
Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 12 για τη διενέργεια των
εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη ΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η συμμετοχή  των  πολιτών  στις  δημοτικές  εκλογές  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την
ενίσχυση  της  δημοκρατίας  και  τη  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  στην  τοπική
κοινωνία. 
Η  ανάδειξη  δημοτικών  αρχών,  ικανών  να  ανταποκριθούν  στις  αυξημένες  ανάγκες
σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών σε τοπικό επίπεδο,  εκφράζοντας την τοπική
συναίνεση, συντελεί στην αναβάθμιση της κοινωνικής συμβίωσης των πολιτών. Στο
πλαίσιο  αυτό  σας  ενημερώνουμε  ότι  οι  εκλογές  για  την  ανάδειξη  των  αιρετών
οργάνων διοίκησης των νέων δήμων θα γίνουν την Κυριακή 26 Μαΐου 20191 και οι
επαναληπτικές, όπου χρειαστεί, την επόμενη Κυριακή 2 Ιουνίου 2019.
Οι εκλογές αυτές έχουν ξεχωριστή σημασία, λόγω της εφαρμογής για πρώτη φορά
των διατάξεων του ν.4555/2018 (Πρόγραμμα «Κλεισθένης I») και τη θέση σε ισχύ του») και τη θέση σε ισχύ του
εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής.
Με  τη  θέσπιση  της  απλής  αναλογικής,  ως  του  μοναδικού  εκλογικού  συστήματος
αντιστοίχισης  της  ψήφου  των  εκλογέων  με  την  εκπροσώπησή  τους  στο  οικείο
συμβούλιο,  η  πολιτική  συμμετοχή  των  πολιτών  ενισχύεται  ακόμα  περισσότερο,
συμβάλλοντας,  με  το  τρόπο  αυτό,  στον  εκδημοκρατισμό  του  πολιτικού  βίου.  Η
αναλογική εκπροσώπηση των συνδυασμών στο δημοτικό συμβούλιο, ακολούθως, δίνει
τη δυνατότητα έκφρασης όλων των πολιτικών απόψεων του εκλογικού σώματος.
Πέραν της εφαρμογής του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής, οι βασικές
αλλαγές  που  επιφέρει  ο  ν.4555/2018 και  οι  οποίες  θα  εφαρμοστούν  κατά  τις
προσεχείς δημοτικές εκλογές, συνοψίζονται στα εξής: 
α) Αποσυνδέεται  η  ανάδειξη  των  οργάνων  διοίκησης  των  κοινοτήτων  από  τους
συνδυασμούς  που  μετέχουν  στη  διαδικασία  ανάδειξης  των  δημοτικών  αρχών  και
προβλέπεται η εκλογή των οργάνων κοινότητας σε χωριστή κάλπη. 
β) Για πρώτη φορά εισάγεται το δικαίωμα του εκλέγειν στους νέους 17 ετών. 
γ) Οι  πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται να θέτουν υποψηφιότητα και  για
μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης, και ειδικότερα για το αξίωμα του Δημάρχου και του
Προέδρου Κοινότητας έως και 300 κατοίκους.
δ) Δεν  υφίσταται  υποψηφιότητα  για  το  αξίωμα  του  «προέδρου  του  συμβουλίου
κοινότητας άνω των 300 κατοίκων», καθώς όλοι ο υποψήφιοι στις κοινότητες αυτές
είναι υποψήφιοι σύμβουλοι.
Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των 300 κατοίκων εκλέγεται έμμεσα
από τους  συμβούλους της  οικείας Κοινότητας, μεταξύ των πρώτων συμβούλων σε
σταυρούς προτίμησης των δύο πρώτων σε δύναμη συνδυασμών της κοινότητας.
ε) Προβλέπεται  η  εκλογή  προέδρων  των  κοινοτήτων  με  μόνιμο  πληθυσμό  έως
τριακοσίων (300) κατοίκων, με χωριστή κάλπη και με ενιαίο ψηφοδέλτιο όλων των
μεμονωμένων υποψηφίων. 
στ) Λαμβάνεται για πρώτη φορά υπόψη ο «μόνιμος πληθυσμός» της χώρας, για την
εφαρμογή των  διατάξεων  που  διέπουν  την οργάνωση και  λειτουργία  της  τοπικής
αυτοδιοίκησης,  αντικαθιστώντας  τον  «πραγματικό  πληθυσμό»,  που  ίσχυε  μέχρι
σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΚΛΟΓΕΣ –ΕΚΛΟΓΕΙΣ –ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ
1. Χρόνος διενέργειας των εκλογών
Οι εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών της νέας δημοτικής περιόδου που
αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023,11 θα γίνουν την
Κυριακή 26 Μαΐου 2019 
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Η  ψηφοφορία  θα  αρχίσει  την  7η πρωινή  και  θα  λήξει  την  7η βραδινή  της  ίδιας
ημέρας.13 Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί την επόμενη
Κυριακή 2 Ιουνίου 2019,14 με ίδια ώρα έναρξης και λήξης. 
2. Εκλογείς και Εκλόγιμοι
2.1 Εκλογικό δικαίωμα
Δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές  έχουν: 16

α. όλοι οι δημότες του δήμου που σωρευτικά:
έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους,17 δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι και
31Δεκεμβρίου 2002,18

 είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του δήμου.19

β. οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν
έχουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά που σωρευτικά:
 κατοικούν στην Ελλάδα,
είναι  εγγεγραμμένοι  στους  ειδικούς  εκλογικούς  καταλόγους  20  του  δήμου  όπου
κατοικούν, μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2019 
2.2 Εκλογείς
Ειδικότερα,  για  καθεμιά  από τις  παρακάτω περιπτώσεις  ανάδειξης  δημοτικών  και
κοινοτικών αρχών, ψηφίζουν:
για δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους: όλοι οι δημότες εκλογείς, οι οποίοι είναι
εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου και οι πολίτες των λοιπών 27
κρατών -μελών της  Ευρωπαϊκής Ένωσης,  που  είναι  εγγεγραμμένοι  στους ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους του δήμου όπου κατοικούν.25

για συμβούλους των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300)
κατοίκων:  μόνο  οι  δημότες  εκλογείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  στους  εκλογικούς
καταλόγους της οικείας κοινότητας και οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους
της οικείας κοινότητας του δήμου όπου κατοικούν.26

2.3 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Από την υποχρέωση αυτή
εξαιρούνται:28
Οι κάτοικοι του εξωτερικού,
Όσοι έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους,
Όσοι  διαμένουν  την  ημέρα  της  ψηφοφορίας  σε  απόσταση  μεγαλύτερη  από  200
χιλιόμετρα  από  το  εκλογικό  τμήμα  όπου  ψηφίζουν.  Στις  δημοτικές  εκλογές  δεν
συντάσσονται εκλογικοί κατάλογοι ετεροδημοτών και οι εκλογείς ασκούν το εκλογικό
τους δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο στο δήμο όπου είναι δημότες, όπως προκύπτει
από το άρθρο 2,παρ. 1 του ν.3146/2003 (Α’125),29 όπως έχει κωδικοποιηθεί με το
άρθρο 95 του π.δ.26/2012. 
2.4 Εκλόγιμοι
α.  Για  το  αξίωμα  του  Δημάρχου  έχουν  δικαίωμα  να  θέσουν
υποψηφιότητα:37

οι Έλληνες πολίτες που είναι: α) δημότες του δήμου, β) έχουν την ικανότητα του
εκλέγειν38

και γ) έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους39

κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι και τις 25
Μαΐου1998. 
οι  πολίτες  των λοιπών  27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  οι  οποίοι:  α)
έχουν την ικανότητα του εκλέγειν, β) έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας
τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών,40 δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι και 25
Μαΐου1998, και γ) δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση έκπτωσης του δικαιώματος
του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους-μέλους καταγωγής τους. 
β. Για το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου, έχουν δικαίωμα να θέσουν
υποψηφιότητα: 
όλοι οι Έλληνες πολίτες που είναι: α) δημότες του δήμου, β) έχουν την ικανότητα
του εκλέγειν και γ) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα
διενέργειας των εκλογών,41 δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι και 25Μαΐου 2001.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ –ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
1. Κατάρτιση συνδυασμού για το δημοτικό συμβούλιο Η υποβολή υποψηφιότητας 125

για το αξίωμα του Δημάρχου ή του δημοτικού συμβούλου γίνεται αποκλειστικά κατά
συνδυασμούς.126 Σε  αμφότερες  τις  ανωτέρω  περιπτώσεις,  υποψηφιότητες  εκτός
συνδυασμών αποκλείονται.127 Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα
μόνο για ένα αξίωμα και να συμμετάσχει σ’ ένα μόνο συνδυασμό.128  Για παράδειγμα,
δεν  μπορεί  να  είναι  συγχρόνως  υποψήφιος  δημοτικός  σύμβουλος  και  υποψήφιος
σύμβουλος  κοινότητας.  Σημειώνεται  ότι  δεν  απαιτείται  ο  συνδυασμός  να  έχει
καταστατικό λειτουργίας προκειμένου να λάβει μέρος στις δημοτικές εκλογές. 
Οι συνδυασμοί καταρτίζονται ως ακολούθως:
Κάθε  συνδυασμός  περιλαμβάνει  τον  υποψήφιο  δήμαρχο  και  τους  υποψήφιους
δημοτικούς συμβούλους ανά εκλογική περιφέρεια,129 σε αριθμό κατ’ ελάχιστο ίσο με
τον  αριθμό  των  εδρών  που  αντιστοιχούν  σε  αυτή,  βάσει  της  υπ’  αριθμ.  22141/
27.3.2019 (B’ 1056) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 
Όσον αφορά το μέγιστο δυνατό αριθμό των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων ανά
εκλογική περιφέρεια, παρέχεται δυνατότητα προσαύξησής του μέχρι και πενήντα τοις
εκατό (50%) σε σχέση με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε εκλογική
περιφέρεια.  Τυχόν  δεκαδικός  αριθμός  στρογγυλοποιείται  στην  επόμενη  ακέραιη
μονάδα, εφόσον το δεκαδικό σκέλος είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 0,5.130

125
Η δήλωση υποψηφιότητας του συνδυασμού αποτελεί σώρευση των δηλώσεων βουλήσεως κάθε προσώπου 
που περιλαμβάνεται σ’ αυτόν (ΣτΕ 2476/2008, σκέψη 7)
126
Άρθρο 18, παρ. 1 ν.3852/2010
127
Η εκλογή των αιρετών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού κατά συνδυασμούς, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 18,παρ. 1 του ν.3852/2010 δεν αντίκειται στο Σύνταγμα, ούτε στις αρχές της 
καθολικότητας και της ισότητας της ψήφου ή άλλες αρχές που διέπουν την εκλογή αυτή (ΣτΕ 3156/2000). 
Δεν αντιβαίνει στο άρθρο 5,παρ. 1 του Συντάγματος, διότι ο οριζόμενος από τις διατάξεις αυτές τρόπος 
εκλογής περιορίζει αλλά δεν αναιρεί το σχετικό δικαίωμα του άρθρου 5,παρ. 1 του Συντάγματος, αφού 
παρέχει στον πολίτη τη δυνατότητα συμμετοχής του στην πολιτική ζωή της χώρας τόσο με τη μορφή της 
εκλογής του δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων, το οποίο δικαίωμα δεν αναιρείται από την έλλειψη 
δυνατότητας του εκλογέα να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ μεμονωμένου υποψηφίου, όσο και με τη 
μορφή της δικής του δυνατότητας να θέσει υποψηφιότητα, δημάρχου ή δημοτικού συμβούλου, αφού αυτός 
που επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα και δεν γίνεται δεκτός από κάποιο συνδυασμό μπορεί να καταρτίσει
ο ίδιος ελευθέρως συνδυασμό και να ζητήσει την ψήφο των εκλογέων (ΣτΕ121/2004, 545/2001, 3160/2000, 
πρβλ. ΑΕΔ 10/1982, 35/1985)
128
Άρθρο 18, παρ. 2 και 3 του ν.3852/2010
129
Άρθρο 18, παρ. 1 του ν.3852/2010
130
Άρθρο 18, παρ. 4γ του ν.3852/2010

Για  τον  υπολογισμό  του  ελάχιστου  και  μέγιστου  δυνατού  αριθμού  των  υποψηφίων
δημοτικών συμβούλων δεν προσμετράται ο υποψήφιος δήμαρχος. 
Επομένως, ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων
κάθε συνδυασμού διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Δήμος
(μόνιμος πληθυσμός)

Ελάχιστος Αριθμός
Υποψηφίων Δημοτικών

Συμβούλων

Μέγιστος Αριθμός
Υποψηφίων Δημοτικών

Συμβούλων
30.001 -60.000 33 50

2.Ποσόστωση υποψηφίων από κάθε φύλο
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Κάθε συνδυασμός πρέπει να περιλαμβάνει στο ψηφοδέλτιό του υποψήφιους δημοτικούς
συμβούλους από κάθε φύλο (άνδρες- γυναίκες) σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 40%
του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του.133

Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, 
εφόσον το δεκαδικό μέρος του είναι τουλάχιστον ίσο με 0,5.

Δήμος (μόνιμος
πληθυσμός)

Ελάχιστος Αριθμός
Υποψηφίων Συνδυασμού 

Ελάχιστος Αριθμός
Υποψηφίων από κάθε φύλο

30.001 - 60.000 33 13

3. Δήλωση κατάρτισης συνδυασμών για το δημοτικό συμβούλιο
Ο συνδυασμός καταρτίζεται  με γραπτή δήλωση που  υπογράφει  ο  επικεφαλής του,
δηλαδή ο υποψήφιος δήμαρχος.136

Σε  περίπτωση  που  δεν  ορίζεται  ο  υποψήφιος  δήμαρχος,  ως  τέτοιος  θεωρείται  ο
πρώτος υποψήφιος του συνδυασμού137 και, συνεπώς, η δήλωση πρέπει να υπογράφεται
από αυτόν.
  Στη δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά:
Το όνομα και το τυχόν έμβλημα του συνδυασμού, το οποίο εκτός από μία σύντομη
περιγραφή μπορεί και να απεικονίζεται,138

Το επώνυμο,  το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου δημάρχου, με την
αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψήφιου
δημάρχου. Αν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψήφιος του συνδυασμού θεωρείται
υποψήφιος δήμαρχος,
Τα  επώνυμα,  τα  κύρια  ονόματα  και  τα  πατρώνυμα  των  υποψήφιων  δημοτικών
συμβούλων με αλφαβητική σειρά επωνύμων, κατά εκλογική περιφέρεια σε αλφαβητική
σειρά. 

Κάθε  υποψήφιος/υποψήφια,  εφόσον  είναι  έγγαμος/έγγαμη  ή  έχει  συνάψει  σύμφωνο
συμβίωσης,  μπορεί  να  προσθέσει,  ανεξαρτήτως  σειράς(δηλ.  να  θέσει  ως  πρώτο
επώνυμο αυτό που επιθυμεί), και το επώνυμο του/της συζύγου ή συμβιούντος. Αν γίνει
χρήση μόνο του συζυγικού επωνύμου,  αντί του πατρωνύμου, τίθεται το όνομα του
συζύγου, με την ένδειξη «σύζυγος» ή, συντετμημένα, «συζ.»139 ή αν γίνει χρήση μόνο
του  επωνύμου  του  συμβιούντος,  αντί  του  πατρωνύμου,  τίθεται  το  όνομα  του
συμβιούντος,  με  την  ένδειξη  «συμβ.»Επίσης,  οι  γυναίκες  υποψήφιες  που  είναι
εγγεγραμμένες  στην οικογενειακή  τους  μερίδα  με  το  επώνυμο  του  συζύγου  τους,
μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πρώτο επώνυμο είτε το πατρικό είτε του συζύγου
είτε μόνο ένα από αυτά. Σε ό,τι αφορά τα ονόματα των υποψηφίων, επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθεί  πέραν  του  κυρίου  ονόματος  του  υποψηφίου  ή  του  επωνύμου  και
υποκοριστικό  ή  ψευδώνυμο,  καλλιτεχνικό  ή  άλλο,  εφόσον  με  αυτό είναι  ευρύτερα
γνωστός.  Στην  περίπτωση  αυτή  το  υποκοριστικό  ακολουθεί  το  κύριο  όνομα  ή  το
επώνυμο και τίθεται σε παρένθεση, καθότι είναι δυνατό με αυτό να είναι ευρύτερα
γνωστός ο υποψήφιος.140

Η επίδοση ή η παράδοση πραγματοποιείται έως είκοσι (20) ημέρες πριν από την
ημέρα της ψηφοφορίας,  δηλαδή το αργότερο μέχρι και την 12η ώρα βραδινή
της 5ηςΜαΐου 2019.150 Η γραπτή δήλωση που κατατίθεται εμπροθέσμως μπορεί να
συμπληρωθεί, έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψηφίων συμβούλων και για λόγω
αντιστοίχισης  των υποψηφίων με  τις  εκλογικές  περιφέρειες,  151   μέχρι  τη  λήξη  της  
20ήμερης προθεσμίας που απαιτείται για την επίδοση ή παράδοση της δήλωσης του
συνδυασμού  στο  αρμόδιο  δικαστήριο,  δηλ.  μέχρι  και  την  12  η   ώρα  βραδινή  της  
5ηςΜαΐου 2019  .   Και στην περίπτωση αυτή η δήλωση υποβάλλεται από τον υποψήφιο
δήμαρχο152 ή  με  επίδοση  από  δικαστική  επιμελητή,  μετά  από  παραγγελία  του
υποψήφιου  δημάρχου,  ενώ επισυνάπτονται  σε  αυτή  τα  στοιχεία  που  αναγράφονται
στην παρούσα ενότητα.
4.Δικαιολογητικά υποψηφίων
α)Πιστοποιητικό  γέννησης,  στο  οποίο  βεβαιώνεται  η  εγγραφή  του  υποψηφίου  στο
δημοτολόγιο  του  Δήμου  όπου  θέτει  υποψηφιότητα,  ή  πιστοποιητικό  οικογενειακής
κατάστασης  του  Δήμου,  στον  οποίο  είναι  υποψήφιος,  στο  οποίο  αναγράφεται  ο
υποψήφιος  με  την  επισήμανση  ότι  είναι  δημότης  του  Δήμου  αυτού  (κανονική
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εγγραφή).Τα ανωτέρω πιστοποιητικά είναι αυτά που διατίθενται στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» και σύμφωνα με τη διάταξη του νόμου,
απαιτείται η προσκόμιση ή του πιστοποιητικού «Γέννησης» ή του πιστοποιητικού της
«Οικογενειακής  Κατάστασης  Μεταδημότευσης»,  όπως  αυτά  παρατίθενται  στο
Παράρτημα  της  παρούσας  εγκυκλίου.142.  Στα  δύο  αυτά  πιστοποιητικά  μπορεί  να
αναγράφεται  ότι  χορηγούνται:  «Για  κάθε  νόμιμη  χρήση»  ή  «Για  υποβολή
υποψηφιότητας στις δημοτικές εκλογές».
β)  Υπεύθυνη  δήλωση143 με  την  οποία  θα  δηλώνεται:  i)  ότι  αποδέχεται  την
υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, ii)
ότι  δεν  έχει  στερηθεί  κανένα  πολιτικό  του  δικαίωμα  ή  ότι  έληξε  η  πρόσκαιρη
αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, iii) ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 14 του
ν.3852/2010.Στην  υπεύθυνη  δήλωση  δεν  απαιτείται  η  θεώρηση  του  γνησίου  της
υπογραφής  του  δηλούντος.144 γ)  Αποδεικτικό  είσπραξης  ΔΟΥ  ή  παράβολο  ή
ηλεκτρονικό  παράβολο  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  δήμαρχος  έχει
καταθέσει υπέρ δημοσίου το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ και ο κάθε υποψήφιος
δημοτικός σύμβουλος το ποσό των πενήντα (50) ευρώ.145

145
Αναφορικά  με  τη διαδικασία  έκδοσης του ηλεκτρονικού  παράβολου
βλ.
http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/eparavolo.html
 Προς  διευκόλυνση  των  υποψηφίων  αναφέρεται  ότι  στην  ειδική
εφαρμογή  χορήγησης  των  ηλεκτρονικών  παράβολων  τα  πεδία
συμπληρώνονται  ως  ακολούθως:  Φορέας  Δημοσίου-Υπουργείο
Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων,  Κατηγορία
παράβολου-Υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογές, Τύπος παραβόλου-
Υποψηφιότητα  για  το  αξίωμα  του  δημάρχου  [κωδικός  τύπου:
1369]/Υποψηφιότητα  για  το  αξίωμα  του  δημοτικού  συμβούλου
[κωδικός τύπου: 1371]

δ) Επικυρωμένο149 φωτοαντίγραφο ισχύοντος αποδεικτικού ταυτότητας (αστυνομικής
ταυτότητας ή διαβατηρίου).
Παραίτηση υποψηφίου
Επισημαίνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η παραίτηση
υποψηφίου  δύναται  να  λάβει  χώρα  τόσο  κατά  το  χρονικό  διάστημα  μετά  την
ανακήρυξη του συνδυασμού του (11ηΜαΐου 2019)και μέχρι την όγδοη ημέρα πριν τη
διεξαγωγή της ψηφοφορίας (18ηΜαΐου2019), όσο και για το διάστημα που μεσολαβεί
μεταξύ της κατάθεσης της δήλωσης του συνδυασμού (5ηΜαΐου2019) και μέχρι την
ανακήρυξη  αυτού  (11η Μαΐου  2019).  Στην  τελευταία  περίπτωση,  αν  και  τυπικά
πρόκειται περί ανάκλησης της δήλωσης υποψηφιότητας, εντούτοις η δήλωση αυτή
έχει  ισοδύναμο  αποτέλεσμα  με  την  παραίτηση,  δοθέντος  ότι  στις  διατάξεις  του
άρθρου18 του ν.3852/2010 δεν ορίζεται η δήλωση υποψηφιότητας ως ανέκκλητη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
Για την ανακήρυξη συνδυασμών υποψηφίου δημάρχου και δημοτικών συμβούλων το
οικείο Πρωτοδικείο εξετάζει:
1.αν  η  δήλωση  υποβλήθηκε  εμπρόθεσμα,  με  την  επιφύλαξη  των  περιπτώσεων
αντικατάστασης υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν,196

2.αν  στο  συνδυασμό  περιλαμβάνονται  υποψήφιοι  για  το  σύνολο  των  εκλογικών
περιφερειών του οικείου δήμου,
3.αν ο αριθμός των αναγραφόμενων στη δήλωση υποψηφίων είναι μικρότερος από το
προβλεπόμενο ελάχιστο όριο,
4.αν τηρείται η υποχρεωτική, κατ’ ελάχιστον, στο 40% ανά φύλο, ποσόστωση στο
σύνολο των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων,
5.αν το όνομα και το τυχόν έμβλημα του συνδυασμού είναι έγκυρα,197

6.αν  με  τη  δήλωση  του  συνδυασμού  προσκομίζονται  για  κάθε  υποψήφιο  τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.198
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Κάθε υποψήφιος για τον οποίο δεν προσκομίζονται τα προβλεπόμενα από τις 
διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν.3852/2010 δικαιολογητικά δεν 
ανακηρύσσεται  .   
Υπογραμμίζεται ότι:
Ειδικά όσον αφορά το έμβλημα του δηλωθέντα συνδυασμού, αν διαπιστωθεί από το
αρμόδιο Πρωτοδικείο ότι το προτεινόμενο έμβλημα παραβιάζει τους προβλεπόμενους
περιορισμούς  199 ο  συνδυασμός  ανακηρύσσεται  μόνο  με  το  όνομά  του  και  χωρίς
έμβλημα.
Απλά  σφάλματα  στην  αναγραφή  των  ονοματεπωνυμικών  στοιχείων  υποψηφίου,
δύνανται να διορθωθούν αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εφόσον τα ορθά στοιχεία
του προκύπτουν χωρίς αμφιβολία από τα λοιπά προσκομιζόμενα στοιχεία.200

Κανένας  υποψήφιος  δε  μπορεί  να  συμμετέχει  σε  περισσότερους  του  ενός
συνδυασμούς  ή  να  είναι  υποψήφιος  σε  περισσότερα  του  ενός  αυτοδιοικητικά
αξιώματα
5.Πρόγραμμα εκλογής
Ο δήμαρχος εκδίδει και δημοσιεύει, με τοιχοκόλληση, σε όλες τις συνοικίες, σε όλα τα
χωριά και τους οικισμούς του δήμου και αναρτά στην ιστοσελίδα του δήμου, τρεις (3)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία, πρόγραμμα που αναφέρει ακριβώς την
ημέρα  της  ψηφοφορίας,  τις  ώρες  που  αρχίζει  και  τελειώνει,  τον  τόπο  και  το
κατάστημα της  ψηφοφορίας,  τις  έδρες  για  τις  οποίες  γίνεται  η  εκλογή  και  τους
συνδυασμούς μαζί με τα ονόματα των υποψηφίων, που συγκροτούν κάθε συνδυασμό ή
τα ενιαία ψηφοδέλτια μεμονωμένων υποψηφιοτήτων κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό
έως  και  τριακοσίων  (300)  κατοίκων,  όπως  έχουν  ανακηρυχθεί  από  το  οικείο
δικαστήριο.
6. Δικαιώματα συνδυασμών και υποψηφίων που ανακηρύχθηκαν
Κάθε συνδυασμός και κάθε υποψήφιος δικαιούται να ορίσει έναν (1) αντιπρόσωπο και
έως  δύο  (2)  αναπληρωτές  του  σε  κάθε  εκλογικό  τμήμα,  με  γραπτή  δήλωση  του
υποψηφίου  δημάρχου.  Με  την  ίδια  δήλωση  δύναται  να  οριστεί,  επίσης  γενικός
αντιπρόσωπος  και  έως  δύο  (2)  αναπληρωτές  του  για  ορισμένο  αριθμό  εκλογικών
τμημάτων.204Επιπλέον,  κάθε συνδυασμός έχει  δικαίωμα να διορίζει  πληρεξούσιο με
συμβολαιογραφική δήλωση του υποψήφιου δημάρχου.205

Ο  πληρεξούσιος  ενεργεί  για  λογαριασμό  του  συνδυασμού  οτιδήποτε  μπορεί  να
ενεργήσει,  σύμφωνα  με  τη  νομοθεσία  για  την  εκλογή  βουλευτών,  ο  υποψήφιος
δήμαρχος  κατά  τη  διεξαγωγή  της  εκλογής.  Δεν  μπορούν  να  διοριστούν  γενικοί
αντιπρόσωποι, αντιπρόσωποι, αναπληρωτές ή πληρεξούσιοι συνδυασμών:
ο εν ενεργεία δήμαρχος,
οι εν ενεργεία αντιδήμαρχοι,
όποιοι έχουν στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγειν,
όσοι δεν έχουν το δικαίωμα του «εκλέγεσθαι».
Οι  υποψήφιοι,  οι  γενικοί  αντιπρόσωποι,  οι  αντιπρόσωποι  των  συνδυασμών  και  οι
αναπληρωτές  τους  έχουν  δικαίωμα  να  είναι  παρόντες  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της
διαδικασίας της εκλογής, ώσπου να σφραγιστούν οι σάκοι, καθώς και να υποβάλλουν
κάθε είδους παρατηρήσεις και ενστάσεις

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Οι  εκλογές  διενεργούνται  για  κάθε  κατηγορία  εκλογής  (δημοτικό  συμβούλιο  ή
συμβούλιο κοινότητας/πρόεδρος κοινότητας), σε ξεχωριστές κάλπες.218
Σε όσους δήμους γίνει επαναληπτική ψηφοφορία την 2α Ιουνίου 2019,
τα ψηφοδέλτια που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκλογή αυτή θα είναι τα ίδια με τα
ψηφοδέλτια που χρησιμοποιήθηκαν την πρώτη Κυριακή, δηλαδή την 26η Μαΐου 2019.
Η αναγραφή της ονομασίας του δήμου, στον οποίο ανακηρύσσεται ο συνδυασμός,
μετά την αναγραφή του υποψήφιου  δημάρχου δεν  αποτελεί  λόγω ακυρότητας του
ψηφοδελτίου.
Το επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο δεν μπορεί να εμφανίζεται συντετμημένο.
Η παράθεση σε ψηφοδέλτιο δήμου που αποτελείται από εκλογικές περιφέρειες, μετά
το  ονοματεπώνυμο  του  υποψηφίου,  του  ονόματος  της  εκλογικής  περιφέρειας  (πχ
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«Φαιάκων») όπου είναι υποψήφιος, και όχι όλης της φράσης «Εκλογική Περιφέρεια
Φαιάκων», δεν αποτελεί λόγω ακυρότητας του ψηφοδελτίου.

3. Σταυροί προτίμησης
Ο  εκλογέας  εκφράζεται  υπέρ  των  υποψηφίων  με  σταυρό  προτίμησης,  ο  οποίος
σημειώνεται παραπλεύρως του ονόματος του υποψηφίου. Ο σταυρός σημειώνεται με
στυλό μαύρης ή κυανής απόχρωσης δίπλα στο ονοματεπώνυμο του κάθε υποψηφίου,
είτε δεξιά είτε αριστερά. Σταυρός προτίμησης που σημειώνεται με διαφορετικό τρόπο
θεωρείται ότι δεν είναι εγγεγραμμένος219

και η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου ελέγχεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
28του ν.3852/2010. Στον υποψήφιο δήμαρχο δεν σημειώνεται σταυρός προτίμησης,
εάν όμως τεθεί σταυρός το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται για το λόγο αυτό. Κατά την
επαναληπτική ψηφοφορία δεν τίθεται σταυρός προτίμησης. Η ύπαρξη όμως σταυρού
προτίμησης σε ψηφοδέλτιο δεν συνεπάγεται την ακυρότητα αυτού.
3.1  Σταυροί  προτίμησης σε  δήμους που αποτελούν ενιαία
εκλογική περιφέρεια
Στους  δήμους  που  αποτελούν  ενιαία  εκλογική  περιφέρεια  ο  εκλογέας  μπορεί  να
εκφράσει  την  προτίμησή  του  σε  έναν  ή  δύο  ή  τρεις  υποψήφιους  δημοτικούς
συμβούλους, δηλαδή μπορεί να βάλει μέχρι τρεις σταυρούς προτίμησης. Αν σε ένα
ψηφοδέλτιο σημειωθούν περισσότεροι από τους προβλεπόμενους σταυροί προτίμησης,
το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και λογίζεται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται
όμως υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Γενικά
Με τις διατάξεις του ν.4555/2018 καθιερώνεται το εκλογικό σύστημα της «απλής
αναλογικής των υπολοίπων» για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών.221
Σύμφωνα  με  το  σύστημα  αυτό,  το  σύνολο  των  εδρών  του  δημοτικού  συμβουλίου
κατανέμεται  αναλογικά  μεταξύ  όλων  των  συνδυασμών  που  έλαβαν  μέρος  στις
εκλογές,  κατ'  αναλογία  της  εκλογικής  τους  δύναμης.  Δήμαρχος  εκλέγεται  ο
επικεφαλής του συνδυασμού που έλαβε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (50% συν μία
ψήφο) των έγκυρων ψηφοδελτίων, είτε κατά τον πρώτο είτε, σε περίπτωση που αυτό
απαιτηθεί, κατά τον δεύτερο γύρο.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, τα αποτελέσματα του
δεύτερου γύρου κρίνουν αποκλειστικά το πρόσωπο του δημάρχου, καθώς το σύνολο
των  μελών  του  δημοτικού  συμβουλίου  (τακτικά  και  αναπληρωματικά)  εκλέγονται
αναλογικά  από  τον  πρώτο  γύρο,  σύμφωνα  με  τους  σταυρούς  προτίμησης  που
συγκέντρωσε κάθε υποψήφιος. 

Εκδοθείσες κανονιστικές αποφάσεις για τη διεξαγωγή των δημοτικών 
εκλογών, αναφορικά με:
τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια, ο οποίος ορίζεται 
στην υπ’ αριθμ. 22141/27.3.2019 (B’ 1056) (ΑΔΑ:6Ζ60465ΧΘ7-ΤΧΝ) απόφαση του ) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών,

Αθήνα,27 Μαρτίου2019
Αριθ. Πρωτ.:22141/27.3.2019
Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25
του  Ν) απόφαση του .  3852/2010 με  βάση τον  πληθυσμό της,  όπως προκύπτει  από τη τελευταία
απογραφή

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Άρθρο 1
Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του
Ν) απόφαση του .3852/2010, με βάση το μόνιμο πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία 
απογραφή, ορίζεται ο αναγραφόμενος ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Μόνιμος
Πληθυσμός

Δημοτικοί
Σύμβουλοι

6. ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 58.979 33

Τέλος, οι δημοτικοί συνδυασμοί δεν υποχρεούνται, μετά την έναρξη ισχύος του 
ν.4172/2013, σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.10

10 Υπ’ αριθμ. ΔΕΑΦ Β’ 1081630 ΕΞ 2016/26.5.2016 έγγραφο του Υπουργείου 
Οικονομικών Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) 
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