεζπζκνύ ζε Γήκνπο κε πιεζπζκό άλσ ησλ 

100.000 θαηνίθσλ αλά δεκνηηθό δηακέξηζκα 

 
 

 

ΑΞΝΦΑΠΖ 

 

 ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ   

ΔΠΥΡΔΟΗΘΥN ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ  

ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ 

 

 

Έρνληαο ππφςε: 
 

1) Ρελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 283 ηνπ λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή 
ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Ξξφγξακκα 
Θαιιηθξάηεο». 

2) Ρελ ππ’ αξηζκ. 6821/Γ5-908 (ΦΔΘ 715Β/2002 - 12/6/2002) Θ..Α. ησλ 
πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη 
Νηθνλνκηθψλ «Θχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο 
απνγξαθήο ηεο 18εο Καξηίνπ 2001». 

Ελληνική   
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3) Ρν ππ’ αξηζκ. 5376/Γ5-648/25-5-2010 έγγξαθν ηεο Διιεληθήο Πηαηηζηηθήο 
Αξρήο «Κφληκνο θαη πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο απνγξαθήο 2001 αλά 
δηακέξηζκα». 

4) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3832/2010 (ΦΔΘ Α΄ 38) πεξί ηεο ζχζηαζεο ηεο Διιεληθήο 
Πηαηηζηηθήο Αξρήο σο Αλεμάξηεηεο Αξρήο. 

5) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Θψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη 
ηα Θπβεξλεηηθά ξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 
«Θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα Θπβεξλεηηθά 
φξγαλα» (ΦΔΘ 98 Α΄).  

6) Ρν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα δελ πξνθχπηεη δαπάλε εηο βάξνο ηνπ 
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην ηξέρνλ θαη ηα επφκελα νηθνλνκηθά έηε. 

 
 
 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ 
 

A. Θπξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο πιεζπζκνχ, πνπ δηελεξγήζεθε ζε 
νιφθιεξε ηε Σψξα ηελ 18ε Καξηίνπ 2001, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα, ηα νπνία αθνξνχλ ηνλ πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ θαηά δεκνηηθά 
δηακεξίζκαηα ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 100.000 θαηνίθσλ θαη εγθξίλνπκε 
φπσο δεκνζηεπηνχλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο θαη απνηειέζνπλ ζην εμήο 
ηνπο επίζεκνπο αξηζκνχο ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ζε απηά: 
 
 

α/α Νηθηζκόο  
Ξξαγκαηηθόο 
Ξιεζπζκόο 

1  ΑΘΖΛΑ 745,514 

11  ΑΘΖΛΑ-(1ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 97,570 

12  ΑΘΖΛΑ-(2ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 110,069 

13  ΑΘΖΛΑ-(3ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 48,305 

14  ΑΘΖΛΑ-(4ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 87,672 

15  ΑΘΖΛΑ-(5ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 95,234 

16  ΑΘΖΛΑ-(6ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 147,181 

17  ΑΘΖΛΑ-(7ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 159,483 

2  ΘΔΠ/ΛΗΘΖ 363,987 

21  ΘΔΠ/ΛΗΘΖ-(1ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 51,402 

22  ΘΔΠ/ΛΗΘΖ-(2ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 34,866 

23  ΘΔΠ/ΛΗΘΖ-(3ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 30,836 

24  ΘΔΠ/ΛΗΘΖ-(4ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 90,053 

25  ΘΔΠ/ΛΗΘΖ-(5ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 145,742 

29  ΘΔΠ/ΛΗΘΖ-(πφινηπα) 11,088 

3  ΞΔΗΟΑΗΑΠ 175,697 

31  ΞΔΗΟΑΗΑΠ-(1ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 54,665 

32  ΞΔΗΟΑΗΑΠ-(2ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 32,200 

33  ΞΔΗΟΑΗΑΠ-(3ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 15,946 

34  ΞΔΗΟΑΗΑΠ-(4ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 28,389 

35  ΞΔΗΟΑΗΑΠ-(5ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 40,359 

39  ΞΔΗΟΑΗΑΠ-(πφινηπα) 4,138 

4  ΞΑΡΟΑ 160,400 

41  ΞΑΡΟΑ-(1ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.-Αξθηηθφο Ρνκέαο) 29,788 

42  ΞΑΡΟΑ-(2ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.-Λφηηνο Ρνκέαο) 29,244 
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43  ΞΑΡΟΑ-(3ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.-Αλαηνιηθφο Ρνκέαο) 23,320 

44  ΞΑΡΟΑ-(4ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.-Θέληξν ηεο πφιεο) 68,229 

49  ΞΑΡΟΑ-(πφινηπα) 9,819 

5  ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ 137,918 

51  ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ-(1ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 37,331 

52  ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ-(2ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 44,884 

53  ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ-(3ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 31,346 

54  ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ-(4ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 21,020 

59  ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ-(πφινηπα) 3,337 

6  ΖΟΑΘΙΔΗΝ (ΘΟΖΡΖΠ) 130,914 

61  ΖΟΑΘΙΔΗΝ (ΘΟΖΡΖΠ)-(1ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 16,909 

62  ΖΟΑΘΙΔΗΝ (ΘΟΖΡΖΠ)-(2ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 20,920 

63  ΖΟΑΘΙΔΗΝ (ΘΟΖΡΖΠ)-(3ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 34,535 

64  ΖΟΑΘΙΔΗΝ (ΘΟΖΡΖΠ)-(4ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 50,476 

69  ΖΟΑΘΙΔΗΝ (ΘΟΖΡΖΠ)-(πφινηπα) 8,074 

7  ΙΑΟΗΠΑ 124,394 

71  ΙΑΟΗΠΑ-(1ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 24,964 

72  ΙΑΟΗΠΑ-(2ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 40,096 

73  ΙΑΟΗΠΑ-(3ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 28,507 

74  ΙΑΟΗΠΑ-(4ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 25,711 

79  ΙΑΟΗΠΑ-(πφινηπα) 5,116 

8  ΘΑΙΙΗΘΔΑ 109,609 

81  ΘΑΙΙΗΘΔΑ-(1ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 37,428 

82  ΘΑΙΙΗΘΔΑ-(2ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 38,204 

83  ΘΑΙΙΗΘΔΑ-(3ν ΓΖΚ. ΓΗΑΚΔΟ.) 30,964 

89  ΘΑΙΙΗΘΔΑ-(πφινηπα) 3,013 

 

 
B. Υο ππφινηπα λννχληαη  ηνκείο πνπ δελ έρνπλ γεσγξαθηθή αλαθνξά φπσο 

δειψζεηο ζε αζηπλνκηθά ηκήκαηα, πινία, ζηξαηφπεδα 
 

H απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβέξλεζεο 
 
 

ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ 
 
 
ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ ΘΑΗ 
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ 

 
 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ 

 
ΗΥΑΛΛΖΠ ΟΑΓΘΝΠΖΠ 

 
ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΞΑΞΑΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ 
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 4. ΠΛΡΝΚΝΓΟΑΦΗΔΠ 
ΑΔ: Αλψλπκε Δηαηξεία  
ΑΔΓ: Αλψηαην Δηδηθφ Γηθαζηήξην 

ΘΓΘ: Θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ  
ΔΔ: Δηεξφξξπζκε Δηαηξεία 

ΔΞΔ: Δηαηξεία Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο 

ΘΓΓ: Θψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο 
Λ: Λφκνο 

ΝΔ: Νκφξξπζκε Δηαηξεία 
Ξαξ.: Ξαξάγξαθνο 

Ξεξ.: Ξεξίπησζε 
ΞΓ: Ξξνεδξηθφ δηάηαγκα 

Π: Πχληαγκα 

ΠηΔ: Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


