
 1 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

Εγκύκλιος υπ’ αριθµ. 14 για τη διενέργεια των εκλογών της 

18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη 

 

ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ 

Απριλίου 2014 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-ΔΚ3



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

∆/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ 

 

Αριθµ. Πρωτ.: 15641/ 17.4.2014 

Αριθµ. Εγκυκλίου: 14 

Α∆Α: 

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-ΔΚ3



 3 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ..................................................................................................5 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ.....................................................................................7 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ..........................................................................................9 
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ .............................................9 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’.............................................................................................9 
ΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΚΛΟΓΕΙΣ – ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ ...........................................................9 

1. Χρόνος διενέργειας των εκλογών .........................................................9 
2. Εκλογείς και Εκλόγιµοι.........................................................................9 

2.1 Εκλογικό δικαίωµα .........................................................................9 
2.2 Εκλογείς...................................................................................... 10 
2.3 Άσκηση εκλογικού δικαιώµατος..................................................... 10 
2.4 Εκλόγιµοι .................................................................................... 11 
2.4.1 Μεταδηµότευση υποψηφίων...................................................... 12 

3. Κωλύµατα Εκλογιµότητας.................................................................. 15 
4. Ασυµβίβαστα .................................................................................... 23 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ........................................................................................... 25 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ  -  ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ.......................................................... 25 

1. Υποψηφιότητες................................................................................. 25 
1.1 Αριθµός Υποψηφίων για εκλογή δηµοτικών αρχών ......................... 25 
1.1.1 Για ∆ηµοτικό Συµβούλιο ............................................................ 26 
Α) Υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωµα του δηµοτικού συµβούλου σε 
∆ήµο, ο οποίος αποτελεί ενιαία εκλογική περιφέρεια ............................ 26 
Β) Υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωµα του δηµοτικού συµβούλου σε 
∆ήµο µε εκλογικές περιφέρειες ........................................................... 26 
1.1.2 Για συµβούλια δηµοτικών κοινοτήτων ........................................ 27 
1.1.3 Για συµβούλια τοπικής κοινότητας- Εκπροσώπους τοπικής 
κοινότητας. ....................................................................................... 28 
1.2 Ποσόστωση υποψηφίων από κάθε φύλο. ...................................... 28 

2. Κατάρτιση συνδυασµών .................................................................... 31 
2.1 Κατάρτιση Συνδυασµών ∆ήµων .................................................... 31 
2.1.1 Κατάρτιση συνδυασµών δήµων µε δηµοτικές κοινότητες ............. 32 
2.1.2 Κατάρτιση συνδυασµών δήµων µε τοπικές κοινότητες................. 32 
2.2 ∆ικαιολογητικά για τη ∆ήλωση  Συνδυασµού ................................. 33 
2.3 Υποβολή δήλωσης κατάρτισης Συνδυασµού................................... 35 
2.4 Συµπληρωµατική δήλωση συνδυασµού ......................................... 35 
2.5 Παραίτηση – θάνατος υποψηφίου δηµάρχου ................................. 36 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ’ .......................................................................................... 38 
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ .......................... 38 

1. Ανακήρυξη ....................................................................................... 38 
2. Κοινοποίηση ..................................................................................... 39 
3. ∆ικαιώµατα του συνδυασµού............................................................. 39 
4. Υποχρεώσεις υπηρεσιών.................................................................... 40 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ∆’.......................................................................................... 41 

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-ΔΚ3



 4 

ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΑ.......................................................................................... 41 
1. Γενικά .............................................................................................. 41 
2. Περιεχόµενο Ψηφοδελτίων ................................................................ 41 
3. Σταυρός προτίµησης ......................................................................... 43 

3.1  Σταυροί προτίµησης σε ∆ήµους που αποτελούν ενιαία  εκλογική 
περιφέρεια ........................................................................................ 43 
3.2 Σταυροί  προτίµησης σε ∆ήµους που αποτελούνται από περισσότερες 
εκλογικές περιφέρειες ........................................................................ 44 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ ..................................................................................... 45 
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ................................................................................ 45 

Γενικά .................................................................................................. 45 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’........................................................................................... 46 
ΕΚΛΟΓΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ................................................................... 46 

1. Κατανοµή εδρών δηµοτικού συµβουλίου σε περίπτωση ανάδειξης 
επιτυχόντος συνδυασµού από την πρώτη Κυριακή .................................. 46 
2 Κατανοµή εδρών δηµοτικού συµβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια ........ 49 
3. Αντικατάσταση υποψηφίου δηµάρχου πριν από την επαναληπτική εκλογή
........................................................................................................... 51 
4. Επανάληψη της ψηφοφορίας ............................................................. 51 
5. Κατανοµή εδρών του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας ............... 54 
6. Εκλογή συµβούλων τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπου τοπικής 
κοινότητας ........................................................................................... 54 
7. Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασµών ................................................. 56 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ........................................................................................... 57 
ΤΑΚΤΙΚΟΙ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ............................................. 57 

1. ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι......................................................................... 57 
2. Σύµβουλοι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων ..................................................... 57 
3. Σύµβουλοι Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων . 58 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ.......................................................................................... 60 
ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ............................................................................... 60 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’........................................................................................... 60 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ- ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ............................................. 60 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ........................................................................................... 61 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.............................................................................................. 61 

1. ∆ικαίωµα ένστασης και περιεχόµενο αυτής ......................................... 62 
2. Προθεσµίες και αρµόδιο δικαστήριο ................................................... 66 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ............................................................................................ 68 
1. ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ................................................................... 68 
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ....................................................................... 80 
3. Υποδείγµατα Υπεύθυνων ∆ηλώσεων...................................................... 81 

1. Για υποψηφιότητα στις δηµοτικές εκλογές .......................................... 81 
2. Για υποψηφιότητα πολίτη κράτους- µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
δηµοτικές εκλογές................................................................................. 82 

4. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ........................................................................................ 84 
Ν. 3852/ 2010 (Α’ 87) ........................................................................... 84 
Ν. 3463/ 2006 (Α’ 114) ....................................................................... 110 
ΥΑ 14587/ 10.4.2014 .......................................................................... 111 

 

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-ΔΚ3



 5 

 
  

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η συµµετοχή των πολιτών στην πολιτική ζωή αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση της 
δηµοκρατίας και των θεσµών της. Η ανάδειξη δηµοτικών αρχών ικανών να ανταποκριθούν 
στις αυξηµένες ανάγκες σχεδιασµού και υλοποίησης πολιτικών σε τοπικό επίπεδο, αποτελεί 
κρίσιµο γεγονός για την ουσιαστική τοπική ανάπτυξη και τη διαχείριση υπηρεσιών στην 
καθηµερινή ζωή των πολιτών και στην ποιότητά της. 
  
Για το λόγο αυτό, καθίσταται αναγκαία η άµεση και πλήρης ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων 
και όλων των εµπλεκοµένων στην εκλογική διαδικασία φορέων.  
 
Με την εγκύκλιο επιχειρείται να δοθούν όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις, µε τον κατά το 
δυνατόν απλούστερο και συστηµατικότερο τρόπο. Αυτό καθιστά αναγκαία και την παράθεση 
Παραρτήµατος, στο οποίο, εκτός από Πίνακα µε τις κρίσιµες προθεσµίες και τη συναφή 
νοµοθεσία, περιλαµβάνονται παραδείγµατα εξαγωγής αποτελεσµάτων για πολλές περιπτώσεις 
πιθανών εκλογικών αναµετρήσεων.  
 
Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων διοίκησης των νέων ∆ήµων θα γίνουν την 
Κυριακή 18 Μαΐου 20141 και οι επαναληπτικές, όπου χρειαστεί, την επόµενη Κυριακή 25 
Μαΐου 2014.2 
 
Η διενέργεια των δηµοτικών εκλογών θα γίνει, κατά το µεγαλύτερο µέρος τους, υπό τους 
ίδιους όρους, που διεξήχθησαν οι δηµοτικές εκλογές της 7ης Νοεµβρίου 2010, µε την 
αξιοσηµείωτη διαφορά ότι διενεργούνται ταυτόχρονα µε την εκλογική διαδικασία για την 
ανάδειξη των ελλήνων µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.3 Επιγραµµατικά οι νέες 
ρυθµίσεις που θα εφαρµοστούν κατά τις προσεχείς δηµοτικές εκλογές συνοψίζονται στα εξής: 

α) Εξορθολογίζονται τα προβλεπόµενα κωλύµατα εκλογιµότητας και ασυµβίβαστα 
θέσης των αιρετών των ∆ήµων. Ειδικότερα, προς αυτόν το σκοπό, εισάγονται οι εξής 
νοµοθετικές µεταβολές ως προς τις εκλογές των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α.: 

i) Επεκτείνεται το κώλυµα εκλογιµότητας και ασυµβίβαστο στους προέδρους 
διοικητικών συµβουλίων δηµοτικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (µε εξαίρεση τα 
ιδρύµατα) και στους διευθύνοντες και εντεταλµένους συµβούλους και υπαλλήλους των 
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των ∆ήµων, πλην των αστικών εταιρειών µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  

ii) Επίσης, υφίσταται κώλυµα εκλογιµότητας και ασυµβίβαστο για τους διοικητές, 
υποδιοικητές, προέδρους διοικητικών συµβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλµένους 
συµβούλους των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νοµικών προσώπων 
ιδιωτικού δικαίου, των δηµοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων 
ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, οι οποίοι δεν είναι 
αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώµατα.  
 β) Επιµηκύνεται κατά ένα (1) έτος η θητεία των δηµοτικών αρχών, κατά συνέπεια η 
διάρκεια της επικείµενης δηµοτικής περιόδου ορίζεται εφεξής σε πέντε (5) έτη4 και η 
εγκατάσταση  των αρχών που θα εκλεγούν θα γίνει την 1η Σεπτεµβρίου 2014, ενώ η θητεία 
τους θα λήξει την 31η Αυγούστου 20195. 
 γ) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 4244/ 2014 (Α’ 60) δεν έχουν δικαίωµα του 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι οι οµογενείς, οι νόµιµα διαµένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών, και οι 
πολίτες χωρών ΕΖΕΣ καθώς κρίθηκαν ως αντισυνταγµατικές οι διατάξεις των άρθρων 14επ 
του ν. 3838/ 2010.6 

                                                 
1  Άρθρο 10 ν. 4239/ 2014 (Α’ 43) 

2   Άρθρο 33, παρ. 1 του ν. 3852/ 2010 

3  Άρθρο 9, παρ. 2 του ν. 3852/ 2010 

4  Άρθρο 9, παρ. 1 του ν. 3852/ 2010 

5    Άρθρο 9, παρ. 3 του ν. 3852/ 2010 

6   ΣτΕ ολ 460/ 2013.  
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 δ) ∆εν αποτελούν εκλογικές περιφέρειες των δήµων άνω των 100.000 κατοίκων, οι 
δηµοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του ν. 3852/ 2010.7 
 
Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ν. 3852/ 2010 οι διατάξεις της νοµοθεσίας για την 
εκλογή βουλευτών εφαρµόζονται αναλόγως και κατά τη διενέργεια των δηµοτικών εκλογών 
για όσα θέµατα δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη στις ρυθµίσεις του νόµου αυτού και του ν. 
3463/ 2006 (Κ∆Κ, Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων).  
 
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 65, παρ. 5 του ν. 3852/ 2010, όπως ισχύει, από τις 
17 Απριλίου 2014 και µέχρι την 31η Αυγούστου 2014 το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο 
για θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης 
ανάγκης, καθώς και για θέµατα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων 
έργων.8 
 
 
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε τα θέµατα που αναπτύσσονται στην παρούσα 
εγκύκλιο µπορείτε να απευθύνεστε στους κατωτέρω υπαλλήλους της ∆/νσης Οργάνωσης και 
Λειτουργίας ΟΤΑ: 
 
ΟΝΟΜΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ∆/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ 

Κων/νος Ευσταθίου 213-1364026 k.eystathiou@yps.gr  

Κίµων Σιδηρόπουλο 213-1364321 k.sidiropoulos@ypes.gr  

Κώστας Γαλάνης 213-1364348 k.galanis@ypes.gr 

Παρασκευή Γεωργακοπούλου 213-1364337 p.georgakopoulou@ypes.gr 

Γιώργος Χρυσάφης 213-1364395 g.chrisafis@ypes.gr 

∆έσποινα Νάσαινα 213-1364388 d.nasaina@ypes.gr 

Σοφία Θεολογίτου 213-1364390 s.theologitou@ypes.gr 

Ρένια Ντάβα 213-1364371 r.ntava@ypes.gr  
 
 
Την παρούσα εγκύκλιο µπορείτε να την αναζητήσετε στον ιστοτόπο του Υπουργείου 
Εσωτερικών: www.ypes.gr/ εκλογές/ δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές, καθώς και στον 
ειδικό ιστοτόπο του «Προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ» (Α∆Α:   ). 
 
Σηµειώνεται ότι στον ίδιο ιστότοπο θα αναρτώνται (στην ειδική τοποθεσία «Συχνές 
Ερωτήσεις- Απαντήσεις») κρίσιµα θέµατα για την οµαλή διεξαγωγή των δηµοτικών εκλογών. 
 

                                                 
7 Άρθρο 146, ν. 4251/ 2014 (Α’ 80) 

8  Άρθρο 1,παρ. 2 του ν. 4257/ 2014  (Α’ 93). Βλ. επίσης. Άρθρο 78 του ιδίου νόµου. 
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 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ 
 
Εκλογικές περιφέρειες: Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 25 του ν. 3852/ 2010 
εκλογικές περιφέρειες αποτελούν οι δηµοτικές ενότητες του κάθε δήµου, δηλαδή οι 
συνενούµενοι δήµοι ή κοινότητες, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3852/ 2010 (π.χ. οι 
εκλογικές περιφέρειες του ∆ήµου Αργιθέας, Νοµού Καρδίτσας, είναι 3, αποτελούµενες από 
τους πρώην ∆ήµους Αχελώου και Αργιθέας και την πρώην Κοινότητα Ανατολικής Αργιθέας). 
Σηµειώνεται ότι ∆ήµοι, οι οποίοι δεν προέρχονται από συνένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων, κατά 
το άρθρο 1 του ν. 3852/ 2010, αποτελούν µία ενιαία εκλογική περιφέρεια (π.χ. ∆ήµος Νέας 
Σµύρνης). Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 146, ν. 4251/ 2014 οι δηµοτικές 
κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του ν. 3852/ 2010 δεν αποτελούν εκλογικές περιφέρειες των 
δήµων άνω των 100.000 κατοίκων. Στις δηµοτικές αυτές κοινότητες συνεχίζουν να εκλέγονται 
συµβούλια δηµοτικής κοινότητας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο οικείο κεφάλαιο 
παρακάτω.  

 
Μονοεδρικές, διεδρικές, τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες: Είναι οι εκλογικές 
περιφέρειες στις οποίες εκλέγεται ένας, δύο ή τρεις δηµοτικοί σύµβουλοι, αντίστοιχα, για το 
οικείο δηµοτικό συµβούλιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 30 του ν. 3852/ 2010 και 
την υπ’ αριθµ. 145887/ 10.4.2014 (B’ 938) (Α∆Α: ΒΙΗΝΝ-ΓΦΡ) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών. 
 
Πληθυσµός: Για όλες τις περιπτώσεις ως πληθυσµός κάθε ∆ήµου ή δηµοτικής ενότητας ή 
δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας νοείται ο πραγµατικός πληθυσµός9 της γενικής απογραφής 
πληθυσµού του Κράτους της 9ης Μαΐου 2011, όπως αυτή κυρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 2891/ 
15.3.2013 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Β΄630) και την 
τροποποιητική της υπ’ αριθµ. ΓΠ- 192/ 18.3.2014 όµοια απόφαση (Β’ 699). Σηµειώνεται ότι η 
απογραφή του «De Facto Πληθυσµού» («Πραγµατικού Πληθυσµού» κατά την έννοια που 
αναφέρεται στην προκήρυξη των Γενικών Απογραφών µε αριθ. 1524/Γ5-473/2011, ΦΕΚ 
425/Β΄/2011), αποτυπώνει τον  αριθµό των ατόµων που βρέθηκαν παρόντα κατά την 
ηµεροµηνία αναφοράς της Απογραφής (9η Μαΐου 2011), σε κάθε επίπεδο διοικητικής 
διαίρεσης της Χώρας και µέχρι το επίπεδο του οικισµού, όπως αυτός προέκυψε από την 
Απογραφή Πληθυσµού-Κατοικιών 2011. 
 
 
Σταυροδοσία: Με τη σταυροδοσία ο πολίτης εκφράζει την προτίµησή του προς έναν ή δύο ή 
τρεις υποψηφίους δηµοτικούς συµβούλους της εκλογικής περιφέρειας, στους εκλογικούς 
καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραµµένος και προς έναν υποψήφιο δηµοτικό σύµβουλο από 
όλες τις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες του ∆ήµου.  
Σε δήµους που αποτελούνται από µία ενιαία εκλογική περιφέρεια, ο πολίτης εκφράζει την 
προτίµησή του προς έναν ή δύο ή τρεις υποψηφίους δηµοτικούς συµβούλους.   
Επίσης, εκφράζει την προτίµησή του προς έναν ή δύο υποψήφιους συµβούλους δηµοτικής 
κοινότητας ή προς έναν σύµβουλο τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας του 
∆ήµου.  
 

∆ηµοτικές- Τοπικές Κοινότητες:  
Α) ∆ηµοτικές κοινότητες αποτελούν:  

� Τα πρώην τοπικά διαµερίσµατα,10 εφόσον έχουν πληθυσµό µεγαλύτερο από 
2000 κατοίκους. Συγκεκριµένα δηµοτικές κοινότητες είναι: 
• οι ΟΤΑ που καταργήθηκαν και οι οικισµοί που προσαρτήθηκαν στους ∆ήµους και 

τις Κοινότητες, οι οποίοι συστήθηκαν µε το άρθρο 1 του ν. 2539/ 1997 
(«Πρόγραµµα Καποδίστριας»)  (Α’ 244) 

• οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες που καταργήθηκαν κατόπιν συνένωσης σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των νόµων 1416/ 1984 (Α’ 18) και 1622/ 1986 (Α’ 92) 

                                                 
9  Άρθρο 283, παρ. 12 του ν. 3852/ 2010  και  άρθρο 21, παρ. 1 του ν. 4147/ 2013 (Α’ 98). 

10  Άρθρο 2, παρ. 2 του ν. 3852/ 2010 
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� οι ∆ήµοι ή οι Κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση11, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του πδ 410/ 1995, εφόσον έχουν πληθυσµό 
µεγαλύτερο από 2000 κατοίκους (π.χ. σύσταση ∆ήµου Ωρωπού, µε το πδ 210/ 
2002) 

� οι ∆ήµοι ή οι Κοινότητες που συνενώθηκαν µε το άρθρο 1 του ν. 3852/ 2010 και δεν 
αποτελούνταν από τοπικά διαµερίσµατα,12 εφόσον έχουν πληθυσµό µεγαλύτερο 
από 2000 κατοίκους (π.χ. πρώην ∆ήµος ∆άφνης και πρώην ∆ήµος Υµηττού) 

� Τα πρώην τοπικά διαµερίσµατα των νησιωτικών ∆ήµων,13 εφόσον έχουν 
πληθυσµό µεγαλύτερο από 1000 κατοίκους (π.χ. ∆ηµοτική Κοινότητα 
Καλλιµασιάς του νησιωτικού ∆ήµου Χίου)  

� Πρώην Κοινότητες ή τοπικά διαµερίσµατα που εκτείνονται σε όλη τη περιφέρεια του 
νησιού και δεν αποτελούν ∆ήµο,14 σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 3852/2010, 
ανεξαρτήτως του αριθµού των κατοίκων αυτών (π.χ. πρώην Κοινότητα 
∆ονούσας) 

� Τα δηµοτικά διαµερίσµατα στα οποία διαιρούνταν οι ∆ήµοι,15 που στην έδρα τους 
έχουν  πληθυσµό άνω των 100.00 κατοίκων, σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Κ∆Κ16 

 
Β) Τοπικές Κοινότητες αποτελούν: 

� Τα πρώην τοπικά διαµερίσµατα,17 εφόσον έχουν πληθυσµό έως και 2000 
κατοίκους. Συγκεκριµένα, τα τοπικά διαµερίσµατα είναι: 
• οι ΟΤΑ που καταργήθηκαν και οι οικισµοί που προσαρτήθηκαν στους ∆ήµους και 

τις Κοινότητες, οι οποίοι συστήθηκαν µε το άρθρο 1 του ν. 2539/ 1997 
(«Πρόγραµµα Καποδίστριας») (Α’ 244)  

• οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες που καταργήθηκαν κατόπιν συνένωσης σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των νόµων 1416/ 1984 (Α’ 18) και 1622/ 1986 (Α’ 92) 

� οι ∆ήµοι ή οι Κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση18, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του πδ 410/ 1995, εφόσον έχουν πληθυσµό έως και 
2000 κατοίκους. 

� οι ∆ήµοι ή οι Κοινότητες που συνενώθηκαν µε το άρθρο 1 του ν. 3852/ 2010 και δεν 
αποτελούνται από δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες,19 εφόσον έχουν πληθυσµό έως 
και 2000 κατοίκους. 

� Τα πρώην τοπικά διαµερίσµατα των νησιωτικών ∆ήµων,20 εφόσον έχουν 
πληθυσµό έως 1000 κατοίκους  

                                                 
11  Άρθρο 2, παρ. 2 του ν. 3852/ 2010  

12  Άρθρο 2, παρ. 2 του ν. 3852/ 2010 

13  Άρθρο 2, παρ. 3 του ν. 3852/ 2010 

14  Άρθρο 2, παρ. 3 του ν. 3852/ 2010 

15  Άρθρο 2, παρ. 4 του ν. 3852/ 2010 

16  Τα δηµοτικά διαµερίσµατα των δήµων µπορούν να ανευρεθούν στα ακόλουθα ΦΕΚ: Αθηναίων (Α’ 246/ 1981), Θεσσαλονίκης 

(Α’ 74/ 1985), Πειραιά (Α’ 100/ 1982), Πατρέων (Α’ 154/ 1994), Ηρακλείου Κρήτης (Α’ 185/ 2006), Λαρισαίων (Α’ 193/ 2006), και 

Περιστερίου (Α’ 198/ 2006). Σηµειώνεται ότι ο ∆ήµος Καλλιθέας δεν διαιρείται σε δηµοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του ν. 3852/ 

2010 καθώς σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή του πραγµατικού (de facto) πληθυσµού έχει κάτω από 100.000 κατοίκους, και 

εποµένως οι διατάξεις του  πδ 176/ 2006 (Α΄185) παύουν να ισχύουν.  

17  Άρθρο 2, παρ. 2 του ν. 3852/ 2010 

18  Άρθρο 2, παρ. 2 του ν. 3852/ 2010 

19  Άρθρο 2, παρ. 2 του ν. 3852/ 2010 

20  Άρθρο 2, παρ. 3 του ν. 3852/ 2010 
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 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
 ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ  

 
 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 2014 και λήγει την 31η Αυγούστου 201921, θα γίνουν την Κυριακή 
18 Μαΐου 201422 
 
Στις εκλογές αυτές ψηφίζουµε για την ανάδειξη: 

� δηµάρχων  
� δηµοτικών συµβούλων 
� συµβούλων δηµοτικής κοινότητας   
� συµβούλων τοπικής κοινότητας   
� εκπροσώπων της τοπικής κοινότητας  

 
Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 7η πρωινή και θα λήξει την 7η βραδινή της ίδιας ηµέρας23. Σε 
περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί την επόµενη Κυριακή 25 
Μαΐου 2014, µε ίδια ώρα έναρξης και λήξης.24 Σε περίπτωση που η ψηφοφορία δεν διεξαχθεί 
για οποιοδήποτε λόγο σε ένα ∆ήµο ή σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τµήµατα αυτή θα γίνει 
την Τετάρτη 21 Μαΐου 2014.25  
 

 2. Εκλογείς και Εκλόγιµοι  

 2.1 Εκλογικό δικαίωµα    

  
∆ικαίωµα ψήφου στις δηµοτικές εκλογές έχουν26: 
 
α. όλοι οι δηµότες του ∆ήµου που σωρευτικά: 

• έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί µέχρι 
31.12.199627  

• είναι εγγεγραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του ∆ήµου28 

                                                 
21  Άρθρο 9, παρ. 3 του ν. 3852/ 2010  

22  Άρθρο 10, παρ. 1 του ν. 4239/ 2014 

23  Άρθρο 47 του Κ∆Κ. 

24  Άρθρο 33, παρ. 1 ν. 3852/10 

25  Άρθρο 48 Κ∆Κ. 

26  Άρθρο 10  ν. 3852/10 

27  Σύµφωνα µε το άρθρο 10, παρ. 3 του ν. 3852/ 2010 ως προς το όριο ηλικίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος 

εφαρµόζονται οι διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, όπως κάθε φορά ισχύουν. Η πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους 

θεωρείται ηµεροµηνία γέννησης εκείνων που έχουν γεννηθεί κατά το έτος αυτό.  

28  Άρθρο 10, παρ. 1 του ν. 3852/ 2010. Η καθόλου διαδικασία κατάρτισης των εκλογικών καταλόγων, περιλαµβανοµένης και 

εκείνης της καταχώρισης µεταβολών, διαγραφών, καθώς και της τακτής, ανά δίµηνο, αναθεώρησής τους, οριοθετείται στο πδ 26/ 2012 (Α’ 

57), που εµπεριέχει την νοµοθεσία για την εκλογή βουλευτών (άρθρα 7 έως και 26). Σηµειώνεται ότι κατά τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 

12 του ν. 3852/ 2010 οι εκλογικοί κατάλογοι, που ισχύουν για την εκλογή βουλευτών, ισχύουν και για την ανάδειξη των δηµοτικών 

αρχών.  
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β. οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης29, οι οποίοι δεν 
έχουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά  που σωρευτικά:   

• κατοικούν στην Ελλάδα 
• έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή εφόσον έχουν γεννηθεί 

µέχρι 31.12.1996 
• είναι εγγεγραµµένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του ∆ήµου όπου 

κατοικούν, µέχρι τις 14 Μαρτίου 2014. 
 
∆εν έχουν δικαίωµα ψήφου στις δηµοτικές εκλογές όσοι εκ των ανωτέρω έχουν στερηθεί το 
εκλογικό δικαίωµα30, δηλαδή όσοι βρίσκονται σε πλήρη στερητική δικαστική συµπαράσταση31 
και όσοι στερήθηκαν το δικαίωµα αυτό λόγω αµετάκλητης ποινικής καταδίκης, και εφόσον η 
στέρηση αυτή υφίσταται κατά το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. 
 
Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 4244/ 2014 δεν έχουν δικαίωµα του 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι οι οµογενείς, οι νόµιµα διαµένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών και οι 
πολίτες χωρών της ΕΖΕΣ32, καθώς κρίθηκαν ως αντισυνταγµατικές οι διατάξεις των άρθρων 
14επ του ν. 3838/ 2010. 

 2.2 Εκλογείς  
Ειδικότερα, για καθεµιά από τις παρακάτω περιπτώσεις ανάδειξης δηµοτικών αρχών, 
ψηφίζουν: 

� για ∆ήµαρχο και δηµοτικούς συµβούλους: όλοι οι δηµότες εκλογείς, οι οποίοι 
είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους του ∆ήµου και οι πολίτες των 
λοιπών 27 κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι εγγεγραµµένοι 
στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του ∆ήµου όπου κατοικούν.  

� για συµβούλους δηµοτικών κοινοτήτων: µόνο οι δηµότες εκλογείς που είναι 
εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους της οικείας δηµοτικής κοινότητας 
και οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
είναι εγγεγραµµένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της δηµοτικής 
κοινότητας του ∆ήµου όπου κατοικούν.33 

� για συµβούλους τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωπο της τοπικής 
κοινότητας: µόνο οι δηµότες εκλογείς που είναι εγγεγραµµένοι στους 
εκλογικούς καταλόγους της τοπικής κοινότητας,  και οι πολίτες των λοιπών 27 
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι εγγεγραµµένοι στους 
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της τοπικής κοινότητας του ∆ήµου όπου 
κατοικούν.34 

 2.3 Άσκηση εκλογικού δικαιώµατος  
 
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος είναι υποχρεωτική. Από την υποχρέωση αυτή 
εξαιρούνται35: 

• 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. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι στις δηµοτικές εκλογές δεν συντάσσονται ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι για 
τους κρατούµενους36 και τους ναυτικούς.37 

                                                 
29  Από 1.7.2013 η Κροατία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (βλ. υπ’ αριθµ. 27237/ 4.7.2013 εγκύκλιο της ∆/νσης Εκλογών 

του Υπουργείου Εσωτερικών) 

30  Άρθρο 10, παρ. 4 του ν. 3852/ 2010 και άρθρο 5 του πδ 26/ 2012 

31  Άρθρα 1666 έως και 1688 ΑΚ 

32  Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών αποτελούµενη από τις χώρες: Ελβετία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία. 

33  Άρθρο 11, παρ. 1, δεύτερο εδάφιο του ν. 3852/ 2010 

34  Άρθρο 11, παρ. 1, δεύτερο εδάφιο του ν. 3852/ 2010 

35  Άρθρο 11 παρ. 2 ν. 3852/2010 
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Οι ετεροδηµότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα µόνο στο ∆ήµο, στους 
εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραµµένοι, και όχι στον τόπο 
διαµονής τους, όπως προκύπτει από το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3146/2003 
(Α΄125)38, όπως έχει κωδικοποιηθεί µε το άρθρο 95 του πδ 26/ 2012.  
 
Ειδική άδεια39 για τη διευκόλυνση στην άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος χορηγείται από 
την υπηρεσία τους στους: 
• ∆ικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους 
• ∆ηµόσιους πολιτικούς υπαλλήλους40  
• Στρατιωτικούς που υπηρετούν µε οποιαδήποτε ιδιότητα στις ένοπλες δυνάµεις, την 

ελληνική αστυνοµία και το λιµενικό σώµα  
• Υπαλλήλους Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης41, ΝΠ∆∆, τραπεζών (του ∆ηµόσιου 

Τοµέα) και δηµόσιων οργανισµών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, 
 
εφόσον την ηµέρα της ψηφοφορίας δεν διαµένουν στο ∆ήµο, όπου ασκούν το εκλογικό τους 
δικαίωµα. 
 
Ανάλογη άδεια είναι δυνατό να λάβει και το προσωπικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού 
τοµέα42, εφόσον εκδοθεί σχετική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης.43 
 

 2.4 Εκλόγιµοι 
 
α.  Για το αξίωµα του ∆ηµάρχου έχουν δικαίωµα να εκλεγούν όλοι οι Έλληνες πολίτες που 
είναι δηµότες του ∆ήµου, έχουν την ικανότητα του εκλέγειν44 και έχουν συµπληρώσει το 
21ο έτος της ηλικίας τους45  κατά την ηµέρα διενέργειας των εκλογών, δηλαδή έχουν 
γεννηθεί µέχρι τις 17.5.1993.  

 
β. Για το αξίωµα του δηµοτικού συµβούλου, έχουν δικαίωµα να εκλεγούν:  

• όλοι οι Έλληνες πολίτες που είναι δηµότες του ∆ήµου, έχουν την ικανότητα 
του εκλέγειν και έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την 
ηµέρα διενέργειας των εκλογών,46 δηλαδή έχουν γεννηθεί µέχρι 17.5.1996 

• οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
οποίοι α) έχουν την ικανότητα του εκλέγειν, β) έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος 

                                                                                                                                            
36  Σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν 2776/1999,  Α΄ 291) οι κρατούµενοι ψηφίζουν µόνο κατά τις 

βουλευτικές εκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων ευρωβουλευτών. 

37  Σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 10 του ν. 2623/1998 (Α΄ 139), όπως αυτές έχουν κωδικοποιηθεί στο 

άρθρο 27, παρ. 7 του πδ 26/ 2012 οι ναυτικοί ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα στις βουλευτικές εκλογές, στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και στα δηµοψηφίσµατα. 

38   Άρθρο 2, παρ. 1 του ν. 3146/ 2003: «Οι εκλογείς που διαµένουν σε δήµο ή κοινότητα άλλης εκλογικής περιφέρειας από 

εκείνη, στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραµµένοι, αποκαλούνται στο εξής «ετεροδηµότες» και µπορούν να ασκούν το 

εκλογικό τους δικαίωµα κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

τα δηµοψηφίσµατα, στον τόπο διαµονής τους». 

39  Άρθρο 11 παρ. 3 ν. 3852/10 

40  Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του πδ 210/1992 (Α΄ 99) οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώµατος είναι δηµόσιοι πολιτικοί  

υπάλληλοι. 

41  ∆ηλαδή τους υπαλλήλους των ∆ήµων, των ∆ηµοτικών Ιδρυµάτων και των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου αυτών, 

καθώς και των Συνδέσµων ∆ήµων.  

42 Σ’ αυτές  ανήκουν οι δηµοτικές επιχειρήσεις.  

43  Άρθρο 11 παρ. 3 ν. 3852/10 

44  Βλ. ανωτέρω στην ενότητα 2.1.  

45  Σύµφωνα µε το άρθρο 29, παρ. 2 του πδ 26/ 2012, η ηλικία αποδεικνύεται από την εγγραφή στο Μητρώο αρρένων ή το 

δηµοτολόγιο του δήµου. Αν για τη συµπλήρωση της ηλικίας, πρέπει να βεβαιωθεί εκτός του έτος και η ηµεροµηνία γεννήσεως, αυτή 

αποδεικνύεται µόνο µε τη ληξιαρχική πράξη γέννησης. 

46  Άρθρο 13, παρ. 1 του ν. 3852/ 2010 
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της ηλικίας τους κατά την ηµέρα διενέργειας των εκλογών,47 δηλαδή έχουν 
γεννηθεί µέχρι 17.5.1996, και γ) δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση έκπτωσης 
του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους- µέλους 
καταγωγής τους.  

 
γ. Για το αξίωµα του συµβούλου δηµοτικής κοινότητας και του συµβούλου τοπικής κοινότητας  
έχουν δικαίωµα να εκλεγούν:  

• όλοι οι Έλληνες πολίτες που είναι δηµότες του ∆ήµου, έχουν την ικανότητα 
του εκλέγειν, έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ηµέρα 
διενέργειας των εκλογών,48 δηλαδή έχουν γεννηθεί µέχρι 17.5.1996  

• οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
οποίοι α) έχουν την ικανότητα του εκλέγειν, β) έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος 
της ηλικίας τους κατά την ηµέρα διενέργειας των εκλογών,49 δηλαδή έχουν 
γεννηθεί µέχρι 17.5.1996, γ) δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση έκπτωσης του 
δικαιώµατος του εκλέγεσθαι, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους- µέλους 
καταγωγής τους  

 
δ. Για το αξίωµα του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας έχουν δικαίωµα να εκλεγούν όλοι οι 
δηµότες του οικείου ∆ήµου, οι οποίοι α) έχουν την ικανότητα του εκλέγειν και β) έχουν 
συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ηµέρα διενέργειας των εκλογών, δηλαδή 
έχουν γεννηθεί µέχρι 17.5.199650  

 2.4.1 Μεταδηµότευση υποψηφίων 
 
Α. Στους υποψήφιους δηµάρχους, δηµοτικούς συµβούλους ή συµβούλους δηµοτικής 
ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπους τοπικής κοινότητας που δεν είναι δηµότες 
του ∆ήµου, όπου ενδιαφέρονται να εκλεγούν, δίδεται η δυνατότητα µεταδηµότευσης 
προκειµένου να θέσουν υποψηφιότητα σε αυτόν. Έτσι, όσοι επιθυµούν να είναι υποψήφιοι:  

 
• στους ∆ήµους των νοµών Αττικής51 και Θεσσαλονίκης (πχ. εγγεγραµµένος στο 

δηµοτολόγιο του ∆ήµου Ηγουµενίτσας µπορεί να µεταδηµοτεύσει στο ∆ήµο ∆άφνης- 
Υµηττού, εφόσον θέσει υποψηφιότητα σε κάποιο από τα αιρετά αξιώµατα του δήµου 
αυτού), 

 
• σε οποιοδήποτε ∆ήµο νοµού, εφόσον σήµερα είναι γραµµένοι σε δηµοτολόγιο ή 

Μητρώο Αρρένων ή εκλογικό κατάλογο οποιουδήποτε άλλου ∆ήµου του ίδιου νοµού 
(πχ εγγεγραµµένος στο δηµοτολόγιο του ∆ήµου Ηγουµενίτσας µπορεί να 
µεταδηµοτεύσει στο ∆ήµο Φιλιατών, εφόσον θέσει υποψηφιότητα σε κάποια από τα 
αιρετά αξιώµατα του δήµου αυτού) 

 
• σε οποιοδήποτε ∆ήµο νοµού, εφόσον κατά το παρελθόν ήταν  γραµµένοι σε Μητρώο 

Αρρένων ή δηµοτολόγιο ή εκλογικό κατάλογο οποιουδήποτε άλλου ∆ήµου του ίδιου 
νοµού (πχ εγγεγραµµένος παλαιότερα στο δηµοτολόγιο του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, και 
τώρα εγγεγραµµένος στο δηµοτολόγιο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, µπορεί να 
µεταδηµοτεύσει, στο ∆ήµο Φιλιατών, εφόσον θέσει υποψηφιότητα σε κάποια από τα 
αιρετά αξιώµατα του δήµου αυτού),  

 
δεν απαιτείται να έχουν διετή διαµονή στους ∆ήµους αυτούς.52 
 

                                                 
47  Άρθρο 13, παρ. 2 του ν. 3852/ 2010 

48  Άρθρο 13, παρ. 1 του ν. 3852/ 2010 

49  Άρθρο 13, παρ. 1 του ν. 3852/ 2010 

50  Άρθρο 13, παρ. 1 του ν. 3852/ 2010 

51  ∆ηλαδή όλη η σηµερινή Περιφέρεια Αττικής 

52  Άρθρο 16 του Κ∆Κ, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22, παρ. 1 του Ν. 3536/ 2007 (Α’ 42), σε συνδυασµό µε το άρθρο 

10, παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 
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Όσοι ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα στους ανωτέρω ∆ήµους οφείλουν να 
υποβάλουν σε αυτούς αίτηση για µεταδηµότευση από την  1η Απριλίου 201453 µέχρι και την 
προηγούµενη της λήξης της προθεσµίας κατάθεσης στο αρµόδιο δικαστήριο της δήλωσης 
κατάρτισης των συνδυασµών, δηλ. µέχρι την 26η Απριλίου 2014.54  
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη µεταδηµότευση των υποψηφίων είναι τα εξής: 

1. Αίτηση του ενδιαφερόµενου, η οποία κατατίθεται στο ∆ήµο όπου επιθυµεί να 
µεταδηµοτεύσει.55 Στην αίτηση αυτή πρέπει να δηλώσει ρητά ότι θα θέσει 
υποψηφιότητα στο συγκεκριµένο ∆ήµο και για το λόγο αυτό ζητά την εγγραφή του 
στο δηµοτολόγιο του. 

 
2  α. Πιστοποιητικό περί εγγραφής του στο δηµοτολόγιο του ∆ήµου από όπου 
µεταδηµοτεύει, για όποιον θέτει υποψηφιότητα στους ∆ήµους των νοµών Αττικής και 
Θεσσαλονίκης ή 
 

β. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση του ∆ήµου του νοµού, στην περιφέρεια του οποίου 
υπάγεται ο ∆ήµος όπου επιθυµεί να θέσει υποψηφιότητα, ότι ο συγκεκριµένος 
υποψήφιος είναι ή ήταν γραµµένος στα δηµοτολόγια ή Μητρώα Αρρένων. 

 
Επισηµαίνεται, επίσης, ότι η διαδικασία µεταδηµότευσης µπορεί να διενεργηθεί και µέσω 
ΚΕΠ.56   
 
Οι ∆ήµοι υποχρεούνται να προβούν άµεσα, και πάντως όχι πέραν της 26ης Απριλίου 2014, στη 
µεταδηµότευση και να εκδώσουν το πιστοποιητικό εγγραφής. Εφόσον αυτός που 
µεταδηµότευσε δεν ανακηρυχθεί υποψήφιος, η απόφαση µεταδηµότευσης παύει να ισχύει 
µετά την παρέλευση τριών (3) µηνών από την ανακήρυξη των συνδυασµών και των 
υποψηφίων, δηλαδή µετά την 3η Αυγούστου 2014. Η απώλεια της δηµοτικότητας επέρχεται 
αυτοδικαίως, και ως εκ τούτου η σχετική απόφαση έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα, ως προς τη 
µη πλήρωση της προϋπόθεσης ανακήρυξης του µεταδηµοτεύσαντος, ως υποψηφίου. 
Εφιστάται η προσοχή ότι σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση που ο 
µεταδηµοτεύσας ανακηρυχθεί υποψήφιος (σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ν. 3852/ 2010), 
και ανεξάρτητα από το αν εκλεγεί ή όχι στο αξίωµα για το οποίο έθεσε 
υποψηφιότητα, καθίσταται πλέον δηµότης του νέου ∆ήµου στον οποίο 
µεταδηµότευσε.  
 
Όσοι υποψήφιοι µεταδηµοτεύσουν µε τη διαδικασία αυτή δεν θα µπορούν να ψηφίσουν στο 
νέο ∆ήµο, όπου θέτουν υποψηφιότητα, επειδή η διαδικασία της µεταδηµότευσης διενεργείται 
µετά την 14η Μαρτίου 201457 που είναι η τελευταία ηµέρα της Α΄ αναθεώρησης των 
εκλογικών καταλόγων, στους οποίους έχουν περιληφθεί όλες οι µεταβολές (µεταδηµοτεύσεις 
κλπ.) που έγιναν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή και βάσει των οποίων θα διενεργηθούν οι 
εκλογές της 18ης Μαΐου 2014.58 Εννοείται ότι οι υποψήφιοι αυτού µπορούν να ψηφίσουν για 
την ανάδειξη των νέων δηµοτικών αρχών στο ∆ήµο όπου ήταν δηµότες µέχρι την 14η 
Μαρτίου 2014. 
 
 
Β. Στους υποψήφιους δηµάρχους, δηµοτικούς συµβούλους ή συµβούλους 
δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπους τοπικής κοινότητας που 
ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα σε δήµους άλλων νοµών, εκτός δηλ. των 

                                                 
53  Άρθρο 16 του Κ∆Κ σε συνδυασµό µε το άρθρο 10, παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 

54  Σύµφωνα µε το άρθρο 41 του Κ∆Κ στις προθεσµίες που ορίζονται κατά τη διαδικασία εκλογής των δηµοτικών αρχών δεν 

υπολογίζεται η µέρα της ψηφοφορίας. Η προθεσµία λήγει µόλις παρέλθει και η τελευταία ηµέρα της, έστω και αν είναι ηµέρα αργίας. 

55  Άρθρο 10, παρ. 5 του ν. 3852/ 2010 

56  Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. οικ. 10784/ 14.3.2014  (Β’ 718)κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 

µεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (Α∆Α: ΒΙΞΡΝ-ΚΦ9 ) 

57  Άρθρο 16 ν. 4242/ 2014 (Α’ 50) 

58  ΣτΕ 1071/ 2008 
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περιλαµβανοµένων στην ενότητα Α περιπτώσεων, δίδεται η δυνατότητα µεταδηµότευσης, 
σύµφωνα µε την κείµενη περί µεταδηµότευσης59 νοµοθεσία, στο δήµου όπου: 

Β1. διαµένουν τουλάχιστον επί µία διετία, ή 
Β2. είναι δηµότης ο άλλος σύζυγος, ή 
Β3. ήταν δηµότες πριν από το γάµο, σε περίπτωση λύσης αυτού, ή 
Β4. ήταν αρχικά δηµότες  οι ίδιοι ή οι γονείς τους. Αυτή η δυνατότητα όµως παρέχεται για 
µία και µόνο φορά 

 
Σε αυτές τις περιπτώσεις η µεταδηµότευση πρέπει να διενεργηθεί τουλάχιστον µέχρι την 
προηγούµενη της κατάθεσης στο αρµόδιο Πρωτοδικείο της δήλωσης κατάρτισης των 
συνδυασµών, δηλ. µέχρι την 26η Απριλίου 2014. 
 
Σε όσες, όµως, περιπτώσεις η διαδικασία της µεταδηµότευσης περαιωθεί µετά την 14η 
Μαρτίου 201460 που είναι η τελευταία ηµέρα της Α΄ αναθεώρησης των εκλογικών 
καταλόγων, στους οποίους θα έχουν περιληφθεί όλες οι µεταβολές (µεταδηµοτεύσεις κλπ.) 
που έγιναν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή και βάσει των οποίων θα διενεργηθούν οι εκλογές της 
18ης Μαΐου 2014, ο υποψήφιος δεν θα µπορεί να ψηφίσει στο ∆ήµο, όπου θέτει 
υποψηφιότητα.61 Εννοείται ότι µπορεί να ψηφίσει για την ανάδειξη των νέων δηµοτικών 
αρχών στο ∆ήµο όπου ήταν δηµότης µέχρι την 14η Μαρτίου 2014. 
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη µεταδηµότευση της ενότητας αυτής είναι τα εξής: 

1. Αίτηση του ενδιαφεροµένου, η οποία κατατίθεται στο ∆ήµο όπου επιθυµεί να 
µεταδηµοτεύσει, και εγγράφεται στο δηµοτολόγιο του.62  

2. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής του στο δηµοτολόγιο του ∆ήµου, από τον οποίο 
επιθυµεί να µεταδηµοτεύσει και  

3. α. Βεβαίωση του ∆ηµάρχου περί της διετούς µόνιµης εγκατάστασης (περίπτωση Β1). 
Σηµειώνεται ότι η βεβαίωση του ∆ηµάρχου περί της διετούς µόνιµης εγκατάστασης 
διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κ∆Κ. Κατά την έννοια των ανωτέρω 
διατάξεων, κατοικία είναι ο τόπος όπου το πρόσωπο έχει την κύρια και µόνιµη 
εγκατάστασή του, ο τόπος δηλαδή που έχει καταστεί, σύµφωνα µε τη βούλησή του, 
το σταθερό κέντρο των βιοτικών του εν γένει σχέσεων. Ειδικότερα, ως κύρια και 
µόνιµη εγκατάσταση θεωρείται ο τόπος της οικογενειακής εγκατάστασης, ο οποίος 
έχει το στοιχείο της σταθερότητας, ενώ δεν αποκλείεται η άσκηση επαγγέλµατος σε 
άλλο τόπο63 ή 
β. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής του άλλου συζύγου στο δηµοτολόγιο του ∆ήµου 
που επιθυµεί να µεταδηµοτεύσει (περίπτωση Β2) ή  
γ. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής του πριν το γάµο, σε περίπτωση λύσης αυτού, 
στο δηµοτολόγιο του ∆ήµου που επιθυµεί να µεταδηµοτεύσει (περίπτωση Β3) ή 
δ. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής αρχικά του ιδίου ή των γονέων του στο 
δηµοτολόγιο του ∆ήµου όπου επιθυµεί να µεταδηµοτεύσει. Σε αυτή την περίπτωση 
απαιτείται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου, στην οποία δηλώνεται 
ότι κάνει χρήση αυτού του δικαιώµατος µία µόνο φορά (περίπτωση Β4). 

 
Επισηµαίνεται, επίσης, ότι η διαδικασία µεταδηµότευσης µπορεί να διενεργηθεί και µέσω 
ΚΕΠ.64  
 
Ευνόητο είναι ότι εάν κάποιος µεταδηµοτεύσει µε τη διαδικασία της περίπτωσης αυτής µπορεί, 
ακολούθως, να µεταδηµοτεύσει και µε τη διαδικασία της περίπτωσης Α’, πχ εγγεγραµµένος 
στο δηµοτολόγιο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης µπορεί να µεταδηµοτεύσει στο ∆ήµο 
Ηγουµενίτσας, εφόσον αποδείξει διετή µόνιµη κατοικία στο δήµο (περίπτωση Β΄) και κατόπιν 

                                                 
59  Άρθρο 15, παρ. 7 και 8 του Κ∆Κ. 

60  Άρθρο 16 ν. 4242/ 2014 (Α’ 50) 

61  ΣτΕ 1071/ 2008 

62  Άρθρο 10, παρ. 5 του ν. 3852/ 2010 

63  ΣτΕ 1865, 2312/2002, 5006/96 κ.ά. 

64  Σχετ. η υπ’ αριθµ. 6297/ 3.4.2006  Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης  (Β’ 415) 

και  η  υπ’ αριθµ.  ∆ΙΑ∆Π/ Α1/13190/ 1.7.2002 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης  (Β’ 896) 
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να µεταδηµοτεύσει στο ∆ήµο Φιλιατών, εφόσον θέσει υποψηφιότητα σε κάποια από τα αιρετά 
αξιώµατα του δήµου αυτού (περίπτωση Α΄). 
 
Σηµειώνεται ότι δεν νοείται οποιαδήποτε από τις προαναφερόµενες διαδικασίες 
µεταδηµότευσης υποψηφίου πολίτη των λοιπών 27 κρατών- µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθόσον αυτός εγγράφεται µέχρι ορισµένη ηµεροµηνία (την 14.3.2014, για τις επικείµενες  
δηµοτικές εκλογές) στο ∆ήµο όπου κατοικεί65. 
 

 3. Κωλύµατα Εκλογιµότητας 
 
Οι αιρετοί των δήµων δεν πρέπει να αποδέχονται καθήκοντα ή έργα που συνιστούν κώλυµα 
εκλογιµότητας ή ασυµβίβαστα για τη θέση του αιρετού. Ο δικαιολογητικός λόγος που 
επιβάλλει τη θέσπιση κωλύµατος είναι η προστασία του δηµοσίου συµφέροντος από τον 
ψυχολογικό επηρεασµό που είναι δυνατόν να ασκήσουν στο εκλογικό σώµα πρόσωπα τα 
οποία κατέχουν δηµόσια θέση και η αποφυγή της προπαρασκευής, µε τον τρόπο αυτό, της 
σταδιοδροµίας  τους  ως  δηµοτικών  αρχόντων.66 
 
Κώλυµα εκλογιµότητας υπάρχει πριν από την εκλογή και αναδεικνύεται κατά την ανακήρυξη 
των υποψηφίων, ενώ, αν εξακολουθεί να υφίσταται και µετά την εκλογή και κατά την 
εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών, καθίσταται ασυµβίβαστο, οπότε και επιφέρει, στην 
τελευταία αυτή περίπτωση, την αυτοδίκαιη έκπτωση του δηµοτικού άρχοντα από το αξίωµά 
του.67  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3852/ 2010 καταλαµβάνονται από: α) σχετικό 
κώλυµα εκλογιµότητας, αν δεν παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξη τους ως υποψηφίων, τα 
πρόσωπα των περιπτώσεων α) έως και δ) της παρ. 1 και β) τοπικό µεν αλλά απόλυτο κώλυµα 
εκλογιµότητας (που δεν αίρεται µε την παραίτηση από την κρίσιµη ιδιότητα) για την εκλογική 
περιφέρεια που υπηρέτησαν ή σε όποια εκλογική περιφέρεια εκτεινόταν η τοπική αρµοδιότητα 
τους, µέσα στους τελευταίους δεκαοκτώ µήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών, τα 
πρόσωπα των περιπτώσεων ε) και στ) της παρ. 1.68 
 
Εποµένως, κρίσιµος χρόνος συνδροµής ή µη των κωλυµάτων εκλογιµότητας είναι για µεν τις 
περιπτώσεις α) έως και δ) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3852/ 2010 εκείνος της 
ανακήρυξης των υποψηφίων, ενώ για τις περιπτώσεις ε) και στ) της ίδιας παραγράφου όλο το 
δεκαοκτάµηνο πριν τη διενέργεια των δηµοτικών εκλογών.  
 
Επειδή οι διατάξεις αυτές εισάγουν περιορισµό του δηµόσιου πολιτικού δικαιώµατος του 
εκλέγεσθαι σε θέσεις οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ερµηνευτέες στενώς.69   
 
Επισηµαίνεται ότι η συνταγµατική διάταξη (του άρθρου 56), ορίζοντας κατά τρόπο πλήρη και 
περιοριστικό τα κωλύµατα εκλογιµότητας των βουλευτών, είναι ειδική διάταξη εξαιρετικού 
χαρακτήρα και δεν είναι, για το λόγο αυτό, δυνατό να τύχει ανάλογης εφαρµογής και στις 
εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α..70 
 
Τέλος, σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 45 του ν. 3421/ 2005 (Α’ 302) όσοι υπηρετούν 
στις ένοπλες δυνάµεις για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον 
υποβάλλουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως δηµάρχων, απολύονται προσωρινά από 
αυτές την εποµένη της ηµεροµηνίας επίδοσης της πρότασης υποψηφιότητας στον πρόεδρο 
του πρωτοδικείου και αναβάλλεται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.  

                                                 
65  Βλ. υπ’ αριθµ. 47412/ 25.11.2013 (Α∆Α: ΒΛ1ΤΝ-ΑΥ3) εγκύκλιο της ∆/νσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών 

66  Βλ. ΣτΕ 117/ 2004 

67  Πρβλ. ΣτΕ 1557/2004, 1902/2002 

68  ΑΕ∆ 12/ 2004 

69  ΣτΕ 3323/ 2003 

70  ΣτΕ 2166/ 2004 
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1.΄Ετσι δεν µπορούν να εκλεγούν στα αξιώµατα των δηµοτικών αρχών: 
 
i. Οι δικαστικοί λειτουργοί71, όσοι, δηλαδή, εµπίπτουν στο ρυθµιστικό πεδίο του 

άρθρου 33 του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών 
Λειτουργών (ν. 1756/ 1988, Α’ 35)72. Είναι προφανές ότι το κώλυµα εκλογιµότητας δεν 
καταλαµβάνει τους δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι δεν είναι δικαστικοί λειτουργοί και 
οι οποίοι διέπονται, από πλευράς υπηρεσιακής κατάστασης, από αυτοτελή Κώδικα 
(Κύρωση Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων, κυρωτ. ν. 2812/ 2000, Α’ 67)73    

ii. Οι αξιωµατικοί των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας:  
- Υπό το δεδοµένο ότι είναι διακριτή η υπηρεσιακή κατάσταση των 

µονίµων αξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων, (ν. 2439/ 1996, Α’ 219) 
έναντι εκείνης των µονίµων ανθυπασπιστών και υπαξιωµατικών (νδ 445/ 
1974, Α’ 160), δεν καταλαµβάνονται από το κώλυµα αυτό οι 
ανθυπασπιστές και υπαξιωµατικοί των Ενόπλων ∆υνάµεων. ∆εν έχουν 
κώλυµα εκλογιµότητας οι δόκιµοι έφεδροι αξιωµατικοί και οι οπλίτες των 
ενόπλων δυνάµεων (στρατεύσιµοι, µόνιµοι, εθελοντές, επαγγελµατίες και 
βραχείας ανακατάταξης).74 

- Ως αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας θεωρούνται οι κατέχοντες 
βαθµό υπαστυνόµου Β’ και άνω.75 Οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί 
φρουροί αποτελούν ιδιαίτερες κατηγορίες προσωπικού, που διέπονται, 
αντιστοίχως, από τις διατάξεις του ν. 2622/ 1998 (Α’ 138) και του άρθρου 
9 του ν. 2734/ 1999 (Α’ 161), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν, και δεν καταλαµβάνονται από το κώλυµα αυτό.  

- ∆εν εµπίπτουν στην έννοια των αξιωµατικών του Πυροσβεστικού 
Σώµατος76 οι πυρονόµοι, οι αρχιπυροσβέστες και οι πυροσβέστες.  

- Όσον αφορά το Λιµενικό Σώµα- Ελληνική Ακτοφυλακή το κώλυµα 
καταλαµβάνει τους βαθµοφόρους αυτού από το βαθµό του σηµαιοφόρου 
και άνω. ∆εν εµπίπτουν εποµένως σε αυτό οι ανθυπασπιστές, οι 
υπαξιωµατικοί και οι λιµενοφύλακες.  

 
iii. Οι θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών. Ως «γνωστή θρησκεία» θα 

πρέπει να θεωρηθεί στο πλαίσιο του άρθρου 13, παρ. 2 του Συντάγµατος κάθε 
θρησκεία, εφόσον οι τελετές της δεν είναι κρυφές, τα δόγµατα και οι αρχές της δεν 
είναι απόκρυφες και µυστικές, αλλά φανερές σε όλους και ως εκ τούτου γνωστές.77  

 

                                                 
71  Στους δικαστικούς λειτουργούς δεν ανήκουν οι ιατροδικαστές (άρθρο 33,  ν. 1756/1988, Α΄ 35), ούτε οι άµισθοι ή έµµισθοι 

υποθηκοφύλακες (άρθρο 92 Σ). Αναφορικά µε τους άµισθους υποθηκοφύλακες βλ. υπ’ αριθµ. 3/ 1999 Γνωµοδότηση Εισαγγελέα Αρείου 

Πάγου 

72  α)  Ο  πρόεδρος, οι  αντιπρόεδροι,  σύµβουλοι,   πάρεδροι, εισηγητές και δόκιµοι εισηγητές του Συµβουλίου της Επικρατείας. 

 β) Ο Πρόεδρος, ο Εισαγγελέας, οι αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου,  οι αρεοπαγίτες και αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, οι  

πρόεδροι και  εισαγγελείς  εφετών  οι  εφέτες  και  αντιεισαγγελείς εφετών,  οι  πρόεδροι και εισαγγελείς πρωτοδικών, οι πρωτοδίκες και  

αντιεισαγγελείς  πρωτοδικών,  οι πάρεδροι   πρωτοδικείων   και πάρεδροι  εισαγγελίας, οι ειρηνοδίκες, πταισµατοδίκες και δόκιµοι 

ειρηνοδίκες. 

  γ)  Ο  Πρόεδρος, ο  γενικός  επίτροπος  της  Επικρατείας,  οι αντιπρόεδροι,   σύµβουλοι,  αντεπίτροποι,  πάρεδροι,  εισηγητές  

και  δόκιµοι εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

  δ) Ο γενικός επίτροπος, ο  επίτροπος και οι  αντεπίτροποι  της Επικρατείας  των  τακτικών  διοικητικών  δικαστηρίων,  οι 

πρόεδροι  εφετών,  εφέτες,  πρόεδροι πρωτοδικών,   πρωτοδίκες   και   πάρεδροι  πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. 

73  Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του κυρωτ. ν. 2812/ 2000  (Α’ 67) δικαστικοί υπάλληλοι είναι οι υπάλληλοι της γραµµατείας του 

Συµβουλίου της Επικρατείας, των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών τους, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, 

της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικό διοικητικό δικαστήρια, οι υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της υπηρεσίας του 

Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι υπάλληλοι των εµµίσθων υποθηκοφυλακείων, καθώς και οι υπάλληλοι των 

Κτηµατολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω -Λέρου.  

74  Γν ΝΣΚ 201/ 1996 

75  Άρθρο 20, παρ. 1 του ν. 2800/ 2000 (Α’ 41).  Σύµφωνα µε την παρ. 2 του ιδίου άρθρου ο δόκιµος υπαστυνόµος δεν αποτελεί 

βαθµό της ιεραρχικής κλίµακας.  

76  Το οποίο ανήκει στα Σώµατα Ασφαλείας, κατά άρθρο 1 του ν. 3511/ 2006 (Α’ 258).  

77  Για τη συνταγµατικότητα της διάταξης, βλ. ΣτΕ 2661/ 1996 
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iv. Οι γενικοί γραµµατείς ∆ήµων και οι υπάλληλοι ∆ήµων όπου υπηρετούν78 µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δηλαδή ως µόνιµοι, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.79 Το κώλυµα αυτό δεν υφίσταται για τους 
δικηγόρους του ∆ήµου, αφού συνδέονται, ρητώς, µε σχέση έµµισθης εντολής.80 Όµως, 
το κώλυµα αυτό, παρόλο που δεν εισάγεται ρητά µε τις διατάξεις του ν. 3852/ 2010, 
υφίσταται προκειµένου για τους, µετακλητούς υπαλλήλους, δηλαδή ειδικούς 
συµβούλους, επιστηµονικούς συνεργάτες και τους ειδικούς συνεργάτες του ∆ηµάρχου, 
του άρθρου 163 του ν. 3584/ 2007, όπως ισχύει, διότι έχει κριθεί από το Συµβούλιο της 
Επικρατείας81 ότι προέχει η προστασία του δηµοσίου συµφέροντος από τον ψυχολογικό 
επηρεασµό που είναι δυνατόν να ασκήσουν στο εκλογικό σώµα λόγω της θέσης που 
κατέχουν στο ∆ήµο, καθώς και η αποφυγή της προπαρασκευής µε τον τρόπο αυτό της 
σταδιοδροµίας τους ως δηµοτικών αρχόντων.  

 
v. Ο συµπαραστάτης του δηµότη και του πολίτη, εφόσον επιθυµεί να θέσει 

υποψηφιότητα στο δήµο όπου υπηρετεί.  
 
vi. Οι Πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων δηµοτικών νοµικών προσώπων 

δηµοσίου δικαίου µε εξαίρεση τα ιδρύµατα, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί. Η 
αναφορά στους «αιρετούς» στη διάταξη αυτή ανατρέχει στους αιρετούς του δήµου, οι 
οποίοι ορίζονται στη διοίκηση του δηµοτικού νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 240 Κ∆Κ.  

 
vii. Οι υπάλληλοι των δηµοτικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή 

ιδρυµάτων των ∆ήµων, όπου υπηρετούν µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας82. Στους 
ανωτέρω συµπεριλαµβάνονται και οι υπάλληλοι των Συνδέσµων, στους οποίους 
συµµετέχει ο ∆ήµος, αφού χαρακτηρίζονται και αυτοί ως ΝΠ∆∆83.  

 
viii. ∆ιευθύνοντες και εντεταλµένοι σύµβουλοι και υπάλληλοι νοµικών προσώπων 

ιδιωτικού δικαίου,84 πλην αστικών εταιρειών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
τα οποία έχουν συστήσει ή στα οποία συµµετέχουν οι δήµοι, στους οποίους 
υποβάλλουν υποψηφιότητα. Η συµµετοχή του δήµου σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου, εφόσον δεν ορίζεται ρητώς, στην διάταξη, νοείται η καθοιονδήποτε τρόπο 
συµµετοχή είτε ως µέτοχος είτε ως εταίρος. 

 
 
Τα πρόσωπα των παραπάνω κατηγοριών µπορούν να θέσουν υποψηφιότητα εφόσον 
παραιτηθούν από τη θέση τους µετά την κατάθεση της δήλωσης του συνδυασµού στο 
Πρωτοδικείο και πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων, δηλαδή µέχρι τη 12η ώρα βραδινή της 
2ης Μαΐου 2014. Σηµειώνεται ότι δεν παρέχεται δυνατότητα παραίτησης στους 
θρησκευτικούς λειτουργούς, κι εποµένως, δεν µπορούν να θέσουν υποψηφιότητα σε αιρετό 
αξίωµα ∆ήµου85.  
 
Σηµειώνεται ότι προβλέπεται ειδική διαδικασία για την υποβολή της παραίτησης86. Εποµένως, 
η υποβολή υποψηφιότητας αυτή καθεαυτή δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση.  

                                                 
78  Σηµειώνεται ότι το κώλυµα αυτό ισχύει για όλους τους υπαλλήλους που υπηρετούν, είτε κατέχουν οργανική θέση είτε είναι 

αποσπασµένοι. Το κώλυµα παύει να υπάρχει, εφόσον η απόσπαση ανακληθεί πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων. 

79  Για τους συµβασιούχους µίσθωσης έργου βλ. παρακάτω στην παρ. 2 ii. 

80  Άρθρο 165 Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (κυρωτ. ν. 3584/ 2007, Α’ 143) 

81  ΣτΕ 117/2004. 

82  Βλ. προηγούµενη περίπτωση iv. 

83  Άρθρο 245, παρ. 1 Κ∆Κ 

84  Για τις κατηγορίες υπαλλήλων που εµπίπτουν στο κώλυµα αυτό, βλ. γν 116/ 2014 του ΝΣΚ 

85  Άρθρο 14, παρ. 7, τελευταίο εδάφιο του ν. 3852/ 2010 

86  Η παραίτηση επιδίδεται, αποκλειστικώς, µε δικαστικό επιµελητή στον  Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος την υποβάλλει αµέσως 

στην αρχή που είναι αρµόδια να την αποδεχθεί. Η παραίτηση θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή από την επίδοσή  της και δεν µπορεί να 

ανακληθεί.  Η σχετική πράξη αποδοχής της παραίτησης από την αρµόδια αρχή της οργανικής θέσης του παραιτούµενου, έχει, κατ’ 

ακολουθία, διαπιστωτικό χαρακτήρα. Ειδικές διατάξεις  που απαγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή της παραίτησης των προσώπων που 
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Επιπρόσθετα, οι δικαστικοί λειτουργοί και οι αξιωµατικοί των ενόπλων δυνάµεων και των 
σωµάτων ασφαλείας δεν πρέπει να έχουν υπηρετήσει στα διοικητικά όρια του δήµου, όπου θα 
θέσουν υποψηφιότητα εικοσιτέσσερις (24) µήνες πριν την ηµεροµηνία ανακήρυξης των 
υποψηφίων (δηλαδή, δεν πρέπει να έχουν υπηρετήσει µετά τις 2.5.2012). Το 
συµπληρωµατικό αυτό κώλυµα εισάγει µε τρόπο γενικό και αντικειµενικό, θεµιτό περιορισµό 
του δικαιώµατος της ελεύθερης συµµετοχής στην πολιτική ζωή της χώρας, δηλαδή ανεκτή 
διάκριση σε βάρος των περί ων πρόκειται προσώπων και ως εκ τούτου δεν αντιφάσκει προς 
τα άρθρα 4, παρ. 1 και 5, παρ. 1 και 2 του Συντάγµατος.87  
 
Οι τακτικοί υπάλληλοι, µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, των δήµων, των νπδδ και ιδρυµάτων αυτών, υπάλληλοι νπιδ, πλην αστικών εταιρειών 
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν συστήσει ή στα οποία συµµετέχουν οι δήµοι, 
στους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα, που παραιτούνται υποχρεωτικά από την υπηρεσία 
τους για να ανακηρυχθούν υποψήφιοι, εάν δεν εκλεγούν, επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία 
µετά την περάτωση της διαδικασίας ανακήρυξης των εκλεγοµένων και σε περίπτωση που 
εκλεγούν επανέρχονται µετά τη λήξη της θητείας τους.88 Η επάνοδος στην υπηρεσία και στη 
θέση από την οποία παραιτήθηκαν συντελείται αυτοδικαίως, δια µόνης της υποβολής σχετικής 
αίτησης. Η αίτηση προς επάνοδο του παραιτηθέντος και µη εκλεγέντος υποψηφίου 
υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών µηνών από την ηµεροµηνία ανακήρυξης 
των επιτυχόντων από το αρµόδιο δικαστήριο.  
 
Επισηµαίνεται ότι για τους δικαστικούς λειτουργούς µπορεί να εφαρµοστεί η διάταξη του 
άρθρου 39 του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών, 
περί αναδιορισµού των δικαστικών λειτουργών.  
 

ix. Υπάλληλοι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας του ∆ηµοσίου, των περιφερειών, 
των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νοµικών προσώπων 
ιδιωτικού δικαίου, των δηµοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη 
διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο, µε διοικητική πράξη 
ή ως µέτοχος, στους δήµους στα διοικητικά όρια των οποίων άσκησαν 
καθήκοντα προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής ∆ιεύθυνσης ή 
∆ιεύθυνσης, µέσα στο δεκαοκτάµηνο πριν από τη διενέργεια των δηµοτικών 
εκλογών. Στη ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου δεν υπάγονται οι 
διευθυντές σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τµηµάτων, µονάδων, κλινικών και 
εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Ε.Σ.Υ.. 
 
Το σχετικό κώλυµα εκλογιµότητας εκτείνεται σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες που 
περιλαµβάνονται στην εδαφική περιφέρεια την οποία κατά το νόµο εκτείνεται η 
αρµοδιότητα του υπαλλήλου και αποβλέπει (το κώλυµα) στην αποτροπή της 
προπαρασκευής της πολιτικής σταδιοδροµίας των υπαλλήλων που εµπίπτουν στις 
διατάξεις αυτές µε εκµετάλλευση, µε τον τρόπο αυτό, της θέσεώς τους αλλά και στην 
αποτροπή του επηρεασµού της λαϊκής βούλησης και περαιτέρω της εκλογικής 
προτίµησης των ψηφοφόρων σε στενό µάλιστα κύκλο, όπως αυτός των δηµοτικών 
εκλογών.89 Άλλωστε όπου ο νοµοθέτης επιθυµούσε το κώλυµα να ισχύει µόνο για το 
δήµο, όπου οι υπηρεσίες αυτές έχουν την έδρα τους το όριζε ρητά, όπως στην 
περίπτωση στ’, της παρ. 1 του ν. 3852/ 2010 και στην παρ. 8 του άρθρου 29 του ν. 
3463/ 2006.  
 

                                                                                                                                            
προβλέπονται στην παράγραφο 1 ή που περιορίζουν το δικαίωµά τους να παραιτηθούν ή την αρµοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την 

παραίτησή τους εξακολουθούν να ισχύουν (άρθρο 14, παρ. 7 του ν. 3852/ 2010). 

87  ΣτΕ 452/ 1988 

88  Άρθρο 32 ν. 4257/ 2014, βλ. ΣτΕ 1437/ 2008 και γν ΝΣΚ 29/ 2012, 342/ 2010 και 379/ 2004 

89  Πρβλ. ΑΕ∆ 7/ 2000 και ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 87/ 2011.  

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-ΔΚ3



 19 

Εφόσον ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά και εφόσον προβλέπεται στον οικείο οργανισµό, 
στην παράγραφο αυτή εµπίπτουν και οι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι  
των φορέων αυτών. 
 
Οι ασκούντες καθήκοντα προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης θα πρέπει να 
έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί, σύµφωνα µε την οικεία διαδικασία, σε οργανική θέση. Η 
άσκηση καθηκόντων αναπληρωτή, συνεπεία κωλύµατος ή απουσίας του επιλεγέντος 
προϊσταµένου, δεν καθιδρύει αντίστοιχο κώλυµα.90  Εάν, όµως, έχει κενωθεί η σχετική 
θέση και µέχρι την επιλογή νέου προϊσταµένου, έγινε ανάθεση άσκησης καθηκόντων 
αναπληρωτή προϊσταµένου, εφόσον τυχόν, συντρέξει το χρονικό διάστηµα των 
δεκαοχτώ µηνών από τη διενέργεια των δηµοτικών εκλογών, τότε υφίσταται κώλυµα, 
δοθέντος ότι υπηρετείται ο λόγος θέσπισης της αντίστοιχης απαγορευτικής διάταξης.91 
Για την πλήρωση των προϋποθέσεων του κωλύµατος αυτού οι αρµοδιότητες της 
οργανικής θέσης προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης πρέπει να ασκούνται 
εντός των διοικητικών ορίων, του δήµου στον οποίο θέτουν υποψηφιότητα, 
ανεξαρτήτως της φύσης του χαρακτήρα και του εύρους των ασκούµενων 
καθηκόντων.92 
 
Η διάταξη αυτή έχει άµεση εφαρµογή µόνο στην περίπτωση της συνήθους οργανώσεως 
των δηµοσίων υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, όπου 
υπάρχουν γενικές διευθύνσεις, ως ανώτατες ιεραρχικά οργανικές µονάδες, κάθε δε 
γενική διεύθυνση περιλαµβάνει µια ή περισσότερες οργανικές µονάδες επιπέδου 
διεύθυνσης.93  
 
Στο κώλυµα αυτό δεν υπάγονται94 οι ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,95  καθώς και οι διευθυντές τµηµάτων, µονάδων, 
κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του ΕΣΥ.96 Εµπίπτουν, όµως, οι 
Περιφερειακοί ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης97, 
καθώς και οι ∆ιευθυντές ιατροί που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας98 και των 
Κέντρων Υγείας. Επίσης, εµπίπτει ο υπεύθυνος συντονιστής επιστηµονικής λειτουργίας 
Κέντρου Υγείας99 
 
∆εδοµένου δε ότι ο νοµοθέτης, περιορίζει το ασυµβίβαστο µόνον στους προϊσταµένους 
∆ιευθύνσεων και Γενικών ∆ιευθύνσεων και δεν το επεκτείνει σε όλες τις οργανικές 
µονάδες, η ρύθµιση αποτελεί θεµιτό περιορισµό του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι εν 
όψει, µάλιστα, και της ουδετερότητας της διοικήσεως και της βασικής αρχής του 
ανόθευτου της λαϊκής βουλήσεως που διέπει το εκλογικό δίκαιο (άρθρα 52 και 102 παρ. 
2 Συν).100 
 
Σηµειώνεται, ότι οι ∆ιευθυντές και Γενικοί ∆ιευθυντές των δήµων υπάγονται στο 
κώλυµα της παρ. 1β του ν. 3852/ 2010, όπως αυτό αναλύθηκε ανωτέρω.  
 

                                                 
90  Άρθρο 87, παρ. 1 ΥΚ (Υπαλληλικός Κώδικας, κυρωτ. ν. 3528/ 2007, Α’ 26) 

91  Η προστασία του δηµοσίου συµφέροντος από τον ψυχολογικό επηρεασµό που είναι δυνατόν να ασκήσουν στο εκλογικό σώµα 

λόγω της θέσης που κατέχουν στο ∆ήµο, καθώς και η αποφυγή της προπαρασκευής µε τον τρόπο αυτό της σταδιοδροµίας τους ως 

δηµοτικών αρχόντων.  

92 ΣτΕ 610/ 2009, 3096/ 2008 και  Γν ΝΣΚ 255/ 2008 

93  ΑΕ∆ 6/ 2005 

94  Σηµειώνεται ότι τα Γραφεία Εκπαίδευσης καταργήθηκαν µε το άρθρο 32 του ν. 4027/ 2011 (Α’ 233) 

95  Γν ΝΣΚ 588/ 2006 και ΣτΕ 2336/ 2008 

96  Σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. Υ4α/ 95485/ 06/ 7.8.2006 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

97  Γν ΝΣΚ 299/ 2000 και 588/ 2006 

98  Σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. Υ4α/ 95485/ 06/ 7.8.2006 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

99  ΣτΕ 4112/ 2009 

100  ΣτΕ 610/ 2009 
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Τα ανωτέρω πρόσωπα µπορούν να θέσουν υποψηφιότητα, εφόσον είχαν κατά νόµιµο τρόπο 
απαλλαγή από τα καθήκοντά τους, µε τη τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 86, παρ. 6 του 
Υπαλληλικού Κώδικα, πριν τις 17 Νοεµβρίου 2012.  
 
Τα κρατικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου µπορούν να 
ανευρεθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.101 
Οι ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και οι ΑΕ οι οποίες ανήκουν στο ∆ηµόσιο µπορούν να 
αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr. 
 
viii. ∆ιοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων, διευθύνοντες ή 
εντεταλµένοι σύµβουλοι των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών 
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δηµοσίων επιχειρήσεων και των 
επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε 
διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπικής 
αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώµατα, στους δήµους, στους 
οποίους έχουν την έδρα τους τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα, µέσα στο 
δεκαοκτάµηνο πριν από τη διενέργεια των δηµοτικών εκλογών102. 
Ως πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου δεν µπορεί να 
νοηθεί ο αντιπρόεδρος, εκ µόνου του λόγου ότι αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν ο τελευταίος 
απουσιάζει ή κωλύεται, χωρίς να ασκεί προς τούτο επιρροή η συχνότητα µε την οποία αυτός 
αναπλήρωνε τον πρόεδρο.103 
 
Ως διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων, διευθύνοντες και εντεταλµένοι 
σύµβουλοι των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή των κρατικών νοµικών προσώπων 
ιδιωτικού δικαίου και των δηµοσίων επιχειρήσεων ή των άλλων ως άνω επιχειρήσεων 
νοούνται τα µονοπρόσωπα όργανα, τα οποία διοικούν, κατά το νόµο, το νοµικό πρόσωπο ή 
την επιχείρηση, δηλαδή τα πρόσωπα, που έχουν το δικαίωµα για τα αναφερόµενα στη 
διοίκηση του νοµικού προσώπου ή της επιχειρήσεως θέµατα να αποφασίζουν µόνα τους εντός 
του πλαισίου των νοµίµων ή καταστατικών αρµοδιοτήτων τους, περιλαµβανοµένων και όσων 
τους έχουν µεταβιβασθεί βάσει του νόµου ή του καταστατικού από άλλο όργανο του νοµικού 
προσώπου ή της επιχειρήσεως. Εξάλλου, για το νοµικό χαρακτηρισµό του οργάνου ως 
διοικητή, υποδιοικητή, διευθύνοντος ή εντεταλµένου συµβούλου σηµασία έχει όχι η ονοµασία 
του ως τέτοιου από το νόµο ή τις καταστατικές διατάξεις, αλλά οι αρµοδιότητες, που από τον 
νόµο ή τις καταστατικές διατάξεις του έχουν απονεµηθεί. Ωστόσο, για να ασκεί ένα όργανο 
του νοµικού προσώπου καθήκοντα διευθύνοντος ή εντεταλµένου συµβούλου ή υποδιοικητή 
αυτού, πρέπει οι εν λόγω θέσεις να προβλέπονται από το νόµο ή το καταστατικό του νοµικού 
αυτού προσώπου µε συγκεκριµένο καθορισµό των καθηκόντων, που ασκούν τα κατέχοντα τις 
θέσεις αυτές µονοπρόσωπα όργανα.104 
 
Τα ανωτέρω πρόσωπα µπορούν να θέσουν υποψηφιότητα, εφόσον είχαν κατά νόµιµο τρόπο 
απαλλαγή από τα καθήκοντά τους, µε τη τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 86, παρ. 6 του 
Υπαλληλικού Κώδικα, πριν τις 17 Νοεµβρίου 2012.  
 
Εξ άλλου, δεν υπάγονται στις επιχειρήσεις, την διοίκηση των οποίων ορίζει το ∆ηµόσιο, κατά 
την έννοια της διάταξης, επιχειρήσεις που έχουν νοµίµως συσταθεί από ιδιώτες, κατά τις 
πάγιες διατάξεις της εµπορικής νοµοθεσίας, έστω και αν, συγκυριακώς, το ∆ηµόσιο κατέχει 
την πλειοψηφία των µετοχών τους, αλλά µόνον επιχειρήσεις, των οποίων την πλειοψηφία των 
µετοχών και, κατ` ακολουθία, την αυτοδύναµη δυνατότητα εκλογής διοικήσεως και προέδρου 
διοικητικού συµβουλίου, κατέχει το ∆ηµόσιο εκ του νόµου ή κατά ρητό ορισµό του 
καταστατικού της επιχειρήσεως, δεδοµένου ότι µόνον στην περίπτωση αυτή µπορεί µε 

                                                 
101  http://www.ydmed.gov.gr/?p=4749. Σηµειώνεται  ότι για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3852/ 2010 τα 

κρατικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου καθώς και οι επιχειρήσεις νοούνται και αυτές που είναι εκτός του δηµοσίου 

τοµέα.      

102  Άρθρο 24, παρ. 1 του ν 4257/ 2014  

103  ΑΕ∆ 12/ 2004 

104  ΑΕ∆ 7/ 2008 
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βεβαιότητα να συναχθεί συνειδητή επιλογή του ∆ηµοσίου να ελέγχει την επιχείρηση και 
µάλιστα µε ορισµένη χρονική διάρκεια η οποία είναι απαραίτητη προκειµένου τα όργανα 
διοικήσεως της να έχουν την δυνατότητα να οικοδοµήσουν πολιτική σταδιοδροµία κάνοντας 
χρήση αθέµιτης επιρροής, δηλαδή των ευχερειών που τους παρέχει η θέση τους.105 
 
∆ηµόσια επιχείρηση, κατά την έννοια της προαναφερόµενης διάταξης, είναι εκείνη για την 
οποία νόµος είτε ιδρυτικός είτε άλλος, ή κανονιστική πράξη, κατ` εξουσιοδότηση νόµου 
εκδοθείσα, προβλέπει ότι λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος και η οποία περαιτέρω, 
οργανωµένη σε νοµικό πρόσωπο, επί του οποίου το κράτος ασκεί αποφασιστική επιρροή, 
λειτουργεί µε κριτήρια επιδίωξης οικονοµικού αποτελέσµατος, µε την έννοια όχι της 
κερδοσκοπίας, η οποία δεν αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη δραστηριότητά της, αλλά της 
δηµιουργίας των οικονοµικών δυνατοτήτων για την επίτευξη των παραπάνω αναφερόµενων 
βασικών σκοπών αυτής, των οποίων η πραγµατοποίηση µπορεί να γίνει και µε την επιδίωξη 
µείωσης του κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών ή αγαθών106 
 
 

2. Επίσης, δεν µπορούν να εκλεγούν σε οποιοδήποτε αξίωµα της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης:  

 
i. Όσοι  έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωµά τους, σύµφωνα µε το άρθρο 236, 

παρ. 1γ του ν. 3852/ 2010 µετά από αµετάκλητη καταδίκη, ως αυτουργοί ή 
συµµέτοχοι, για κακούργηµα ή για τα αδικήµατα της παραχάραξης, της κιβδηλείας, 
της πλαστογραφίας, της ψευδής βεβαίωσης, της δωροδοκίας, της εκβίασης, της 
κλοπής, της υπεξαίρεσης, της απιστίας, της απάτης, της καταπίεσης, της αιµοµιξίας, 
της µαστροπείας, της σωµατεµπορίας, της παράνοµης διακίνησης αλλοδαπών και 
της παράβασης της νοµοθεσίας για την καταπολέµηση των ναρκωτικών και της 
λαθρεµπορίας, κατά τη δηµοτική περίοδο 1.1.2011-31.8.2014. Για τη συνδροµή του 
κωλύµατος αυτού απαιτείται η σχετική καταδικαστική απόφαση του Ποινικού 
∆ικαστηρίου να είναι αµετάκλητη, χωρίς να είναι απαραίτητη η έκδοση απόφασης 
του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, κατά άρθρο 236 του ν. 
3852/ 2010.  

 
ii. Όσοι συνδέονται µε το ∆ήµο όπου επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα, ή 

τα νοµικά τους πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εξαιρουµένων των 
Συνδέσµων, µε σύµβαση που αφορά α) προµήθεια β) εκτέλεση δηµοτικού 
έργου γ) παροχή υπηρεσιών δ) παραχώρηση δικαιώµατος εκµετάλλευσης 
δηµοτικού έργου ή δηµοτικής υπηρεσίας, ύψους 5.000 ευρώ και άνω 
συνολικά ετησίως. ∆ηλαδή όσοι έχουν συνάψει σύµβαση της οποίας οι όροι από 
πλευράς υποχρεώσεων και των δύο µερών δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο 
ανακήρυξης του υποψηφίου. 

 
Η σχετική σύµβαση µπορεί να συνιστά τόσο κώλυµα εκλογιµότητας, αν υπήρχε πριν 
από την εκλογή και κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων, όσο και ασυµβίβαστο, αν 
εξακολουθεί να υφίσταται και µετά την εκλογή και κατά την εγκατάσταση των νέων 
δηµοτικών αρχών οπότε και επιφέρει, στην τελευταία αυτή περίπτωση, την 
αυτοδίκαιη έκπτωση του αιρετού από το αξίωµά του (πρβλ. ΣτΕ 1557/2004, 
1902/2002). Εποµένως, αν κατά την ηµεροµηνία ανακηρύξεως των υποψηφίων δεν 
υπάρχει εκκρεµής σύµβαση µεταξύ του οικείου Ο.Τ.Α., και των ανωτέρω 
προσώπων, τότε τα πρόσωπα αυτά δεν κωλύονται να ανακηρυχθούν υποψήφιοι και 
να καταλάβουν αιρετό αξίωµα της τοπικής αυτοδιοίκησης107 
 
Ακόµη και επί εγκύρου εγκρίσεως από τον εργοδότη της εκχωρήσεως από τον 
ανάδοχο σε τρίτο µέρους ή του συνόλου της αναληφθείσης µελέτης τούτο δεν 

                                                 
105  ΑΕ∆ 14/ 2004 

106  ΑΕ∆ 25/ 2000 

107   ΣτΕ 1534/ 2007 
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συνεπάγεται µεταβίβαση ολοκλήρου της εργολαβικής σχέσεως, ως πλέγµατος 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, και την αποκοπή οιουδήποτε ενοχικού δεσµού 
µεταξύ εργοδότη και αναδόχου, δεδοµένου ότι για τον τελευταίο παραµένει ενεργός 
ο συµβατικός δεσµός ως προς την ευθύνη του για την εκπλήρωση των από τη 
σύµβαση και τον νόµο απορρεουσών υποχρεώσεων.108 
 
Ο συµβατικός δεσµός εκτελέσεως των συγκεκριµένων δηµοτικών έργων λύεται µε 
την παραλαβή (προσωρινή ή οριστική ή διοικητική)109 
 
Στο κώλυµα αυτό εµπίπτουν και όσοι έχουν συνάψει µε το ∆ήµο σύµβαση έργου, 
ως εµπεριεχόµενη στην παροχή υπηρεσιών.110 
 
Αναφορικά µε την εφαρµογή του κωλύµατος αυτού σηµειώνεται ότι το χρηµατικό 
ποσό ανάγεται στο συµβατικό οικονοµικό αντικείµενο και δεν σχετίζεται µε το 
καθαρό κέρδος του αντισυµβαλλόµενου111, ενώ στο ανωτέρω αποτρεπτικό ποσό 
δεν περιλαµβάνεται και ο ΦΠΑ.112 Ο χαρακτήρας της σύµβασης ως κύριας, 
παρεπόµενης ή συµπληρωµατικής ή, ακόµη, και αφορώσης αντάλλαγµα νέων 
υπερβατικών εργασιών δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε έννοµη διαφοροποίηση.113  
 
Επίσης, ο χρόνος καταβολής του συµβατικού τιµήµατος είναι νοµικά αδιάφορος για 
την άρση του εκκρεµούς χαρακτήρα της σύµβασης114, ενώ και η υπαναχώρηση του 
υποψηφίου από τη συµβατική σχέση, κατά άρθρο 389 ΑΚ, δεν αίρει το κρίσιµο 
κώλυµα.115  

iii. Όσοι είναι Γενικοί ∆ιευθυντές, πρόεδροι και µέλη  διοικητικών 
συµβουλίων, διαχειριστές, εταιρειών,  που έχουν συµβληθεί µε το 
∆ήµο116, όπου  προτίθενται να θέσουν υποψηφιότητα, µε σύµβαση που 
αφορά µόνο προµήθεια, εκτέλεση δηµοτικού έργου, παροχή υπηρεσιών, 
παραχώρηση δικαιώµατος εκµετάλλευσης δηµοτικού έργου ή δηµοτικής 
υπηρεσίας, ύψους 5.000 ευρώ και άνω συνολικά ετησίως. Το ίδιο κώλυµα 
ισχύει και για τους µετόχους και εταίρους  κεφαλαιουχικών εταιρειών (δηλ. ΑΕ και 
ΕΠΕ), εφόσον το ποσοστό συµµετοχής τους στις εταιρίες αυτές υπερβαίνει το πέντε 
τοις εκατό (5%)117 του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και για όσους 
είναι εταίροι προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), καθώς και για κοινοπρακτούντα 
πρόσωπα. 

1. Ως µέλη του διοικητικού συµβουλίου νοούνται τα µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου της ΑΕ, το οποίο κατά άρθρο 18, παρ. 1 του ν. 2190/ 1920 (Α’ 
37), εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα αυτήν.  

2. Με την υπ’ αριθµ. 7/ 2010 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του 
Κράτους κρίθηκε ότι η απαγόρευση αφορά µόνο συναλλαγές µε το δήµο και 
όχι τα νοµικά του πρόσωπα 

3. Ως διαχειριστές νοούνται οι τρίτοι (διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι) 
στους οποίους, είτε απευθείας µε διάταξη του καταστατικού, είτε µε απόφαση 
του διοικητικού συµβουλίου της ΑΕ, ανατίθεται η οργανική εκπροσώπηση 
αυτής, οι οποίοι θεωρούνται υποκατάστατοι του εν λόγω διοικητικού 
συµβουλίου και ενεργούν και αυτοί, ως όργανα εκπροσώπησης του νοµικού 
προσώπου της εταιρείας, µε συνέπεια ο δεσµός τους µε αυτήν να είναι ο ίδιος 

                                                 
108  ΣτΕ 3083/ 2007 

109  ΣτΕ 3464/ 2007 

110  Η υπ’ αριθµ. 19/ 2006 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών 

111  Γν ΝΣΚ 473/ 2000 

112  ΣτΕ 1657/ 1995 

113  ΣτΕ 3037/ 2000 

114  ΣτΕ 1842/ 2006 

115  Γν ΝΣΚ 361/ 2001 

116  Βλ. άρθρο 14, παρ. 11 του ν. 3852/ 2010 

117  Το ποσό της σύµβασης  δεν επιµερίζεται ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής του κάθε εταίρου στην εταιρία.  
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µε το δεσµό του διοικητικού συµβουλίου προς την εταιρεία.118 ∆ιαχειριστές 
νοούνται, επίσης, και οι εταίροι της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, στους 
οποίους, κατά το άρθρο 16 του ν. 3190/ 1955 (Α’ 91), ανήκει, εφόσον δεν 
συµφωνήθηκε διαφορετικά, η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η 
εκπροσώπηση της εταιρείας, όπως, επίσης και ο τρίτος, µη εταίρος, στον 
οποίο κατά άρθρο 17, παρ. 1 του ν. 3190/ 1955, ανατίθεται η εκπροσώπησή 
της για ορισµένο ή µη χρόνο.  

4. Οι εταίροι και τα µέλη των συµβεβληµένων προσωπικών εταιρειών 
(οµόρρυθµων και ετερόρρυθµων), ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής 
στο εταιρικό κεφάλαιο, ήτοι µε µόνη τη συνδροµή της πλήρωσης των 
προϋποθέσεων της περ. α, της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3852/ 2010.119 

 
iv. Αν ∆ήµος συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση που συµβάλλεται, δεν 
υπάρχει ασυµβίβαστο για τους αντιπροσώπους του ∆ήµου που µετέχουν στη διοίκηση της 
επιχείρησης, εφόσον πρόκειται περί δηµόσιας ή δηµοτικής. 
 

iv. ∆εν αποτελούν κώλυµα η ιδιότητα µέλους της διοίκησης και η ιδιότητα του 
υπαλλήλου δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών κοινής ωφέλειας, που 
συνδέονται µε το ∆ήµο, στον οποίο το µέλος της ∆ιοίκησης ή ο υπάλληλος 
επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα, µε σύµβαση που είναι σχετική µε το 
αντικείµενο της δραστηριότητας των επιχειρήσεων και των οργανισµών αυτών.  

 
vi. Όσοι θέτουν υποψηφιότητα για αξίωµα στις περιφερειακές εκλογές. Σύµπτωση 
στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας αιρετού του πρώτου βαθµού τοπικής 
αυτοδιοίκησης και του δεύτερου βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης αποκλείεται. 

Η παράγραφος 12 του άρθρου 14 του Ν. 3852/ 2010 δεν ισχύει για τις δηµοτικές 
εκλογές του Μαΐου 2014 καθόσον έχει µεταβατικό χαρακτήρα και ίσχυε, µόνο, για 
τις δηµοτικές εκλογές του Νοεµβρίου 2010.  

 

 4. Ασυµβίβαστα  
 
Για όσους εκλεγούν δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι δηµοτικής ή τοπικής 
κοινότητας ή εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας τα κωλύµατα που αναλύθηκαν στην ενότητα 3 
αποτελούν ταυτόχρονα και ασυµβίβαστα.120  
 
Επιπλέον, οι αιρετοί των δήµων, δεν πρέπει να είναι κατά τη διάρκεια της θητείας τους: 

i. Οφειλέτες, ανεξαρτήτως ύψους ποσού, του ∆ήµου, των νοµικών προσώπων 
δηµοσίου δικαίου του ίδιου ∆ήµου όπου έχουν εκλεγεί, καθώς και των 
επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης (∆ΕΥΑ) και των κοινωφελών 
επιχειρήσεων αυτών. Αυτοί οφείλουν να εξοφλήσουν121 την οφειλή τους µέχρι 
την ηµέρα εγκατάστασης των δηµοτικών αρχών (δηλαδή, έως την 1.9.2014). Σε 
διαφορετική περίπτωση, εκπίπτουν από το αξίωµά τους.122 

 
ii. Όποιοι µεταδηµοτεύσουν στη διάρκεια της θητείας τους σε άλλο ∆ήµο από αυτόν 

που έχουν εκλεγεί εκπίπτουν του αξιώµατός τους.  
 

                                                 
118  ΑΠ 1215/ 2000 

119  ΣτΕ 1401/ 1986 και Γν ΝΣΚ 46/ 2009 

120 Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 299/ 2009 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους οι διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 14 του ν. 

2621/ 1998, όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 23, παρ. 2 του ν. 2641/ 1998 (Α’ 211), θεωρούνται σιωπηρώς 

καταργηθείσες µετά την έναρξη ισχύος του ν. 3463/ 2006. 

121 Η εξόφληση αυτή µπορεί να γίνει και µε διακανονισµό, ο οποίος αίρει το ληξιπρόθεσµο της οφειλής. 

122 Άρθρο 15 του ν. 3852/ 2010, βλ. ΣτΕ3525/ 2012, σκ. 4 
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Αντίθετα, δεν αποτελεί ασυµβίβαστο η σύναψη σύµβασης αγοράς δηµοτικών ακινήτων, 
εφόσον η εκποίηση έχει γίνει ύστερα από πλειοδοτική δηµοπρασία, καθώς και η ιδιότητα 
µέλους της διοίκησης και η ιδιότητα του υπαλλήλου δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών 
κοινής ωφέλειας, που συνδέονται µε το ∆ήµο µε σύµβαση που είναι σχετική µε το αντικείµενο 
της δραστηριότητάς τους. 

 
Η ύπαρξη του ασυµβιβάστου και η έκπτωση από το αξίωµα αιρετού διαπιστώνεται µε 
απόφαση από το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο οικείος 
∆ήµος, εφόσον υποβληθεί σχετική ένσταση κατά της απόφασης ανακήρυξής του. Κατά της 
απόφασης µε την οποία διαπιστώνεται το ασυµβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 50 του ν. 3852/10.123 
 
 
Σηµειώνεται ότι για τους δικηγόρους, τους συµβολαιογράφους και τους καθηγητές των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, 
συµπεριλαµβανοµένου και του ειδικού διδακτικού και επιστηµονικού προσωπικού, δεν 
υφίσταται κώλυµα ή ασυµβίβαστο στο να εκλεγούν και να αναλάβουν οποιοδήποτε αξίωµα 
αιρετού οργάνου στους πρωτοβάθµιους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
 
Τέλος, επισηµαίνεται ότι το άρθρο 16 του ν. 3852/ 2010 καταργήθηκε µε το άρθρο 18, του ν. 
4111/ 2013 (Α’ 18) και εποµένως δεν υφίσταται αναστολή της επαγγελµατικής 
δραστηριότητας του δηµάρχου. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4194/ 
2013 (Α’ 208) η άσκηση του λειτουργήµατος του δικηγόρου αναστέλλεται στους δηµάρχους, 
για όσο χρονικό διάστηµα έχουν την ιδιότητα αυτή.  

                                                 
123  Βλ. υπ’ αριθµ. 1/ 2013 εκλογική απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας (Τµήµα 29ο Τριµελές)  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ  -  ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ     

 
 

 1. Υποψηφιότητες 
Η υποβολή υποψηφιότητας124 για το αξίωµα του ∆ηµάρχου, του δηµοτικού συµβούλου, του 
συµβούλου της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας και του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας 
γίνεται κατά συνδυασµούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασµού αποκλείονται.125 
 
Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωµα να θέσει υποψηφιότητα µόνο για ένα αξίωµα και µόνον σε ένα 
συνδυασµό.126 Για παράδειγµα, δεν µπορεί να είναι συγχρόνως υποψήφιος δηµοτικός 
σύµβουλος και υποψήφιος σύµβουλος τοπικής κοινότητας.  
 

 1.1 Αριθµός Υποψηφίων για εκλογή δηµοτικών αρχών 
Οι δήµοι διαιρούνται σε εκλογικές περιφέρειες, που αντιστοιχούν στους συνενούµενους 
δήµους και κοινότητες, του άρθρου 1 του ν. 3852/ 2010. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια 
αντιστοιχεί ορισµένος αριθµός από το συνολικό αριθµό των δηµοτικών συµβούλων, ανάλογα 
µε τον πληθυσµό της. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η  εκπροσώπηση των τοπικών 
κοινωνιών στο δηµοτικό συµβούλιο. 
 
Ο δήµος στον οποίο δεν επέρχεται καµία µεταβολή µε το ν. 3852/2010 αποτελεί µια ενιαία 
εκλογική περιφέρεια. 
 
Ο αριθµός των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται  στην υπ’ αριθµ. 14587/ 10.4.2014 
(Β’ 938) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ανάλογα µε τον πληθυσµό της, όπως 
προκύπτει από την τελευταία απογραφή127. 
 
Η ως άνω απόφαση καθορίζει και τον αριθµό των µελών του δηµοτικού συµβουλίου βάσει του 
πληθυσµού του οικείου ∆ήµου λαµβάνοντας υπόψη και τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις 
οποίες, όταν οι δήµοι και κοινότητες που συνενώθηκαν υπερβαίνουν τους έξι (6), τότε ο 
αριθµός των µελών του δηµοτικού τους συµβουλίου είναι εκείνος που αντιστοιχεί στην 
επόµενη πληθυσµιακή κλίµακα, σε σχέση µε το συνολικό τους πληθυσµό128.  
 

                                                 
124  Η δήλωση υποψηφιότητας του συνδυασµού αποτελεί σώρευση των δηλώσεων βουλήσεως κάθε προσώπου που 

περιλαµβάνεται σ` αυτόν, το οποίο µε την υπογραφή της γραπτής δηλώσεως του συνδυασµού την αποδέχεται (αναφέρεται στην ΣτΕ 2476 

2008, σκ.7) 

125  Η εκλογή, κατά συνδυασµούς, των αιρετών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθµού, όπως προβλέπεται από 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). ∆εν αντιβαίνει στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος, διότι ο 

οριζόµενος από τις διατάξεις  αυτές τρόπος εκλογής κατά συνδυασµούς 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 (ΣτΕ 121/ 2004, 545/ 2001, 3160/2000, 

πρβλ. Α.Ε.∆. 10/1982, 35/1985) . 

126  Άρθρο 18, παρ. 4 και 5 του ν. 3852/2010 

127  Άρθρο 30, παρ.1 του ν. 3852/2010 

128  Άρθρο 7, παρ. 3 του ν. 3852/2010, οι ∆ήµοι αυτοί είναι: Αγρινίου, Άργους- Μυκηνών, Τρίπολης, Γορτυνίας, Γρεβενών, Ρόδου, 

Λαγκαδά, Β. Τζουµέρκων, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Κιλκίς, Σπάρτης, Ελασσόνας, Λέσβου, Λευκάδας, Βόλου, Μεσσήνης, Πύλης, 

Τρικκαίων, Καλαµπάκας, ∆ελφών, Χανίων, Χίου.   
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Κατόπιν των ανωτέρω, οι συνδυασµοί καταρτίζονται ως ακολούθως: 

 1.1.1 Για ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Κάθε συνδυασµός περιλαµβάνει129, εκτός του υποψηφίου ∆ηµάρχου, υποψήφιους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους κατ’ ελάχιστο αριθµό ίσο µε τον αριθµό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας. 
Παρέχεται δυνατότητα προσαύξησης του αριθµού των υποψηφίων κάθε εκλογικής 
περιφέρειας µέχρι εκατό τοις εκατό (100%) του αντίστοιχου αριθµού των εδρών.130   
 
Εποµένως, ο ελάχιστος και ο µέγιστος αριθµός των υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων, στον 
οποίο δεν συµπεριλαµβάνεται ο υποψήφιος ∆ήµαρχος,  κάθε συνδυασµού διαµορφώνεται ως 
ακολούθως: 

Α) Υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωµα του δηµοτικού 
συµβούλου σε ∆ήµο, ο οποίος αποτελεί ενιαία εκλογική 
περιφέρεια 
 
 
 

∆ήµοι 
(πληθυσµός) 

Ελάχιστος Αριθµός 
Υποψηφίων ∆ηµοτικών 

Συµβούλων 

Μέγιστος Αριθµός 
Υποψηφίων ∆ηµοτικών 

Συµβούλων  

Έως και 2.000  13 26 

2.001-5.000 17 34 

5.001-10.000 21 42 

10.001-30.000 27 54 

30.001-60.000 33 66 

60.001-100.000 41 82 

100.001- 150.000 45 90 

150.001- 49 98 

 

 

Β) Υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωµα του δηµοτικού 
συµβούλου σε ∆ήµο µε εκλογικές περιφέρειες  
 
Στους ∆ήµους, που διαιρούνται σε διακριτές εκλογικές περιφέρειες, ο ελάχιστος και ο µέγιστος 
αριθµός υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων των εδρών της καθεµίας εκλογικής περιφέρειας 
βάσει της υπ’ αριθµ. 14587/ 10.4.2014 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, διαµορφώνεται 
ως εξής: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
129  Άρθρο 18, παρ. 2 του ν. 3852/2010 

130  Άρθρο 24, παρ. 4 του ν. 4257/ 2014 
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Έδρες εκλογικής 
περιφέρειας 

Ελάχιστος Αριθµός 
Υποψήφιων ∆ηµοτικών 

Συµβούλων 

Μέγιστος Αριθµός 
Υποψηφίων ∆ηµοτικών 

Συµβούλων  

Μονοεδρική131 1 3132. 

Αναλογούσες κατά εκλογικές 
περιφέρειες έδρες 

Ίσος µε τις αναλογούσες 
κατά εκλογικές περιφέρειες  

έδρες 

Αυξανόµενος έως 100% του 
αριθµού των εδρών της 
εκλογικής περιφέρειας 

 
                    
 
Επισηµαίνεται ότι ένας συνδυασµός έχει δικαίωµα να µη δηλώσει υποψήφιους δηµοτικούς 
συµβούλους σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Στην περίπτωση αυτή, για να είναι νόµιµη η 
δήλωση του συνδυασµού, απαιτείται να περιλαµβάνονται υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι 
τουλάχιστον στο ½ του συνόλου των εκλογικών περιφερειών, στις οποίες ο αριθµός των 
υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος µε τον αριθµό των 
εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας.133                                                                                                             

 1.1.2 Για συµβούλια δηµοτικών κοινοτήτων 
 
Σε κάθε δηµοτική κοινότητα οποιουδήποτε ∆ήµου και ανεξαρτήτως του πληθυσµού της ή του  
εάν αποτελεί έδρα αυτού, συγκροτείται συµβούλιο δηµοτικής κοινότητας.  
 
Επισηµαίνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. ΓΠ- 206/ 21.3.2014 (Β’ 718) απόφαση του Προέδρου της 
ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Β’ 718) κυρώθηκαν τα αποτελέσµατα του de facto πληθυσµού 
της απογραφής Πληθυσµού- Κατοικιών 2011 για τις δηµοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 
4 του ν. 3852/ 200 και µε την υπ’ αριθµ. ΓΠ- 213/ 21.3.2014 (Β΄ 731) όµοια απόφαση 
κατανεµήθηκε αναλογικά ο λοιπός πληθυσµός των αυτών δηµοτικών κοινοτήτων, λόγω 
ελλιπών στοιχείων του τόπου εγκατάστασής του.  
 
Εποµένως, στους ∆ήµους που περιλαµβάνουν δηµοτικές κοινότητες ο συνδυασµός 
περιλαµβάνει και αριθµό υποψήφιων συµβούλων δηµοτικής κοινότητας ίσο µε τον αριθµό των 
µελών του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας µε δυνατότητα προσαύξησης κατά έναν.134 
Σηµειώνεται ότι ο συνδυασµός είναι νόµιµος ακόµα και όταν ο αριθµός των υποψηφίων 
συµβούλων κάθε δηµοτικής κοινότητας είναι ίσος µε τα 3/5 του αριθµού των µελών του 
συµβουλίου της.135 
 
Συγκεκριµένα: 

∆ηµοτικές 
Κοινότητες 

(πληθυσµός) 

 
Συµβούλιο 

Ελάχιστος αριθµός 
υποψηφίων  

συµβούλων δηµοτικής 
κοινότητας 

Μέγιστος αριθµός 
υποψηφίων 

συµβούλων δηµοτικής 
κοινότητας 

Έως 10000 5µελές 3 6 

10001-50000 11µελές 7 12 

50001 και άνω 15µελές 9 16 

                                                 
131  ∆ηλαδή οι εκλογικές περιφέρειες που διαθέτουν µία (1) έδρα 

132  Άρθρο 18, παρ. 2 περ. β του ν. 3852/2010 

133  Άρθρο 19, παρ, 2α, του ν. 3852/2010, βλ. ΣτΕ 3067/ 2011, σκ. 7 

134  Άρθρο 18, παρ. 2γ του ν. 3852/2010 

135  Άρθρο 19, παρ. 2β του ν. 3852/2010 
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Επισηµαίνεται ότι δεν απαιτείται ο συνδυασµός να υποβάλει υποψηφιότητες στο σύνολο των 
δηµοτικών κοινοτήτων, αλλά για να είναι νόµιµη η δήλωση του συνδυασµού αρκεί να 
περιλαµβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι σύµβουλοι για το 1/3 του συνόλου των δηµοτικών 
κοινοτήτων του ∆ήµου,136 και εφόσον ο αριθµός των ανακηρυσσοµένων υποψηφίων 
συµβούλων σε κάθε µία από τις δηµοτικές αυτές κοινότητες είναι τουλάχιστον ίσος µε τα 3/5 
του αριθµό των µελών του συµβουλίου της. .  

1.1.3 Για συµβούλια τοπικής κοινότητας- Εκπροσώπους τοπικής 
κοινότητας. 
 
Σε κάθε δήµο που περιλαµβάνει µία ή περισσότερες τοπικές κοινότητες και ανάλογα µε τον 
πληθυσµό έκαστης αυτών, εκλέγονται κατά περίπτωση είτε εκπρόσωπος της τοπικής 
κοινότητας είτε τριµελές συµβούλιο αυτής. Ειδικότερα: 
 
α) Σε κάθε τοπική κοινότητα µε πληθυσµό µέχρι 300 κατοίκους, εκλέγεται ένας εκπρόσωπος 
αυτής. Στην περίπτωση αυτή κάθε συνδυασµός µπορεί να περιλαµβάνει έως δύο υποψηφίους 
εκπροσώπους για κάθε τέτοια τοπική κοινότητα. 
Η δήλωση του συνδυασµού είναι ωστόσο νόµιµη ακόµη και εάν δεν περιλαµβάνει υποψήφιο 
εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας. 
 
β) Σε κάθε τοπική κοινότητα µε πληθυσµό άνω των 300 κατοίκων εκλέγεται τριµελές 
συµβούλιο αυτής. Στην περίπτωση αυτή κάθε συνδυασµός µπορεί να περιλαµβάνει από έναν 
έως και τέσσερις υποψηφίους συµβούλους για κάθε τοπική κοινότητα. Η δήλωση του 
συνδυασµού είναι ωστόσο νόµιµη εάν περιλαµβάνονται σ’ αυτήν υποψήφιοι σύµβουλοι για το 
1/3 τουλάχιστον των τοπικών κοινοτήτων που εκλέγουν τριµελή συµβούλια και εφόσον 
υπάρχει τουλάχιστον ένας υποψήφιος. Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην 
αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι τουλάχιστον ίσο µε το µισό της.  
 
Π.χ., σε δήµο όπου υπάρχει µόνο µία τοπική κοινότητα µε πληθυσµό άνω των 300 κατοίκων, 
δεν είναι απαραίτητη για τη νοµιµότητα του συνδυασµού η ύπαρξη υποψηφίου συµβούλου 
αυτής. Σε δήµους µε δύο έως και τέσσερις τοπικές κοινότητες µε πληθυσµό άνω των 300 
κατοίκων, αρκεί να ανακηρυχτεί έστω ένας υποψήφιος σε µία από αυτές.  
 

1.2 Ποσόστωση υποψηφίων από κάθε φύλο.137 
Κάθε συνδυασµός πρέπει να συµπεριλάβει στο ψηφοδέλτιό του υποψήφιους δηµοτικούς 
συµβούλους και συµβούλους δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας από κάθε φύλο (άνδρες – 
γυναίκες) σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθµού των 
µελών του δηµοτικού συµβουλίου ή των συµβουλίων της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας.138  
 
Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον 
το κλάσµα είναι τουλάχιστον ίσο µε το µισό της. 
 
Ενόψει αυτών, από τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 3 και 19 παρ. 6 του ν. 3852/2010, 
συνάγεται ότι κρίσιµο χρονικό σηµείο, κατά το οποίο κρίνεται το παραδεκτό της δήλωσης 
κατάρτισης συνδυασµού από την άποψη της συµµετοχής σε αυτόν του νόµιµου αριθµού 

                                                 
136  Άρθρο 19, παρ. 2β του ν. 3852/2010 Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα, 

εφόσον το κλάσµα είναι τουλάχιστον ίσο µε το µισό της. 

137  Άρθρο 33, παρ. 2 του ν. 4255/ 2014 (Α’ 89) 

138  Αν µετά την ανακήρυξη και τη συµµετοχή του συνδυασµού στις εκλογές, ακυρωθεί η ανακήρυξη υποψηφίου ή η εκλογή 

συµβούλου και έτσι ελαττωθεί το νόµιµο ποσοστό υποψηφίων ή συµβούλων από τα δύο φύλα, η δήλωση κατάρτισης του συνδυασµού δεν 

καθίσταται απαράδεκτη (ΣτΕ 3353/ 2004). 
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γυναικών υποψήφιων είναι το χρονικό σηµείο ανακήρυξης του συνδυασµού αυτού από το 
αρµόδιο πολιτικό δικαστήριο.139  
 
Η ποσόστωση από κάθε φύλο στον αριθµό των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων 
υπολογίζεται στο συνολικό αριθµό των µελών του δηµοτικού συµβουλίου, και όχι στον 
συνολικό αριθµό των υποψηφίων του συνδυασµού. Στην περίπτωση, και µόνο, κατά την οποία 
κάποιος συνδυασµός είτε δεν δηλώσει υποψηφίους σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες του 
δήµου, κατά άρθρο 19, παρ. 2α του ν. 3852/ 2010, είτε δηλώσει µικρότερο αριθµό και µέσα 
στο επιτρεπόµενο όριο µε αποτέλεσµα οι υποψήφιοι να είναι λιγότεροι από τον αριθµό των 
µελών του οικείου συµβουλίου, τότε η ποσόστωση από κάθε φύλο υπολογίζεται επί του 
αριθµού των υποψηφίων που περιλαµβάνονται στη γραπτή δήλωση του συνδυασµού.  
 
Ακολούθως, τα διοικητικά δικαστήρια όταν ελέγχουν παρεµπιπτόντως την πράξη ανακήρυξης 
συνδυασµού για το λόγο ότι ο συνδυασµός αυτός ανακηρύχθηκε, κατά παράβαση της 
ανωτέρω διάταξης του άρθρου 19 παρ. 6 του ν. 3852/2010, περιλαµβάνοντας, µεταξύ άλλων, 
µικρότερο από το νόµιµο αριθµό γυναικών υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων, αν 
διαπιστώσουν την παράβαση αυτή, ακυρώνουν την προσβαλλόµενη πράξη χωρίς να 
απαιτείται να αποδειχθεί ότι η νοµική αυτή πληµµέλεια «είναι δυνατόν να ασκήσει επιρροή 
στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσµα» κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 259 του 
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (ν. 2717/1999, ΕτΚ Α΄, φ. 97), το οποίο δεν εφαρµόζεται στην 
περίπτωση της παράβασης της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3852/2010. Και τούτο διότι, υπό 
την αντίθετη εκδοχή, το εξαιρετικά δυσαπόδεικτο γεγονός της δυνατότητας επιρροής της 
νοµικής αυτής πληµµέλειας στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσµα θα καθιστούσε απρόσφορο το 
θετικό µέτρο της ποσόστωσης υπέρ των γυναικών που θεσπίζει η ανωτέρω διάταξη του 
άρθρου 18 παρ. 3 του ν. 3852/2010, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 116 παρ. 2 του 
Συντάγµατος, και εξαιρετικά δυσχερή την επίτευξη του επιδιωκόµενου συνταγµατικού σκοπού 
της θεµελίωσης µιας πραγµατικής ισότητας των δύο φύλων κατά την πρόσβαση στα αιρετά 
αξιώµατα του δηµοτικού συµβούλου και του τοπικού συµβούλου.140 
 
Ο συνολικός αριθµός των υποψηφίων από κάθε φύλο κάθε συνδυασµού που αντιστοιχεί στο 
1/3 υπολογίζεται ως εξής: 
 

• Υπολογίζουµε πρώτα το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθµού των µελών του 
δηµοτικού συµβουλίου, και όχι του αριθµού των υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων 
του συνδυασµού. 

 
Ο πίνακας που ακολουθεί µας δίνει το 1/3 που αντιστοιχεί για τον υπολογισµό της 
ποσόστωσης στα ∆ηµοτικά Συµβούλια. Έτσι έχουµε: 

 
 Αριθµός µελών ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου  
1/3 

για τον υπολογισµό της 
ποσόστωσης 

13 4 

17 6 

21 7 

27 9 

33 11 

37 12 

41 14 

45 15 

49 16 
 
 

                                                 
139  Πρβλ. ΣτΕ 3237/2007 7µ., 897/2010 7µ. κ.ά. 

140  ΣτΕ 2123/ 2011, σκ.6 και ∆. Πρωτ. Ηρακλείου 49/ 2011 
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Επισηµαίνεται ότι σε δήµους µε εκλογικές περιφέρειες ο συνδυασµός µπορεί να κατανήµει σε 
όποια εκλογική του περιφέρεια επιθυµεί, τον αριθµό των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων 
που αντιστοιχούν στην ποσόστωση του συγκεκριµένου δηµοτικού συµβουλίου. 
 

• Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουµε στη συνέχεια, το ένα τρίτο (1/3) που αντιστοιχεί, 
ανά κατηγορία, στο συνολικό αριθµό των µελών των συµβούλων των δηµοτικών 
κοινοτήτων στο επίπεδο όλου του δήµου, και, κατόπιν, στο συνολικό αριθµό των 
µελών των συµβουλίων των τοπικών κοινοτήτων, στο επίπεδο όλου του δήµου, στις 
οποίες ο συνδυασµός υποβάλλει υποψηφίους. Στον υπολογισµό της ποσόστωσης 
στις τοπικές κοινότητες δεν υπολογίζονται οι εκπρόσωποι τοπικών 
κοινοτήτων 

 
Ο αριθµός των υποψήφιων συµβούλων, που αντιστοιχεί στην ποσόστωση, δεν είναι 
απαραίτητο να δηλωθεί σε κάθε συµβούλιο δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας.  
 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 
 
Σε έναν δήµο που έχει 17µελές δηµοτικό συµβούλιο, δύο 5µελείς δηµοτικές κοινότητες, µία 
11µελή δηµοτική κοινότητα και δύο 3µελείς τοπικές κοινότητες, στην περίπτωση που ο 
συνδυασµός δηλώσει ισάριθµους υποψηφίους, αναφορικά µε την ποσόστωση από κάθε φύλο, 
ο συνδυασµός πρέπει να δηλώσει 6 υποψήφιους δηµοτικούς συµβούλους από κάθε φύλο, 7 
υποψήφιους συµβούλους από κάθε φύλο σε όλες τις δηµοτικές κοινότητες, 2 υποψηφίους 
συµβούλους από κάθε φύλο στις δύο τοπικές κοινότητες.   
 

 
Εφιστούµε την προσοχή σας στα ακόλουθα: 
 
Σε περίπτωση κατά την οποία, συνδυασµός δεν δηλώσει υποψήφιους δηµοτικούς συµβούλους 
στο σύνολο των εκλογικών περιφερειών, τότε η ποσόστωση των δύο φύλων υπολογίζεται επί 
του αριθµού των υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων, όπως αυτοί περιλαµβάνονται στη 
γραπτή δήλωση του συνδυασµού.  
 
Το ίδιο ισχύει και  σε περίπτωση κατά την οποία, συνδυασµός δηλώσει υποψήφιους 
συµβούλους σε αριθµό ίσο µε τα 3/5 των µελών του συµβουλίου των δηµοτικών κοινοτήτων 
ή ίσο µε το 1/3 των µελών του συµβουλίου των τοπικών κοινοτήτων. ∆ηλαδή η ποσόστωση 
των δύο φύλων υπολογίζεται επί του αριθµού των υποψηφίων συµβούλων των δηµοτικών 
ή τοπικών κοινοτήτων, όπως αυτοί περιλαµβάνονται στη γραπτή δήλωση του συνδυασµού.  
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 
 
Συνεχίζοντας το προηγούµενο παράδειγµα, σε δήµο που έχει 17µελές δηµοτικό συµβούλιο, 
εάν ο συνδυασµός δηλώσει 11 υποψηφίους για δηµοτικό συµβούλιο, στις δύο 5µελείς 
δηµοτικές κοινότητες δηλώσει από τρεις υποψηφίους, στην 11µελή δηµοτική κοινότητα 7 
υποψηφίους και στις δύο 3µελείς τοπικές κοινότητες δηλώσει έναν και δύο υποψηφίους, 
αντίστοιχα, τότε, στην περίπτωση αυτή, ο συνδυασµός για να είναι νόµιµος και να 

  Αριθµός υποψηφίων βάσει της 
ποσόστωσης 

∆ηµοτικό συµβούλιο 17µελές 6 

∆ηµοτικές κοινότητες  5µελείς 

 5µελείς 

 11µελής 

 
7 

Τοπικές κοινότητες 3µελείς 

 3µελείς 

 
2 
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ανακηρυχθεί θα πρέπει να δηλώσει 4 υποψήφιους δηµοτικούς συµβούλους από κάθε φύλο, 
τέσσερεις υποψηφίους συµβούλους από κάθε φύλο στο σύνολο των δηµοτικών κοινοτήτων, 
και έναν σύµβουλο από κάθε φύλο στο σύνολο των δύο τοπικών κοινοτήτων.   
 
 

2. Κατάρτιση συνδυασµών 

 2.1 Κατάρτιση Συνδυασµών ∆ήµων 
 
Ο συνδυασµός καταρτίζεται µε γραπτή δήλωση που την υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που 
τον αποτελούν. Εποµένως, δεν απαιτείται ο συνδυασµός να έχει καταστατικό λειτουργίας του 
για να λάβει µέρος στις δηµοτικές εκλογές.  
Στη δήλωση του συνδυασµού αναγράφονται: 

• Το όνοµα και το τυχόν έµβληµα του συνδυασµού, το οποίο εκτός από µία σύντοµη 
περιγραφή µπορεί και να απεικονίζεται.  

• Το επώνυµο, το κύριο όνοµα και το πατρώνυµο του υποψήφιου ∆ηµάρχου, µε την 
αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνοµα του υποψήφιου 
∆ηµάρχου.  

• Κατά εκλογική περιφέρεια σε αλφαβητική σειρά, τα επώνυµα, τα κύρια ονόµατα και 
τα πατρώνυµα των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων µε αλφαβητική σειρά 
επωνύµων. Παραπλεύρως και εντός παρενθέσεως σηµειώνεται η εκλογική περιφέρεια 
στην οποία είναι υποψήφιοι.  
 

∆ιευκρινίζεται ότι, αν στη δήλωση του συνδυασµού καθώς και στο ψηφοδέλτιο δεν 
αναγράφεται καµία ένδειξη για υποψήφιο δήµαρχο, ως υποψήφιος δήµαρχος θεωρείται ο 
πρώτος υποψήφιος του συνδυασµού.141  
 
Για τις υποψήφιες δηµοτικές συµβούλους µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πρώτο επώνυµο είτε 
το πατρικό (ακολουθούµενο από το πατρώνυµο) είτε του συζύγου (ακολουθούµενο από το 
όνοµα του συζύγου) ανεξαρτήτως του επωνύµου µε το οποίο βρίσκονται εγγεγραµµένες στην 
οικογενειακή τους µερίδα.142 
 

                                                 
141  Άρθρο 19, παρ. 1 του Ν. 3852/2010 

142  Άρθρο 19, παρ. 4 του Ν. 3852/2010 

  Αριθµός 
υποψηφίων  

βάσει της 
ποσόστωσης, 

υπολογισµένος 
στο σύνολο του 

αριθµού των 
µελών του 

συµβουλίου  

Αριθµός 
υποψηφίων, στη 
γραπτή δήλωση 
του συνδυασµού 

Αριθµός 
υποψηφίων 

βάσει της 
ποσόστωσης, 

υπολογισµένος 
στον αριθµό των 

υποψηφίων 

∆ηµοτικό 
συµβούλιο 

17µελές 6 11 4 

∆ηµοτικές 
κοινότητες 

 5µελείς 3 

 5µελείς 3 

 11µελής 

 
 
7 

7 

 
 
4 

Τοπικές 
κοινότητες 

3µελείς 1 1 

 3µελείς 1 2 

 
1 
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Σε ό,τι αφορά τα ονόµατα των υποψηφίων, επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί πέραν του κυρίου 
ονόµατος του υποψηφίου και υποκοριστικό143 αυτού, καθότι είναι δυνατό µε αυτό να είναι 
ευρύτερα γνωστός ο υποψήφιος. Στην περίπτωση αυτή το υποκοριστικό ακολουθεί το κύριο 
όνοµα και τίθεται µέσα σε παρένθεση.144 
 

2.1.1 Κατάρτιση συνδυασµών δήµων µε δηµοτικές κοινότητες 
Στους δήµους κάτω των 100.000 κατοίκων που αποτελούνται από δηµοτικές κοινότητες, µετά 
τα επώνυµα και τα ονόµατα του υποψήφιου ∆ηµάρχου και των υποψηφίων δηµοτικών 
συµβούλων, αναγράφεται κατά αλφαβητική σειρά το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο 
των υποψήφιων µελών του κάθε συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας, η οποία αναφέρεται  
κατά αλφαβητική ή αριθµητική σειρά.145 Επισηµαίνεται ότι για τις δηµοτικές κοινότητες 
(πρώην δηµοτικά διαµερίσµατα) του πρώην ∆ήµου Πατρέων είναι νόµιµη η αναφορά της 
δηµοτικής κοινότητας είτε αριθµητικά, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 15150/ 2014 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών είτε αλφαβητικά σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 289/ 1994 προεδρικό 
διάταγµα. 
 

2.1.2 Κατάρτιση συνδυασµών δήµων µε τοπικές κοινότητες 
Στους δήµους που αποτελούνται από τοπικές κοινότητες, µετά τα επώνυµα, τα ονόµατα και 
τα πατρώνυµα του υποψήφιου ∆ηµάρχου, των υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων και των 
υποψηφίων συµβούλων των δηµοτικών κοινοτήτων αναγράφεται πρώτα η ονοµασία της 
τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά και κάτω από αυτήν αναγράφονται κατά 
αλφαβητική σειρά το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο, των υποψηφίων συµβούλων της 
τοπικής κοινότητας ή των υποψηφίων εκπροσώπων τοπικής κοινότητας µε αλφαβητική σειρά 
επίσης.146  
 
Τονίζεται ότι δεν είναι δυνατή κατάρτιση συνδυασµού µόνο για δηµοτική ή τοπική 
κοινότητα, χωρίς να περιλαµβάνει και υποψήφιο ∆ήµαρχο και υποψήφιους 
δηµοτικούς συµβούλους. 
 
 
 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

 
Έµβληµα Συνδυασµού 

 

Όνοµα συνδυασµού 

 

Επώνυµο, όνοµα και πατρώνυµο υποψήφιου ∆ηµάρχου 

(υποψήφιος ∆ήµαρχος) 

 

Εκλογική Περιφέρεια Κοσµά 

……. (υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι, κατ’ αλφαβητική σειρά)  

 

                                                 
143   Επισηµαίνεται ότι δεν επιτρέπεται προσωνύµιο, παρατσούκλι ή η αναφορά στην επαγγελµατική ιδιότητα του υποψηφίου, βλ. 

∆ιοικ. Πρωτ. Χαλκίδας 33/ 2011 

144  Άρθρο 19, παρ. 4 του Ν. 3852/2010 

145  Άρθρο 19, παρ. 1δ του ν. 3852/2010 

146  Άρθρο 19, παρ. 1δ του ν. 3852/2010 
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Εκλογική Περιφέρεια Λεωνιδίου 

……. (υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι, κατ’ αλφαβητική σειρά)  

 

Εκλογική Περιφέρεια Τυρού 

……. (υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι, κατ’ αλφαβητική σειρά)  

 

∆ηµοτική Κοινότητα Λεωνιδίου 

… (υποψήφιοι σύµβουλοι της δηµοτικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά) 

 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου 

… (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά) 

Τοπική Κοινότητα Βλησιδιάς 

… (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά) 

Τοπική Κοινότητα Κοσµά 

… (υποψήφιοι σύµβουλοι της τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά) 

Τοπική Κοινότητα Κουνουπιάς 

… (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά) 

Τοπική Κοινότητα Μαρίου 

… (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά) 

Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 

… (υποψήφιοι σύµβουλοι της τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά) 

Τοπική Κοινότητα Πελετών 

… (υποψήφιοι σύµβουλοι της τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά) 

Τοπική Κοινότητα Πέρα Μελάνων 

… (υποψήφιοι σύµβουλοι της τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά) 

Τοπική Κοινότητα Πηγαδίου 

… (υποψήφιοι σύµβουλοι της τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά) 

Τοπική Κοινότητα Πλατανακίου 

… (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά) 

Τοπική Κοινότητα Πουλίθρων 

… (υποψήφιοι σύµβουλοι της τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά) 

Τοπική Κοινότητα Πραγµατευτή 

… (υποψήφιοι σύµβουλοι της τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά) 

Τοπική Κοινότητα Σαπουνακαίικων 

… (υποψήφιοι σύµβουλοι της τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά) 

Τοπική Κοινότητα Τσιταλίων 

… (υποψήφιοι σύµβουλοι της τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά) 

Τοπική Κοινότητα Τυρού 

… (υποψήφιοι σύµβουλοι της τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά) 
 

 2.2 ∆ικαιολογητικά για τη ∆ήλωση  Συνδυασµού  

Η δήλωση συντάσσεται ατελώς σε απλό φύλλο χάρτου, που υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι 
που τον αποτελούν, και επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά για κάθε έναν υποψήφιο147: 
 

� Για τους Έλληνες πολίτες: 
α)  Πιστοποιητικό εγγραφής στο δηµοτολόγιο του δήµου που είναι υποψήφιοι, 

                                                 
147   Άρθρο 19, παρ. 3  του ν. 3852/2010  
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β) Υπεύθυνη δήλωση148 του υποψήφιου, µε την οποία θα δηλώνεται ότι149: α) δεν έχει 
στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωµα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των 
δικαιωµάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ηµέρα της εκλογής,, β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό 
του τα κωλύµατα εκλογιµότητας του άρθρου 14 του ν. 3852/ 2010150  και γ) αποδέχεται την 
υποψηφιότητά του.151 
γ) Αποδεικτικό είσπραξης ∆ΟΥ, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο υποψήφιος ∆ήµαρχος 
έχει καταθέσει το ποσό των 100 ευρώ και ο κάθε υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος ή 
σύµβουλος δηµοτικής κοινότητας της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3852/ 2010, το ποσό των 
50 ευρώ.  
Οι υποψήφιοι σύµβουλοι δηµοτικής κοινότητας των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 
3852/2010, καθώς και οι σύµβουλοι ή ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας δεν 
υποχρεούνται σε κατάθεση οποιουδήποτε ποσού. 
 
Σηµειώνεται ότι µε το άρθρο 33, παρ. 1 του ν. 4255/ 2014 έχει καταργηθεί η υποβολή 
υπεύθυνης δήλωσης, προκειµένου για τον υποψήφιο σύµβουλο δηµοτικής ή τοπικής 
κοινότητας, ότι είναι κάτοικος της περιφέρειας της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας, στην 
οποία είναι υποψήφιος. 
 
Στις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής, 
εφόσον τούτο δεν προβλέπεται στις κείµενες διατάξεις, ως εκ τούτου οι ανωτέρω 
υπεύθυνες δηλώσεις δεν υπάγονται στις γενικές προβλέψεις του Κώδικα 
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας.152 
 

� Για τους πολίτες των λοιπών 27 κρατών- µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:153  
 

α)  Βεβαίωση εγγραφής (πιστοποιητικό) στον ειδικό εκλογικό κατάλογο πολιτών 
Ευρωπαϊκής Ένωσης του δήµου όπου είναι εγγεγραµµένοι, και στον οποίο θέτουν 
υποψηφιότητα.  
β) Αποδεικτικό είσπραξης ∆ΟΥ, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο κάθε υποψήφιος 
δηµοτικός σύµβουλος ή σύµβουλος δηµοτικής κοινότητας της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 
3852/ 2010, έχει καταθέσει το ποσό των 50 ευρώ.  
Οι υποψήφιοι σύµβουλοι δηµοτικής κοινότητας, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 
3852/2010 καθώς και οι σύµβουλοι της τοπικής κοινότητας δεν υποχρεούνται σε κατάθεση 
οποιουδήποτε ποσού. 
γ) Υπεύθυνη δήλωση154 , µε την οποία θα δηλώνουν155: 

• την ιθαγένεια και τη διεύθυνση κατοικίας τους στην ελληνική επικράτεια 
• τον εκλογικό κατάλογο του δήµου ή της κοινότητας ή περιφέρειας ή εκλογικού 

διαµερίσµατος, όπου ήταν εγγεγραµµένοι τελευταία στο κράτος µέλος καταγωγής 
τους 

• ότι δεν έχουν στερηθεί κανένα πολιτικό τους δικαίωµα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη 
αποστέρηση των δικαιωµάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ηµέρα της εκλογής 

• ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύµατα εκλογιµότητας του άρθρου 14 
του ν. 3852/ 2010 

• ότι αποδέχεται την υποψηφιότητά του.156 
• ότι στο κράτος- µέλος καταγωγής τους δεν εξέπεσαν του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι  

                                                 
148  Σύµφωνα µε το άρθρο 22, παρ. 6 του ν. 1599/ 1986 (Α’ 75), όπως ισχύει,  όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή 

αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη  δήλωση τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Σε περίπτωση ανάκλησης της 

υπεύθυνης δήλωσής του εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 227 του Ποινικού Κώδικα. Η υπεύθυνη δήλωση, µετά 

τη σχετική πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου (ΦΕΚ 288 Α΄/21-12-2001), συντάσσεται σε απλό φύλλο χαρτιού και διατίθεται δωρεάν 

149  Στο Παράρτηµα παρατίθεται συµπληρωµένο υπόδειγµα της υπεύθυνης δήλωσης 

150     Άρθρο 19 παρ. 3β ν. 3852/2010 

151  Άρθρο 19, παρ. 7 του ν. 3852/ 2010 

152  Υπ’ αριθµ. 59700/ 16.0.2010 έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών 

153   Άρθρο 3, παρ. 12 του πδ 133/ 1997  

154  Βλ. υποσηµείωση υπ’ αριθµ. 148 

155  Στο Παράρτηµα παρατίθεται συµπληρωµένο υπόδειγµα της υπεύθυνης δήλωσης 

156  Άρθρο 19, παρ. 7 του ν. 3852/ 2010 
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• ότι δεν είναι υποψήφιοι για τις δηµοτικές εκλογές στην Ελλάδα σε άλλο δήµο ούτε σε 
άλλο συνδυασµό του ιδίου δήµου 

• ότι δεν έχουν ανάλογη ιδιότητα σε άλλα κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
οποία επιφέρει το ασυµβίβαστο για τους Έλληνες πολίτες 

• την ηµεροµηνία, µετά από την οποία είναι υπήκοοι ενός κράτους- µέλους 
 

Σηµειώνεται ότι µε το άρθρο 33, παρ. 1 του ν. 4255/ 2014 έχει καταργηθεί η υποβολή 
υπεύθυνης δήλωσης, προκειµένου για τον υποψήφιο σύµβουλο δηµοτικής ή τοπικής 
κοινότητας, ότι είναι κάτοικος της περιφέρειας της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας, στην 
οποία είναι υποψήφιος. 
 
 
δ) Επικυρωµένο157 φωτοαντίγραφο ισχύοντος αποδεικτικού ταυτότητος 
(αστυνοµικής ταυτότητος ή διαβατηρίου). 
 
Στις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής, 
εφόσον τούτο δεν προβλέπεται στις κείµενες διατάξεις, ως εκ τούτου οι ανωτέρω 
υπεύθυνες δηλώσεις δεν υπάγονται στις γενικές προβλέψεις του Κώδικα 
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας.158 
 
Επισηµαίνεται ότι, εάν δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις που αφορούν στη νόµιµη 
κατάρτιση του συνδυασµού και αυτό βεβαιωθεί από το δικαστήριο, η δήλωση είναι 
απαράδεκτη.159 

 

 2.3 Υποβολή δήλωσης κατάρτισης Συνδυασµού       
Η δήλωση του συνδυασµού καταρτίζεται γραπτώς και υποβάλλεται στον Πρόεδρο των 
Πρωτοδικών  
 
Η υποβολή της δήλωσης στον Πρόεδρο των Πρωτοδικών γίνεται είτε µε: 
  

� επίδοση από δικαστικό επιµελητή, ύστερα από παραγγελία του υποψήφιου 
∆ηµάρχου ή των υποψήφιων συµβούλων που την υποβάλλουν ή ενός εκλογέα 
δηµότη είτε µε 

� παράδοση µε απόδειξη  από τον υποψήφιο ∆ήµαρχο ή τους υποψήφιους 
συµβούλους.  

 
Η επίδοση ή η παράδοση πραγµατοποιείται είκοσι (20) ηµέρες πριν από την ηµέρα της 
ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο µέχρι και την 12η ώρα βραδινή της 27ης Απριλίου 
2014.160  

 

 2.4 Συµπληρωµατική δήλωση συνδυασµού 
Συµπλήρωση του συνδυασµού επιτρέπεται να γίνει µόνο µέχρι τη λήξη της 20ήµερης 
προθεσµίας που απαιτείται για την επίδοση ή παράδοση της δήλωσης του συνδυασµού στο 
αρµόδιο δικαστήριο, δηλ. µέχρι και την και την 12η ώρα βραδινή της 27ης Απριλίου 2014, 
και µόνο προκειµένου να συµπληρωθεί ο συνδυασµός έως τον επιτρεπόµενο αριθµό 
υποψηφίων συµβούλων. Στην περίπτωση αυτή η συµπληρωµατική δήλωση υποβάλλεται µόνο 

                                                 
157  Βλ. αριθµ.381/2002 Γν ΝΣΚ, σύµφωνα µε την οποία οι υπηρεσίες µπορούν να παράγουν φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου που 

τους  προσκοµίζει ο ενδιαφερόµενος, θέτοντας  το επικυρωµένο στον οικείο φάκελο της υπόθεσης, ως απαιτούµενο από το νόµο 

δικαιολογητικό για την έκδοση διοικητικής πράξης, χωρίς τη δυνατότητα το επικυρωθέν φωτοαντίγραφο να το παραλάβει ο 

ενδιαφερόµενος και να το προσκοµίσει για κάποια άλλη νόµιµη χρήση 

158  Υπ’ αριθµ. 59700/ 16.0.2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

159  Άρθρο 19, παρ. 6 του Ν. 3852/2010 

160  Άρθρο 19, παρ. 7 του Ν. 3852/2010. 

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-ΔΚ3



 36 

από τον υποψήφιο ∆ήµαρχο161ή µε επίδοση από δικαστική επιµελητή, µετά από 
παραγγελία του υποψήφιου δηµάρχου. Επισυνάπτονται, δε, σε αυτή τα στοιχεία που 
αναγράφονται στην ενότητα 2.2, καθώς και γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται.   
 
 

 2.5 Παραίτηση – θάνατος υποψηφίου δηµάρχου 
Μετά την 27η Απριλίου 2014 η δήλωση του συνδυασµού επιτρέπεται να συµπληρωθεί µόνο 
στην περίπτωση παραίτησης162 ή θανάτου υποψηφίου ∆ηµάρχου, η θέση του  οποίου 
καταλαµβάνεται είτε: 
α) από νέο υποψήφιο είτε  
β) από έναν από τους υποψήφιους συµβούλους.163 
 
Στην περίπτωση αυτή η συµπληρωµατική δήλωση καταρτίζεται γραπτώς από την πλειοψηφία 
τουλάχιστον των υποψηφίων και επιδίδεται µε απόδειξη στον Πρόεδρο των Πρωτοδικών µέχρι 
την 12η βραδινή της 16ης Μαΐου 2014.  
 
Η δήλωση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ενότητα 2.2. 
Επισυνάπτεται επιπλέον και η γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται. 
 
Αν δεν έγινε αντικατάσταση, τη θέση του  ∆ηµάρχου καταλαµβάνει ο δηµοτικός σύµβουλος 
του συνδυασµού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης. 
 
Στην περίπτωση παραίτησης ή ανακήρυξής του ως υποψηφίου ∆ηµάρχου κατά την 
προηγούµενη περίπτωση ή αποβιώσαντος υποψηφίου δηµοτικού συµβούλου, υποψηφίου 
συµβούλου δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας  ή εκπροσώπου τοπικής κοινότητας, τη θέση στον 
συνδυασµό µπορεί να καταλάβει νέος υποψήφιος. Στις περιπτώσεις αυτές η δήλωση επιδίδεται 
µόνο από τον υποψήφιο ∆ήµαρχο, ακόµα και µετά την 27η Απριλίου 2014. Επισυνάπτονται, 
δε, σε αυτήν τα στοιχεία που αναγράφονται στις αµέσως προηγούµενες ενότητες 2.2 ή 2.4, 
καθώς και γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται.  
 
Επισηµαίνονται, δε, τα κατωτέρω: 1) Η παραίτηση υποψηφίου δηµοτικού συµβούλου και 
συµβούλου δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας νοείται τόσο για τον µετά την ανακήρυξή του 
χρόνο (3η Μαΐου 2014) και µέχρι την όγδοη ηµέρα πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας (11η 
Μαΐου), όσο και για το διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της κατάθεσης της δήλωσης του 
συνδυασµού (27η Απριλίου 2014) και µέχρι την ανακήρυξη αυτού (3η Μαΐου 2014), σύµφωνα 
µε το άρθρο 19, παρ. 7 του ν. 3852/ 2010. Στην τελευταία περίπτωση, αν και τυπικά 
πρόκειται περί ανάκλησης της δήλωσης υποψηφιότητας κάποιου, εντούτοις έχει ισοδύναµο 
αποτέλεσµα µε την παραίτηση, δοθέντος ότι στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3852/ 2010 
δεν ορίζεται η δήλωση υποψηφιότητας ως ανέκκλητη.  
2) Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 21, παρ. 4 του ν. 3852/ 2010, η οποία εφαρµόζεται 
αδιακρίτως για κάθε µορφή παραίτησης, µη εξαιρούµενης και της ανάκλησης της 
υποψηφιότητας πριν από την ανακήρυξη των υποψηφίων (3η Μαΐου 2014), η µη 
συµπλήρωση του συνδυασµού µε νέο υποψήφιο δεν αποτελεί λόγο µη ανακήρυξής του, 
ακόµα και αν ο συνδυασµός δεν διαθέτει το ελάχιστο ποσοστό των υποψηφίων και από τα 
δύο φύλα και τον ελάχιστο για την ανακήρυξη αριθµό υποψηφίων που απαιτούν οι οικείες 
διατάξεις.  
Στις παραπάνω περιπτώσεις παραίτησης ή ανάκληση της υποψηφιότητας των υποψηφίων 
δηµοτικών συµβούλων και συµβούλων δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας η υποβολή της 
συµπληρωµατικής δήλωσης µπορεί να γίνει µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα της 
ψηφοφορίας, αφού δεν προβλέπεται προθεσµία για την υποβολή της (17η Μαΐου 2014). Η 
δήλωση συµπλήρωσης υποβάλλεται µόνο από τον υποψήφιο ∆ήµαρχο και επισυνάπτονται, σε 

                                                 
161  Άρθρο 19, παρ. 7 του Ν. 3852/2010 

162  Η παραίτηση γίνεται µε γραπτή δήλωση που επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή ή παραδίδεται µε απόδειξη στον πρόεδρο του 

πρωτοδικείου την όγδοη ηµέρα πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, δηλ. την 30η Οκτωβρίου 2010  (άρθρο 21, απρ. 1 του ν. 3852/ 2010). 

163  Άρθρα 21 παρ. 2, του Ν. 3852/ 2010. 
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αυτή τα στοιχεία που αναγράφονται στο άρθρο 19, παρ. 3 του ν. 3852/ 2010, καθώς και η 
γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται. Το αρµόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει 
αµέσως τον αντικαταστάτη υποψήφιο.164 
 
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η υποβολή της συµπληρωµατικής δήλωσης µπορεί να γίνει 
µέχρι και τη δεύτερη ηµέρα πριν τη ψηφοφορία, αφού δεν προβλέπεται προθεσµία για την 
υποβολή της. Το αρµόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει αµέσως τον αντικαταστάτη υποψήφιο, όχι 
όµως πέραν της 12 βραδινής της 17ης Μαΐου 2014.  
 
Επισηµαίνεται ότι συνδυασµός που λόγω παραίτησης ή θανάτου υποψηφίων του, για τους 
οποίους δεν δηλώθηκε αντικαταστάτης περιέχει αριθµό υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων ή 
συµβούλων δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας165: 

• µικρότερο από το ελάχιστο όριο της ποσόστωσης και από τα δύο φύλα, όπως 
αναλύεται στην ενότητα 1.2,  

• µικρότερο αριθµό υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων από τον αριθµό των εδρών 
κάθε εκλογικής περιφέρειας  

• µικρότερο αριθµό υποψηφίων συµβούλων δηµοτικής κοινότητας από τα τρία πέµπτα 
(3/5) του αριθµό των µελών του συµβουλίου  

• κανέναν υποψήφιο σύµβουλο για τοπική κοινότητα 
 
θεωρείται νόµιµος και ανακηρύσσεται από το Πρωτοδικείο. 

 

                                                 
164  ΣτΕ 3237/ 2001 

165   Άρθρο 21, παρ. 4 του Ν. 3852/ 2010, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 18, παρ .10δ του ν. 3870/ 2010. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ’ 
  ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ 
  

1. Ανακήρυξη  
Από το άρθρο 20 του ν. 3852/2010 συνάγεται ότι η ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασµών 
έχει ανατεθεί στα πολιτικά δικαστήρια, ως αρµοδιότητα διοικητικής φύσης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 94 παρ. 4 του Συντάγµατος, και οι αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων, που 
ανακηρύσσουν τους υποψήφιους συνδυασµούς, έχουν τον χαρακτήρα διοικητικών 
πράξεων.166 
 
Η ανακήρυξη των συνδυασµών των υποψηφίων για τις δηµοτικές εκλογές της 18ης Μαΐου 
2014 γίνεται από το Πρωτοδικείο, στο οποίο υποβλήθηκαν οι δηλώσεις των συνδυασµών, τη 
δεκάτη πέµπτη ηµέρα πριν από την ψηφοφορία, δηλαδή µέχρι την 12η ώρα βραδινή της 3ης  
Μαΐου 2014.  
 
Για την ανακήρυξη των συνδυασµών το οικείο Πρωτοδικείο εξετάζει:  
 
• Το εµπρόθεσµο της υποβολής της δήλωσης, µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων 

αντικατάστασης παραιτηθέντων ή αποβιωσάντων υποψηφίων  
• Τον προβλεπόµενο από τις οικείες διατάξεις ελάχιστο αριθµό υποψηφίων, καθώς και το 

µέγιστο αριθµό αυτών εντός του ορίου της προσαύξησης 
• Το υποχρεωτικό ποσοστό των υποψηφίων συµβούλων που προβλέπεται από κάθε φύλο. 
• Εάν το έµβληµα που χρησιµοποιεί ο συνδυασµός εµπίπτει στις απαγορεύσεις του νόµου167 
• Τον ορθό τρόπο αναγραφής (αλφαβητική σειρά) των ονοµάτων των υποψηφίων 
• Την πληρότητα των δικαιολογητικών που επισυνάπτονται στη δήλωση. 
 
 
 Ο προτεινόµενος συνδυασµός είναι νόµιµος, εφόσον: 

• Έχει συνταχθεί κατά τον τρόπο που περιγράφεται στις Παραγράφους 2.1. και 2.2. 
ανωτέρω168 

• Έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα 
• Περιλαµβάνει υποψηφίους δηµοτικούς συµβούλους για το ένα δεύτερο (1/2) του 

συνόλου των εκλογικών περιφερειών 
• Ο αριθµός των υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων είναι τουλάχιστον ίσος µε τον 

αριθµό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τους οποίους ο συνδυασµός 
δηλώνει υποψηφίους 

• Περιλαµβάνονται υποψήφιοι σύµβουλοι για το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των 
δηµοτικών κοινοτήτων 

• Ο αριθµός των υποψηφίων συµβούλων κάθε δηµοτικής κοινότητας είναι τουλάχιστον 
ίσος µε τα τρία πέµπτα (3/5) του αριθµό των µελών του συµβουλίου 

• Περιλαµβάνονται υποψήφιοι σύµβουλοι για το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των 
τοπικών κοινοτήτων που έχουν πληθυσµό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και 
εκλέγουν τριµελή συµβούλια  

• Περιλαµβάνει  τουλάχιστον ένα υποψήφιο σε τριµελές συµβούλιο τοπικής κοινότητας 

                                                 
166  ΣτΕ 2123/ 2011 

167  Απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιµοποιείται ως όνοµα ή ως έµβληµα σύµβολο θρησκευτικής λατρείας, ή σηµαία ή άλλο 

παρόµοιο σύµβολο κράτους ή σηµείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέµµα, όνοµα ή έµβληµα πολιτικής οργάνωσης, φωτογραφία προσώπου, που 

περιλαµβάνεται στο συνδυασµό, έµβληµα κράτους, που ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόµη, καθώς και σύµβολα ή  εµβλήµατα του 

δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967 ή φωτογραφιών προσώπων που έχουν καταδικαστεί για τη συµµετοχή τους σε αυτό 

(άρθρο 19   παρ. 5  ν. 3852/2010). 

168  Άρθρο 19, παρ. 6 του ν. 3852/ 2010 
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• Πληρούται η ποσόστωση των υποψηφίων από τα δύο φύλα, µε την επιφύλαξη της 
παραίτησης ή θανάτου υποψηφίων, για τους οποίους δεν δηλώθηκε αντικατάσταση. 

 
Νόµιµος είναι ο συνδυασµός ακόµα και αν δεν περιλαµβάνει υποψήφιο εκπρόσωπο τοπικής 
κοινότητας. 
 

2. Κοινοποίηση  
 
Τα αρµόδια Πρωτοδικεία  οφείλουν να κοινοποιήσουν αµέσως τις αποφάσεις ανακήρυξης των 
συνδυασµών στους οικείους Περιφερειάρχες. 
 
Οι Περιφερειάρχες πρέπει να θεωρήσουν και να στείλουν αµέσως σε κάθε ∆ήµο πίνακα των 
συνδυασµών που έχουν ανακηρυχθεί, προκειµένου να περιληφθούν στο πρόγραµµα εκλογής.  
 
Σε περίπτωση αντικατάστασης υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν µετά την 3η 
Μαΐου 2014, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω, το αρµόδιο 
Πρωτοδικείο κοινοποιεί αµέσως τη µεταβολή αυτή στον Αντιπεριφερειάρχη του νοµού, και 
αυτός στον οικείο ∆ήµο για την έκδοση και δηµοσίευση συµπληρωµατικού προγράµµατος 
εκλογής. 
 
Οι Περιφερειάρχες οφείλουν να γνωστοποιήσουν άµεσα στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, µε τηλεοµοιοτυπία (fax), το όνοµα κάθε συνδυασµού που έχει 
ανακηρυχθεί, καθώς και το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο όλων των 
υποψηφίων ∆ηµάρχων του νοµού τους. 
 

3. ∆ικαιώµατα του συνδυασµού 
 
Κάθε συνδυασµός έχει δικαίωµα169 να διορίσει έναν αντιπρόσωπο και δύο αναπληρωτές του 
σε κάθε εκλογικό τµήµα, µε γραπτή δήλωση του υποψήφιου ∆ηµάρχου. 
 
Επίσης, κάθε συνδυασµός έχει δικαίωµα να διορίζει πληρεξούσιο µε συµβολαιογραφική 
δήλωση του υποψήφιου ∆ηµάρχου. Ο πληρεξούσιος αυτός ενεργεί για λογαριασµό του 
συνδυασµού, σύµφωνα µε το νόµο, οτιδήποτε µπορεί να ενεργήσει ο υποψήφιος ∆ήµαρχος 
κατά τη διεξαγωγή της εκλογής. 
 
∆εν µπορούν να διοριστούν αντιπρόσωποι, αναπληρωτές ή πληρεξούσιοι συνδυασµών: 

• ο δήµαρχος  
• οι δηµοτικοί σύµβουλοι  
• οι σύµβουλοι δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας 
• όποιοι δεν έχουν το δικαίωµα να εκλέγουν  
• όσοι δεν µπορούν να εκλεγούν170εκτός αν παραιτηθούν από τη θέση τους πριν 

από την ηµέρα της ανακήρυξης των συνδυασµών.171 
 
Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των συνδυασµών και οι αναπληρωτές τους έχουν δικαίωµα να 
είναι παρόντες κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας της εκλογής, ώσπου να σφραγιστούν οι 
σάκοι, και να υποβάλλουν κάθε είδους παρατηρήσεις και ενστάσεις. 
 
 
 

                                                 
169  Άρθρο  22  ν.3852/2010. 

170  βλ. ενότητα 3. Κωλύµατα εκλογιµότητας. 

171  Άρθρο 14, παρ 7 ν. 3852/2010 
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4. Υποχρεώσεις υπηρεσιών  
Α. ∆ήµοι  
Με ευθύνη των ∆ηµάρχων την 26η και 27η Απριλίου 2014 και µέχρι την 24η ώρα, τα 
δηµαρχεία και τα καταστήµατα θα είναι ανοικτά για την απρόσκοπτη χορήγηση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών προς όλους τους υποψηφίους, καθώς και το Σάββατο 17 και 
Κυριακή 18 Μαΐου 2014, και Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Μαΐου 2014, για τις, τυχόν, 
επαναληπτικές172.  
 
Καλούνται, επίσης, να διευκολύνουν κατά το δυνατόν τους υποψηφίους κατά τις ακόλουθες 
ηµεροµηνίες: 
- Το Σάββατο 10 Μαΐου 2014, κατά την οποία µπορεί να υποβληθεί παραίτηση υποψηφίου 
(άρθρο 21, παρ. 1 του ν 3852/2010) 
- Την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014, ηµεροµηνία κατά την οποία λήγει η προθεσµία δήλωσης 
αντικατάστασης παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος υποψηφίου ∆ηµάρχου (άρθρο 21, παρ. 2 του 
ν. 3852/2010). 
- Την Παρασκευή 23 Μαΐου 2014, κατά την οποία λήγει η προθεσµία επίδοσης στο 
Πρωτοδικείο της δήλωσης νέου υποψηφίου ∆ηµάρχου, σε αντικατάσταση αυτού που 
παραιτήθηκε ή απεβίωσε (άρθρο 35, παρ. 4 και άρθρο 141, παρ. 4 του ν. 3852/2010) 
 
Β. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις – Πρωτοδικεία - ∆ΟΥ 
Οι Γενικοί Γραµµατείς των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της Χώρας οφείλουν να µεριµνήσουν, 
ώστε τα Πρωτοδικεία της περιφέρειάς τους να παραµείνουν ανοικτά από το πρωί µέχρι την 
24η ώρα κατά τις ακόλουθες ηµεροµηνίες: 
1. Κυριακή 27 Απριλίου 2014, κατά την οποία λήγει η προθεσµία των είκοσι ηµερών πριν από 
την ψηφοφορία για την επίδοση στον Πρόεδρο του αρµόδιου Πρωτοδικείου της ∆ΗΛΩΣΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ (άρθρο 19, παρ. 7 του ν. 3852/2010 
2. Σάββατο 3 Μαΐου 2014, κατά την οποία ενεργείται η ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ από 
το Πρωτοδικείο (µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, άρθρο 20, παρ. 1 του ν. 
3852/2010) 
3. Σάββατο 10 Μαΐου 2014, κατά την οποία µπορεί να υποβληθεί παραίτηση υποψηφίου 
(άρθρο 21, παρ. 1 του ν. 3852/2010) 
4. Πέµπτη 22 Μαΐου 2014, κατά την οποία λήγει η προθεσµία επίδοσης στο αρµόδιο 
δικαστήριο της, τυχόν, δήλωσης παραίτησης από την υποψηφιότητα σε περίπτωση 
επαναληπτικής ψηφοφορίας ( άρθρο 35, παρ. 1 του ν. 3852/2010) 
5. Παρασκευή 23 Μαΐου 2014, κατά την οποία λήγει η προθεσµία επίδοσης στο Πρωτοδικείο 
της δήλωσης νέου υποψηφίου ∆ηµάρχου, σε αντικατάσταση αυτού που παραιτήθηκε ή 
απεβίωσε (άρθρο 35, παρ. 4 του ν. 3852/2010) 
Καλούνται, επίσης, να διευκολύνουν κατά το δυνατόν τους υποψηφίους κατά την Παρασκευή 
16 Μαΐου 2013, ηµεροµηνία κατά την οποία λήγει η προθεσµία δήλωσης αντικατάστασης 
παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος υποψηφίου ∆ηµάρχου) 
 
Τέλος, οι ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆ΟΥ) της έδρας των Πρωτοδικείων θα πρέπει να 
παραµείνουν ανοικτές το Σάββατο 26 και τη Κυριακή 27 Απριλίου 2014, την Παρασκευή 16 
Μαΐου 2014 και την Παρασκευή 23 Μαΐου 2014 µέχρι την 24η ώρα.  

 
 
 

  
 

                                                 
172  Βλ. υπ ‘αριθµ. 56204/ 1.10.2010 έγγραφο ∆/νσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ∆’ 
 ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΑ 

1. Γενικά 
 
Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό χαρτί. Έχουν σχήµα ορθογώνιο και εκτυπώνονται 
µε φροντίδα και ευθύνη των συνδυασµών. Τα τυπογραφικά στοιχεία των ψηφοδελτίων πρέπει 
να είναι σε µαύρη απόχρωση. Η γραµµατοσειρά, η απόσταση µεταξύ των ονοµάτων και το 
βάρος του ψηφοδελτίου δεν ορίζονται και συνεπώς εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια του 
συνδυασµού.  
Σύµφωνα µε το άρθρο 43 του Κ∆Κ οι συνδυασµοί οφείλουν να τυπώσουν τα ψηφοδέλτια 
και να παραδώσουν µε απόδειξη στο δήµαρχο, οκτώ (8) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από 
την ψηφοφορία, ψηφοδέλτια σε αριθµό επαρκή για τις ανάγκες των εκλογικών τµηµάτων της 
περιφέρειάς τους. Σε, τυχόν, επαναληπτικές εκλογές οι συµµετέχοντες συνδυασµοί 
παραδίδουν ίσο αριθµό ψηφοδελτίων.  

2. Περιεχόµενο Ψηφοδελτίων 
Σε όλα τα ψηφοδέλτια υποψηφίων συνδυασµών  σηµειώνονται στο επάνω µέρος το έµβληµα 
και το όνοµα του συνδυασµού, όπως  έχουν δηλωθεί και αναγράφονται στην απόφαση 
ανακήρυξης. 
 
Επισηµαίνονται, τα ακόλουθα, όπως ορίζονται στην υπ’ αριθµ. 10930/ 13.3.2014 (Β’ 
646) (Α∆Α: ΒΙΞΠΝ-Γ07) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών: 

• Σε ∆ήµους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια και δεν αποτελούνται 
από δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες (πχ ∆ήµος Νέας Σµύρνης) κάθε 
συνδυασµός εκτυπώνει ψηφοδέλτιο, το οποίο περιλαµβάνει κατά σειρά τα εξής 
στοιχεία: 

1. Το τυχόν έµβληµα και το όνοµα του συνδυασµού, όπως έχουν δηλωθεί 
και αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξης 

2. το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο του υποψηφίου ∆ηµάρχου µε 
τη σχετική ένδειξη 

3. Στη συνέχεια και εντός παρένθεσης τη φράση «Μέχρι τρεις (3) 
σταυρούς» 

4. τα επώνυµα, τα ονόµατα και τα πατρώνυµα των υποψηφίων δηµοτικών 
συµβούλων µε αλφαβητική σειρά.  

 
Σηµειώνεται ότι το επώνυµο, όνοµα και πατρώνυµο δεν µπορεί να εµφανίζεται 
συντετµηµένο.173 
 

• Σε ∆ήµους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, και αποτελούνται από 
δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες (πχ ∆ήµος Βόρειας Κυνουρίας, Νοµού Αρκαδίας), κάθε 
συνδυασµός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για κάθε  δηµοτική ή τοπική 
κοινότητα. Το ψηφοδέλτιο περιλαµβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία: 

1. Το τυχόν έµβληµα και το όνοµα του συνδυασµού, όπως έχουν 
δηλωθεί και αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξης 

2. Το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο του υποψηφίου ∆ηµάρχου 
µε τη σχετική ένδειξη 

3. Στη συνέχεια τη φράση «Υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι» και εντός 
παρένθεσης τη φράση «Μέχρι τρεις (3) σταυρούς» 

                                                 
173  Υπ’ αριθµ. 61339/ 25.10.2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-ΔΚ3



 42 

4. Τα επώνυµα, τα ονόµατα και τα πατρώνυµα των υποψηφίων 
δηµοτικών συµβούλων µε αλφαβητική σειρά  

5. Τη φράση «Υποψήφιοι δηµοτικής κοινότητας», ακολουθούµενη από 
την ονοµασία της δηµοτικής κοινότητας και στη συνέχεια εντός 
παρένθεσης, από τη φράση «Μέχρι δύο σταυρούς». Σε περίπτωση 
τοπικής κοινότητας, τη φράση «Υποψήφιοι τοπικής κοινότητας/ 
εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας», ακολουθούµενη από το όνοµα της 
τοπικής κοινότητας και στη συνέχεια εντός παρένθεσης από τη 
φράση «Μέχρι έναν σταυρό». 

6. Τα επώνυµα, τα ονόµατα και τα πατρώνυµα, µε αλφαβητική σειρά,  
των υποψηφίων συµβούλων  της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας ή 
των εκπροσώπων της τοπικής κοινότητας. 

 
 
Οι υπό στοιχεία 1, 2 και 3 καταγραφές αποτελούν το πρώτο µέρος και οι υπό στοιχεία 4, 5 και 
6 καταγραφές αποτελούν το δεύτερο µέρος του ψηφοδελτίου. 
  

• Σε ∆ήµους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές  περιφέρειες,  κάθε 
συνδυασµός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για κάθε  δηµοτική ή τοπική 
κοινότητα, το οποίο  περιλαµβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία: 

1. Το τυχόν έµβληµα και το όνοµα του συνδυασµού, όπως έχουν δηλωθεί 
και αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξης. 

2. Το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο του υποψηφίου ∆ηµάρχου µε 
τη σχετική ένδειξη 

3. στη συνέχεια τη φράση «Υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι» 
ακολουθούµενη από την ονοµασία της εκλογικής περιφέρειας και στη 
συνέχεια και εντός παρένθεσης τη φράση «Μέχρι τρεις (3) σταυρούς» ή 
«Μέχρι έναν σταυρό» εάν η εκλογική περιφέρεια εκλέγει µέχρι 3 
συµβούλους. 

4. Τα επώνυµα, τα ονόµατα και τα πατρώνυµα των υποψήφιων δηµοτικών 
συµβούλων, µε αλφαβητική σειρά, της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας 
όπου ανήκει η δηµοτική ή τοπική κοινότητα 

5. Στη συνέχεια τη φράση «Υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι λοιπών 
εκλογικών περιφερειών» ακολουθούµενη από την ένδειξη «Μέχρι έναν 
(1) σταυρό» 

6. Τα επώνυµα, τα ονόµατα και τα πατρώνυµα, µε αλφαβητική σειρά, των 
υπολοίπων υποψηφίων  δηµοτικών  συµβούλων, των λοιπών εκλογικών 
περιφερειών, µε παράθεση της εκλογικής περιφέρειας στην οποία είναι 
υποψήφιοι 

7. Τη φράση «Υποψήφιοι δηµοτικής κοινότητας», ακολουθούµενη από την 
ονοµασία της δηµοτικής κοινότητας και στη συνέχεια εντός παρένθεσης, 
από τη φράση «Μέχρι δύο σταυρούς». Σε περίπτωση τοπικής κοινότητας, 
τη φράση «Υποψήφιοι τοπικής κοινότητας/ εκπρόσωποι τοπικής 
κοινότητας», ακολουθούµενη από το όνοµα της τοπικής κοινότητας και 
στη συνέχεια εντός παρένθεσης από τη φράση «Μέχρι έναν σταυρό». 

8. Τα επώνυµα, τα ονόµατα και τα πατρώνυµα, µε αλφαβητική σειρά,  των 
υποψηφίων συµβούλων της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας ή 
εκπροσώπων της τοπικής κοινότητας. 

 
 
Οι υπό στοιχεία 1, 2, 3 και 4 καταγραφές αποτελούν το πρώτο µέρος, οι υπό στοιχεία 4, 5 και 
6 καταγραφές αποτελούν το δεύτερο µέρος, και οι υπό  στοιχεία 7 και 8 το τρίτο µέρος του 
ψηφοδελτίου. 
 
Σηµειώνεται ότι σε όσους ∆ήµους αποτελούνται από δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες τα 
ψηφοδέλτια κάθε συνδυασµού θα φέρουν και το προαναφερόµενο τρίτο µέρος, µε την 
σχετική ένδειξη, µόνο στην περίπτωση που έχουν υποψηφίους στην αντίστοιχη δηµοτική ή 
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τοπική κοινότητα. Επισηµαίνεται ότι σε όσους δήµους αποτελούνται από εκλογικές 
περιφέρειες, τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασµού θα φέρουν το πρώτο µέρος του ψηφοδελτίου 
µόνο εάν ανακήρυξαν υποψηφίους στη συγκεκριµένη εκλογική περιφέρεια. Σε περίπτωση, 
εποµένως, που δεν έχουν υποψηφίους δηµοτικούς συµβούλους σε µία εκλογική περιφέρεια το 
ψηφοδέλτιο του συνδυασµού θα φέρει το δεύτερο µέρος ή/ και το τρίτο µέρος του 
ψηφοδελτίου, εάν έχει υποψηφίους για τις δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες, της εν λόγω 
εκλογικής περιφέρειας. 
 
Σε όσους ∆ήµους γίνει επαναληπτική ψηφοφορία την 25η Μαΐου 2014, τα ψηφοδέλτια που θα 
χρησιµοποιηθούν κατά την εκλογή αυτή θα είναι τα ίδια µε τα ψηφοδέλτια που 
χρησιµοποιήθηκαν την πρώτη Κυριακή, δηλαδή την  18η Μαΐου 2014. 
 
Επίσης επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

• Η αναγραφή της ονοµασίας του ∆ήµου, στο οποίον ανακηρύσσεται ο συνδυασµός, 
µετά την αναγραφή του υποψήφιου ∆ηµάρχου δεν αποτελεί λόγω ακυρότητας του 
ψηφοδελτίου. 

• Η παράθεση στο δεύτερο µέρος (στοιχείο 6) σε ψηφοδέλτιο δήµου που αποτελείται 
από εκλογικές περιφέρειες, µετά το ονοµατεπώνυµο του υποψηφίου, του ονόµατος 
της εκλογικής περιφέρειας (πχ «Φαιάκων») όπου είναι υποψήφιος, και όχι όλης της 
φράσης «Εκλογική Περιφέρεια Φαιάκων», δεν αποτελεί λόγω ακυρότητας του 
ψηφοδελτίου 

3. Σταυρός 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 
µπλε απόχρωσης δίπλα στο ονοµατεπώνυµο του κάθε υποψηφίου είτε δεξιά είτε αριστερά. 
Σταυρός προτίµησης που σηµειώνεται µε διαφορετικό τρόπο θεωρείται ότι δεν είναι 
εγγεγραµµένος174 και η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου ελέγχεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 28 του ν. 3852/ 2010.  
 
Στον υποψήφιο ∆ήµαρχο δεν σηµειώνεται σταυρός προτίµησης, εάν όµως τεθεί σταυρός το 
ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται για το λόγο αυτό.  
 
Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία δεν τίθεται σταυρός προτίµησης, αφού αυτή διεξάγεται 
ανάµεσα µόνο στους υποψήφιους ∆ηµάρχους των δύο συνδυασµών που έλαβαν τις 
περισσότερες ψήφους. Η ύπαρξη όµως σταυρού προτίµησης σε ψηφοδέλτιο δεν συνεπάγεται 
την ακυρότητα αυτού. 

3.1  Σταυροί προτίµησης σε ∆ήµους 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.175  
 

                                                 
174  Ο τρόπος, όµως, γραφής του σταυρού που µπορεί να οφείλεται στη σπουδή, την ηλικία, την ελαττωµένη όραση του 

ψηφοφόρου ή το µέσο που χρησιµοποίησε, δηλαδή, σταυροί έντονοι, άτονοι, κακότεχνοι, µεγαλύτεροι ή µικρότεροι συνήθως δεν 

συνεπάγονται ακυρότητα της ψήφου. Σε κάθε περίπτωση, όµως, ο ανώµαλος σχηµατισµός του σταυρού είναι στην ουσιαστική εκτίµηση 

του δικαστηρίου αν αποτελεί ή όχι διακριτικό γνώρισµα που παραβιάζει το απόρρητο της ψηφοφορίας (ΑΕ∆ 25, 26/1999). 

175  Άρθρο  27, παρ. 4, ν.  3852/ 2010 

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-ΔΚ3



 44 

3.2 Σταυροί  προτίµησης σε ∆ήµους που αποτελούνται από 
περισσότερες εκλογικές περιφέρειες 

 
Στους δήµους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες ο  εκλογέας µπορεί 
να εκφράσει την προτίµησή του: 
 
1.α. σε έναν υποψήφιο δηµοτικό σύµβουλο, όταν η εκλογική του περιφέρεια είναι 
µονοεδρική, διεδρική ή τριεδρική  
β. σε έναv ή δύο ή τρεις υποψηφίους δηµοτικούς συµβούλους όταν η εκλογική του 
περιφέρεια έχει περισσότερες από τρεις έδρες ή/και 
 
2. σε έναν  υποψήφιο δηµοτικό σύµβουλο από όλες τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του 
οικείου δήµου. 
 
∆ηλαδή, ο εκλογέας µπορεί να θέσει έναν ή περισσότερους σταυρούς προτίµησης, ανάλογα µε 
τις έδρες της εκλογικής του περιφέρειας, σε υποψήφιο δηµοτικό σύµβουλο της εκλογικής 
περιφέρειας, στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραµµένος, και έναν σταυρό 
προτίµησης σε υποψήφιο δηµοτικό σύµβουλο όλων των άλλων εκλογικών περιφερειών. 
 
Αν σε ένα ψηφοδέλτιο σηµειωθούν σε κάποιο µέρος του περισσότεροι από τους κατά τα 
ανωτέρω προβλεπόµενους σταυροί προτίµησης, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και λογίζεται 
υπέρ του συνδυασµού, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίµησης για τους 
υποψήφιους του µέρους αυτού.176  
 

3.3 Σταυροί προτίµησης σε υποψήφιους συµβούλους 
δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας και εκπροσώπους 
τοπικής κοινότητας. 

 
Επίσης, ο  εκλογέας µπορεί να εκφράσει την προτίµησή του σε έναν ή δύο υποψηφίους του 
συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας και σε  έναν υποψήφιο σύµβουλο ή εκπρόσωπο της 
τοπικής κοινότητας.  
 
 

                                                 
176  Άρθρο  27, παρ. 4, ν. 3852 
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 ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Γενικά 

 
Οι έδρες του δηµοτικού συµβουλίου κατανέµονται στον επιτυχόντα συνδυασµό, σε αυτόν, 
δηλαδή, που έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων του 
∆ήµου, και στους επιλαχόντες συνδυασµούς. Σε αυτή την περίπτωση, ο επιτυχών συνδυασµός 
λαµβάνει τα 3/5 του συνολικού αριθµού των εδρών του δηµοτικού συµβουλίου, αν το 
ποσοστό του είναι µέχρι 60%, ενώ τα υπόλοιπα δύο πέµπτα των εδρών κατανέµονται 
αναλογικά µεταξύ των επιλαχόντων συνδυασµών. Σε περίπτωση που ο επιτυχών συνδυασµός 
λάβει ποσοστό ψήφων µεγαλύτερο του 60% των εγκύρων ψηφοδελτίων, οι έδρες 
κατανέµονται αναλογικά µεταξύ όλων των συνδυασµών, µη κωλυοµένου του επιτυχόντος να 
λάβει έδρες περισσότερες από τα 3/5 του συνολικού αριθµού των εδρών. Αν κανένας 
συνδυασµός δεν λάβει την απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαµβάνεται την επόµενη 
Κυριακή ανάµεσα στους υποψηφίους ∆ηµάρχους των δύο συνδυασµών που έλαβαν τις 
περισσότερες ψήφους. Σε αυτή την περίπτωση, οι µισές έδρες κατανέµονται αναλογικά 
µεταξύ όλων των συνδυασµών βάσει του αποτελέσµατος της πρώτης εκλογής, ενώ οι 
υπόλοιπες έδρες κατανέµονται µεταξύ των δύο µετεχόντων στην επαναληπτική εκλογή 
συνδυασµών, έτσι ώστε ο επιτυχών συνδυασµός να λάβει, οπωσδήποτε, τα τρία πέµπτα (3/5) 
του συνολικού αριθµού των εδρών του δηµοτικού συµβουλίου.  
 
Επισηµαίνεται ότι έδρα λαµβάνει και ο συνδυασµός µε τα µεγαλύτερα αχρησιµοποίητα 
υπόλοιπα ψήφων και όχι, µόνο, αυτός που έχει λάβει αριθµό ψήφων ίσο µε το εκλογικό 
µέτρο. Με το δικαιότερο αυτό τρόπο επιτυγχάνεται η εκπροσώπηση συνδυασµών που έλαβαν 
ικανό αριθµό ψήφων σε εκλογικές περιφέρειες, αλλά στο σύνολο του δήµου δεν µπόρεσαν να 
λάβουν το εκλογικό µέτρο.  
 
Σηµειώνεται ότι η κατανοµή των εδρών του δηµοτικού συµβουλίου στον επιτυχόντα και 
επιλαχόντες συνδυασµούς γίνεται µε τον ίδιο τρόπο σε δήµους που αποτελούν ενιαία εκλογική 
περιφέρεια και σε δήµους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες. 
Ακολούθως, στους δήµους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες θα 
ακολουθήσει η διαδικασία κατανοµής των εδρών του δηµοτικού συµβουλίου ανά εκλογική 
περιφέρεια.  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
 ΕΚΛΟΓΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

  

1. Κατανοµή εδρών δηµοτικού συµβουλίου σε περίπτωση 
ανάδειξης επιτυχόντος συνδυασµού από την πρώτη 
Κυριακή 
 
α. Ο επιτυχών συνδυασµός λαµβάνει ποσοστό από 50% +1 ψήφους µέχρι και 60% 
 
Από το σύνολο των εδρών των δηµοτικού συµβουλίου (και όχι της κάθε εκλογικής 
περιφέρειας) τα 3/5 ανήκουν στον επιτυχόντα συνδυασµό και τα 2/5 κατανέµονται στους 
επιλαχόντες, ανάλογα µε τον αριθµό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε καθένας από 
αυτούς.177 Έτσι, οι έδρες που λαµβάνει ο πρώτος συνδυασµός, καθώς και οι επιλαχόντες, 
διαµορφώνονται σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί.178  
 
Πληθυσµός δήµου Αριθµός δηµοτικών 

συµβούλων 
Έδρες 
επιτυχόντα 
συνδυασµού 

Έδρες 
επιλαχόντων 
συνδυασµών 

Έως 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 και άνω 49 29 20 
 
 
Σε όλους τους ∆ήµους, ανεξαρτήτως πληθυσµού, επιτυχών θεωρείται ο συνδυασµός που 
έλαβε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% (50% + 1 ψήφο) του συνόλου των εγκύρων 
ψηφοδελτίων. Επιλαχόντες είναι οι συνδυασµοί που έλαβαν έστω και µία έδρα. Οι συνδυασµοί 
αυτοί αποτελούν τη µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου. 
 
i. Για την αναλογική κατανοµή των εδρών της µειοψηφίας στους επιλαχόντες συνδυασµούς 
πρέπει, κατ’ αρχάς, να υπολογισθεί το εκλογικό µέτρο (ε.µ.).  
 
Το εκλογικό µέτρο δίδεται από τον ακόλουθο τύπο: 
 
ε.µ. = (εψσµ/ν)+ 1 (παραλειποµένου του δεκαδικού µέρους) 
 
όπου 
εψσµ= αριθµός εγκύρων ψηφοδελτίων συνόλου µειοψηφίας (δηλ. αριθµός εγκύρων 
ψηφοδελτίων όλων των συνδυασµών εκτός του επιτυχόντος) 
ν= αριθµός των εδρών που αντιστοιχεί στα 2/5. 
 

                                                 
177  ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας 13/ 2011 

178  Άρθρο 32, παρ. 3 του ν. 3852/ 2010 
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Τονίζουµε ότι για την κατανοµή των εδρών και τον καθορισµό του εκλογικού µέτρου τα λευκά 
ψηφοδέλτια δεν προσµετρώνται στα έγκυρα179. 
 
Εποµένως το εκλογικό µέτρο διαµορφώνεται σύµφωνα µε τον τύπο που εµφανίζεται στον 
πίνακα που ακολουθεί, παραλειποµένου του δεκαδικού µέρους του αριθµού που προκύπτει: 
 
 

Συνολικός αριθµός εδρών 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Εκλογικό Μέτρο 

 
13 

 
εψσµ+1 

           5 
 

 
17 

 
εψσµ+1 

           7 
 

 
21 

εψσµ+1 
           8 

 

 
27 

 
εψσµ+1 

          11 
 

 
33 

 
εψσµ+1 

          13 
 

 
41 

 
εψσµ+1 

          16 
 

 
45 

 
εψσµ+1 

          18 
 

 
49 

 
εψσµ+1 

           20 
 

 
 
ii. Στη συνέχεια ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασµού 
διαιρείται µε το εκλογικό µέτρο. Ο κάθε συνδυασµός λαµβάνει τόσες έδρες όσο είναι το 
ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αυτής.  
 

• Όταν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασµοί είναι 
λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, τότε οι επιλαχόντες συνδυασµοί 
ταξινοµούνται ανάλογα µε το µεγαλύτερο αχρησιµοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής 
τους δύναµης, ανεξαρτήτως εάν έχουν λάβει έστω και µία έδρα. Ακολουθεί η 
διανοµή των εδρών που αποµένουν, οι οποίες κατανέµονται ανά µία στους 
συνδυασµούς όπως έχουν ταξινοµηθεί κατά τα παραπάνω.180 
 

                                                 
179  ΣτΕ 3685/ 2009 

180  Βλ. παράδειγµα 1 στο Παράρτηµα. 
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• Αν υπάρχουν συνδυασµοί µε ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων, διενεργείται 
κλήρωση181 από το αρµόδιο Πρωτοδικείο. 
 

• Αν και µετά από αυτή τη διαδικασία παραµένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέµονται 
ανά µία κατά σειρά, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που 
έλαβε κάθε επιλαχών συνδυασµός.  
 

• Σε περίπτωση ίσου αριθµού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσοτέρων 
συνδυασµών, ενεργείται µεταξύ αυτών κλήρωση από το αρµόδιο δικαστήριο. 

 
 

 
 

β. Ο επιτυχών συνδυασµός λαµβάνει ποσοστό πάνω από 60%  

 
Όταν ένας συνδυασµός σε ∆ήµο  συγκεντρώσει ποσοστό πάνω από 60%, τότε η κατανοµή 
των εδρών, τόσο του επιτυχόντος όσο και των επιλαχόντων συνδυασµών γίνεται αναλογικά 
µεταξύ όλων των συνδυασµών που µετέχουν στις εκλογές. Πιο συγκεκριµένα: 
 
ι. Για την αναλογική κατανοµή των εδρών του δηµοτικού συµβουλίου πρέπει κατ’ αρχάς να 
υπολογιστεί το εκλογικό µέτρο (ε.µ.). 
 
Το εκλογικό µέτρο δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: 
 
ε.µ. =  (σεψ/ν) + 1 (παραλειποµένου του δεκαδικού µέρους) 
               
 
όπου σεψ: το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασµών (επιτυχόντος και 
επιλαχόντων συνδυασµών) 
ν: ο αριθµός των εδρών που αντιστοιχούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
 
Εποµένως, το εκλογικό µέτρο διαµορφώνεται σύµφωνα µε τον τύπο που εµφανίζεται στον 
πίνακα που ακολουθεί, παραλειποµένου του δεκαδικού µέρους του αριθµού που προκύπτει: 
 
 

Συνολικός αριθµός εδρών  
∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Εκλογικό Μέτρο 

 
13 

 
σεψ +1 

         13 

 
17 

 
σεψ +1 

          17 

 
21 

σεψ+1 
          21 

 

 
27 

 
σεψ+1 

           27 
 

 
33 

 
σεψ+1 

           33 
 

                                                 
181  Βλ. παράδειγµα 2 στο Παράρτηµα. 
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41 

 
σεψ+1 

           41 
 

 
45 

 
σεψ+1 

           45 

 
49 

 
σεψ+1 

           49 
 
 
ιι. Ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται µε το 
εκλογικό µέτρο. Ο κάθε συνδυασµός λαµβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της 
διαίρεσης αυτής. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή ο επιτυχών συνδυασµός µπορεί να 
λάβει αριθµό εδρών που ξεπερνά το ποσοστό των 3/5.  
 

• Όταν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί είναι λιγότερες από τις 
προς διάθεση έδρες, τότε οι συνδυασµοί  ταξινοµούνται ανάλογα µε το µεγαλύτερο 
αχρησιµοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναµης. Ακολουθεί η διανοµή των 
εδρών που αποµένουν, οι οποίες κατανέµονται ανά µία στους συνδυασµούς, όπως 
έχουν ταξινοµηθεί κατά τα παραπάνω.182  

 
• Αν υπάρχουν συνδυασµοί µε ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων, διενεργείται 

κλήρωση από το αρµόδιο δικαστήριο. 
 

• Αν και µετά από αυτή τη διαδικασία παραµένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέµονται 
ανά µία κατά σειρά, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που 
έλαβε κάθε  συνδυασµός.  

 
• Εάν υπάρξει ίσος αριθµός εγκύρων ψηφοδελτίων µεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

συνδυασµών, το αρµόδιο δικαστήριο διενεργεί κλήρωση. 
 
 
γ. Κατανοµή εδρών δηµοτικού  συµβουλίου σε περίπτωση ανακήρυξης ενός µόνο 
συνδυασµού 
 
Εάν έχει ανακηρυχθεί µόνο ένας συνδυασµός υποψηφίων, τότε όλες οι έδρες του δηµοτικού 
συµβουλίου κατανέµονται στον συνδυασµό αυτό. Οι υποψήφιοι ταξινοµούνται ανάλογα µε 
τον αριθµό των ψήφων που έχουν συγκεντρώσει και καταλαµβάνουν τις αντίστοιχες θέσεις 
του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Όσοι δεν καταλάβουν θέση κατά τα προηγούµενα, 
εκλέγονται αναπληρωµατικοί κατά την ίδια σειρά. 
 
Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν υπολογίζεται εκλογικό µέτρο ούτε λαµβάνεται 
υπόψη το ποσοστό ψήφων που έχει συγκεντρώσει ο συνδυασµός.  
 
 

2 Κατανοµή εδρών δηµοτικού συµβουλίου ανά εκλογική 
περιφέρεια 
 
Η διαδικασία που περιγράφηκε στο 1.1 ανωτέρω ακολουθείται προκειµένου να προκύψει η 
κατανοµή των εδρών µεταξύ επιτυχόντος και επιλαχόντων στο σύνολο του δήµου. Στη 

                                                 
182  Βλ. Παράδειγµα 3 στο Παράρτηµα 

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-ΔΚ3



 50 

συνέχεια οι έδρες του δηµοτικού συµβουλίου κατανέµονται µεταξύ επιτυχόντος και 
επιλαχόντων ανά εκλογική περιφέρεια ως εξής183: 
 
α) αποδίδουµε στον επιτυχόντα συνδυασµό µία έδρα σε κάθε εκλογική περιφέρεια, εφόσον 
έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοί του στην οικεία εκλογική περιφέρεια 
 
β) στη συνέχεια παίρνουµε το µικρότερο σε εκλογική δύναµη συνδυασµό, ο οποίος έχει 
εξασφαλίσει συµµετοχή στο δηµοτικό συµβούλιο, και υπολογίζουµε το εκλογικό µέτρο ως 
εξής: 
 
ε.µ. = (εψσ/ν)+ 1 
                
όπου 
εψσ: αριθµός εγκύρων ψηφοδελτίων συνδυασµού στο δήµο 
ν: αριθµός των εδρών που δικαιούται στο δήµο 
 
γ) ∆ιαιρούµε τον αριθµό εγκύρων ψηφοδελτίων του σε κάθε εκλογική περιφέρεια µε το 
εκλογικό µέτρο και ο συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο 
πηλίκο της διαίρεσης. 
 

• Εάν ο συνδυασµός εξακολουθεί να δικαιούται έδρες στο δηµοτικό 
συµβούλιο, ο αριθµός τους συµπληρώνεται µε τη διάθεση ανά µίας από κάθε 
εκλογική περιφέρεια όπου διατηρεί το µεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά , αδιάθετο 
υπόλοιπο ψηφοδελτίων. 

 
• Εάν δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του συνδυασµού σε µια εκλογική 

περιφέρεια, οι έδρες αυτές παραµένουν κενές, δεν προσκυρώνονται στον 
επιτυχόντα συνδυασµό και µειώνεται ανάλογα ο αριθµός των µελών του δηµοτικού 
συµβουλίου. 

 
Οι έδρες που κατανέµονται σύµφωνα µε τα παραπάνω αφαιρούνται από τις 
διαθέσιµες έδρες της εκλογικής περιφέρειας. 

 
• Εάν σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιµες έδρες όσες 

δικαιούται ο συνδυασµός, τις καταλαµβάνει όλες και ο αριθµός τους αφαιρείται 
από τις διαθέσιµες της περιφέρειας. 

 
• Εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθµός εδρών στο συνδυασµό κατακυρώνονται µόνον 

οι διαθέσιµες έδρες. 
 

• Εάν µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής παραµένουν αδιάθετες 
έδρες για το συνδυασµό, κατανέµονται ανά µία κατά σειρά στις εκλογικές 
περιφέρειες όπου ο συνδυασµός διατηρεί το µεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, 
αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. 

 
Με την ίδια διαδικασία κατανέµονται οι έδρες σε κάθε εκλογική περιφέρεια για καθέναν από 
τους άλλους επιλαχόντες συνδυασµούς κατά αύξουσα σειρά εκλογής. 
 
Τέλος, οι έδρες που παραµένουν αδιάθετες σε κάθε εκλογική περιφέρεια µετά την 
ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και για όλους τους επιλαχόντες  συνδυασµούς 
καταλαµβάνονται από τον επιτυχόντα συνδυασµό, εφόσον έχουν ανακηρυχθεί 
υποψήφιοί του στις αντίστοιχες εκλογικές περιφέρειες.184 
 
 

                                                 
183  Βλ. Παράδειγµα 4 στο Παράρτηµα 

184  Βλ. ΣτΕ Ολ 2140/ 2013 

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-ΔΚ3



 51 

 
Τυχόν αδιάθετες έδρες δεν κατανέµονται και µειώνεται αναλόγως ο αριθµός των µελών του 
δηµοτικού συµβουλίου. 
 
 
 
 

3. Αντικατάσταση υποψηφίου δηµάρχου πριν από την 
επαναληπτική εκλογή  
 
Εάν υποψήφιος ∆ήµαρχος παραιτηθεί ή αποβιώσει πριν από την επαναληπτική ψηφοφορία, 
είναι δυνατή η αντικατάστασή του κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 35 του 
ν.3582/ 2010. 
 
Οι χρονικές προθεσµίες που προβλέπονται για τη διαδικασία αυτή είναι περιορισµένες, αφού 
και ο χρόνος διεξαγωγής των επαναληπτικών εκλογών είναι καθορισµένος. Έτσι, η παραίτηση 
του υποψήφιου ∆ηµάρχου επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή ή παραδίδεται µε απόδειξη στον 
πρόεδρο του Πρωτοδικείου µέχρι τη 12η ώρα βραδινή της 22ας Μαΐου 2014.185 
 
Αµέσως συγκαλούνται οι υποψήφιοι του συνδυασµού του παραιτηθέντος ∆ηµάρχου και 
δηλώνουν νέο υποψήφιο ∆ήµαρχο. ∆εν είναι αναγκαστικό αυτός να είναι µεταξύ των 
υποψηφίων συµβούλων, αλλά εάν τυχόν κάποιος υποψήφιος σύµβουλος δηλωθεί ως 
υποψήφιος ∆ήµαρχος, τότε η θέση του ως συµβούλου στο ψηφοδέλτιο µένει κενή και δεν 
συµπληρώνεται. Η δήλωση186 για το νέο υποψήφιο ∆ήµαρχο επιδίδεται µε δικαστικό 
επιµελητή ή παραδίδεται µε απόδειξη στον πρόεδρο του Πρωτοδικείου µέχρι την 12η ώρα 
βραδινή της 23ης Μαΐου 2014. Εάν δεν υποβληθεί δήλωση µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, τότε 
δεν ανακηρύσσεται κανένας υποψήφιος και εκλέγεται ∆ήµαρχος ο σύµβουλος του επιτυχόντος 
συνδυασµού που θα λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης. Η ανακήρυξη, δε, του 
νέου υποψήφιου ∆ηµάρχου, σε δηµόσια συνεδρίαση από το Πρωτοδικείο µπορεί να γίνει 
ακόµη και στις 24 Μαΐου 2014.  
 

4. Επανάληψη της ψηφοφορίας  
Εάν κανένας συνδυασµός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού 
των έγκυρων ψηφοδελτίων (δηλ. 50%+1 ψήφο), η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται την 
επόµενη Κυριακή ανάµεσα µόνο στους υποψήφιους δηµάρχους των δύο 
συνδυασµών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. 
 
Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία δεν εκλέγονται δηµοτικοί σύµβουλοι, αλλά µόνο ο 
δήµαρχος. Συνεπώς, δεν υπάρχει σταυροδοσία. 
 
Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήµαρχος και ο συνδυασµός του που συγκέντρωσε στην 
επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθµού των 
έγκυρων ψηφοδελτίων (δηλ. 50%+1 ψήφο). 
 
Εάν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο συνδυασµοί ισοψηφήσουν, το αρµόδιο 
Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασµού.187 

                                                 
185  Άρθρο 35, παρ. 1 του ν. 3852/ 2010 

186  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ∆ήµαρχος δεν προέρχεται από τους υποψηφίους συµβούλους, η δήλωση πρέπει να 

συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ενότητα 2.2 του Κεφαλαίου Β του Μέρους Πρώτου της παρούσας εγκυκλίου. 

187  Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, λόγω ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση για την 

ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασµού και του επικεφαλής αυτού ως δηµάρχου. Συνεπώς, η κλήρωση, δηλαδή η άρση της εκλογικής 

εκκρεµότητας και των σχετικών διαφορών µε καταφυγή στην τύχη, είναι έσχατο µέσο προβλεπόµενο κατ’ ανοχήν του Συντάγµατος προς 

αποφυγήν περαιτέρω ψηφοφοριών. Ειδικότερα, σε περίπτωση κατά την οποία η ισοψηφία κατά την επαναληπτική ψηφοφορία προκύπτει 
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Στην περίπτωση της επαναληπτικής ψηφοφορίας, οι έδρες του δηµοτικού συµβουλίου 
κατανέµονται µεταξύ των συνδυασµών που συµµετέχουν στις εκλογές σε δύο φάσεις που 
ονοµάζονται κατανοµές και έχουν ως ακολούθως: 
 
α. Η πρώτη (Α)  κατανοµή διανέµει αναλογικά τις µισές έδρες του δηµοτικού συµβουλίου. Σε 
περίπτωση κλάσµατος, τότε αυτό στρογγυλοποιείται στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα. 
 
β. Η δεύτερη (Β) κατανοµή διανέµει τις υπόλοιπες έδρες του δηµοτικού συµβουλίου. 
 
Εποµένως, µε βάση τον αριθµό των εδρών των δηµοτικών συµβουλίων οι έδρες που 
αναλογούν σε κάθε µία από τις δύο αυτές κατανοµές έχουν ως εξής: 
 

Συνολικός αριθµός εδρών 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Έδρες Α’ Κατανοµής Έδρες Β’ Κατανοµής 

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. Για την αναλογική κατανοµή των εδρών της Α’ κατανοµής του δηµοτικού συµβουλίου 
πρέπει, κατ’ αρχάς, να υπολογιστεί το εκλογικό µέτρο (ε.µ.) 
 
Το εκλογικό µέτρο δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: 
 
ε.µ. =  (σεψ/ν) +1   (παραλειποµένου του δεκαδικού µέρους) 
 
όπου: 
σεψ= σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασµών που συµµετείχαν στην αρχική 
ψηφοφορία  
ν= ο αριθµός των εδρών της Α’ κατανοµής 
 
Εποµένως, το εκλογικό µέτρο διαµορφώνεται σύµφωνα µε τον τύπο που εµφανίζεται στον 
πίνακα που ακολουθεί, παραλειποµένου του δεκαδικού µέρους του αριθµού που προκύπτει: 
 
 

                                                                                                                                            
επί τη βάσει αποφάσεως ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου ύστερα από την εκδίκαση ενστάσεως και αντενστάσεως κατά του κύρους του οικείου 

πίνακα αποτελεσµάτων και, στη συνέχεια, το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο επανέρχεται επί των ενδίκων αυτών βοηθηµάτων, µετ’ αναίρεσιν της 

ως άνω αποφάσεώς του, εκφέροντας µε νέα απόφασή του ουσιαστική κρίση που δεν ανατρέπει την ισοψηφία, όπως εν προκειµένω, 

αντίκειται στην κατά τα ως άνω βούληση του νοµοθέτη η επανάληψη της κληρώσεως, η οποία συνεπάγεται νέα δοκιµή της τύχης για την 

ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασµού και του δηµάρχου. Άλλωστε, η επανάληψη της κληρώσεως δεν επιβάλλεται από την διάταξη του 

άρθρου 259 παρ. 3 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, η οποία ορίζει ότι το διοικητικό δικαστήριο ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους 

επιλαχόντες συνδυασµούς, καθώς και τους υποψηφίους που εκλέγονται, εν όψει του εκλογικού αποτελέσµατος, όπως αυτό 

διαµορφώνεται µε τις αποφάσεις του που εκδίδονται επί του συνόλου των ενστάσεων. ∆εν επιβάλλεται δε ούτε από την διάταξη του 

άρθρου 57 παρ. 1 του Π∆ 18/1989 (Α’ 8) που ορίζει ότι, όταν το Συµβούλιο της Επικρατείας δέχεται την αίτηση αναιρέσεως και αναιρεί την 

προσβληθείσα απόφαση, οι διάδικοι επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από αυτήν, διότι η τελευταία αυτή διάταξη, 

εφαρµοζόµενη επί εκλογικής ενστάσεως και αντενστάσεως που ασκούνται κατά του πίνακα αποτελεσµάτων και αφορούν το κύρος 

ψηφοδελτίων, έχει το νόηµα ότι οι διάδικοι επανέρχονται στην µετ’ αναίρεσιν δίκη ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου µη δυνάµενοι 

να αναφερθούν σε ψηφοδέλτια διαφορετικά από εκείνα που έχουν προσβληθεί µε την ένσταση και την αντένσταση (ΣτΕ 1920/ 2009) 

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-ΔΚ3



 53 

 
 
 
 

Συνολικός αριθµός εδρών 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Έδρες Α’ Κατανοµής Εκλογικό µέτρο 
(παραλειποµένου του 
κλάσµατος στο τελικό 

αποτέλεσµα) 

13 7 σεψ πρώτης Κυριακής+1 
7 

17 9 σεψ πρώτης Κυριακής+1 
9 

21 11 σεψ πρώτης Κυριακής +1 
11 

27 14 σεψ πρώτης Κυριακής +1 
14 

33 17 σεψ πρώτης Κυριακής +1 
17 

41 21 σεψ πρώτης Κυριακής +1 
21 

45 23 σεψ πρώτης Κυριακής +1 
23 

49 25 σεψ πρώτης Κυριακής +1 
25 

 
ii. Ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού της αρχικής ψηφοφορίας 
διαιρείται στη συνέχεια µε το εκλογικό µέτρο και κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες 
όσες το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. 
 

• Εάν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί µε την προηγούµενη 
διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση της Α΄ κατανοµής, οι έδρες 
που αποµένουν διανέµονται ανά µία µεταξύ των επιλαχόντων συνδυασµών, ανάλογα 
µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπά τους.188 

• Εάν συνδυασµοί έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων, διενεργείται 
κλήρωση. 

• Εάν και µετά τη διανοµή εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν 
αδιάθετες έδρες, κατανέµονται ανά µία κατά σειρά, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό 
των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασµού. 

 
iii. Για τη διάθεση των εδρών της Β΄ κατανοµής υπολογίζεται, αρχικά, πόσες από τις έδρες 
αυτές πρέπει να προσκυρωθούν στον επιτυχόντα συνδυασµό, ώστε να συγκεντρώσει 
συνολικά, συνυπολογιζοµένων και των εδρών που κατανεµήθηκαν σε αυτόν από την Α΄ 
κατανοµή, τα τρία πέµπτα (3/5) του συνόλου των εδρών. 
Οι έδρες της Β΄ κατανοµής που αποµένουν προς διάθεση µετά την παραχώρηση των εδρών 
στον επιτυχόντα συνδυασµό διατίθενται στον άλλο συνδυασµό που έλαβε µέρος στην 
επαναληπτική ψηφοφορία. 
 
Στην περίπτωση όπου λόγω του µικρού αριθµού εδρών που τους έχουν κατανεµηθεί από την 
Α΄ κατανοµή, ο επιτυχών συνδυασµός δεν µπορεί να συµπληρώσει τον αριθµό των τριών 
πέµπτων (3/5) του συνόλου των εδρών, προσκυρώνονται σε αυτόν όλες οι έδρες της Β΄ 
κατανοµής και δεν γίνεται καµία µεταβολή στη διάθεση των εδρών της Α΄ κατανοµής 
ανάµεσα στους υπόλοιπους συνδυασµούς. 
 
 

                                                 
188  Βλ. Παράδειγµα 5 στο Παράρτηµα. 
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Οριακές περιπτώσεις ισοψηφίας189 
 

• Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή 
περισσότερων συνδυασµών, στην επαναληπτική ψηφοφορία µετέχουν οι υποψήφιοι 
δήµαρχοι όλων των συνδυασµών που ισοψήφησαν. 

• Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή 
περισσότερων συνδυασµών, στην επαναληπτική µετέχουν ο υποψήφιος δήµαρχος 
του πρώτου σε αριθµό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασµού και οι υποψήφιοι 
δήµαρχοι των συνδυασµών που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση. 

 

5. Κατανοµή εδρών του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας  
 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 36 του ν. 3852/ 2010 για τον αριθµό των συµβούλων κάθε 
δηµοτικής κοινότητας ισχύει ο παρακάτω πίνακας: 
 
Πληθυσµός 
δηµοτικής 
κοινότητας 

Αριθµός συµβούλων Έδρες επιτυχόντος 
συνδυασµού 

Έδρες 
επιλαχόντων 
συνδυασµών 

Έως 10000 5 3 2 

10001-50000 11 7 4 

50001 και άνω 15 9 6 
 
 
Ο συνδυασµός του επιτυχόντος δηµάρχου στις δηµοτικές εκλογές λαµβάνει τα τρία πέµπτα 
(3/5) του συνόλου των εδρών των συµβούλων σε κάθε δηµοτική κοινότητα και τα δύο 
πέµπτα (2/5) λαµβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασµοί, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα 
Κεφάλαια 1, 3 και 4 ανωτέρω.190 
 
Αν σε δηµοτική κοινότητα δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του συνδυασµού του 
επιτυχόντος δηµάρχου, οι έδρες του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας κατανέµονται 
αναλογικά µεταξύ των υπόλοιπων συνδυασµών κατ’ ανάλογη εφαρµογή του Κεφαλαίου 1α 
ανωτέρω. 
 
Για την κατανοµή των εδρών των συµβούλων των δηµοτικών κοινοτήτων σε κάθε δηµοτική 
κοινότητα λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε 
συνδυασµός υποψήφιου δηµάρχου σε όλα τα εκλογικά τµήµατα της εδαφικής περιφέρειας 
του δήµου. 

6. Εκλογή συµβούλων τοπικών κοινοτήτων και 
εκπροσώπου τοπικής κοινότητας  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3852/ 2010 ισχύει ο παρακάτω πίνακας: 
 
Πληθυσµός τοπικής κοινότητας Αριθµός συµβούλων 

Έως 300 1 (εκπρόσωπος τοπικής 
κοινότητας) 

301-2000 3 
 
 
i.Για την αναλογική κατανοµή των εδρών της τοπικής κοινότητας πρέπει, κατ’ αρχάς, να 
υπολογιστεί το εκλογικό µέτρο ε.µ.).  

                                                 
189  Βλ. και διατάξεις άρθρου 33, παρ. 7 και 8 του ν. 3852/ 2010.  
190  Βλ. Παράδειγµα 6 στο Παράρτηµα. 
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Το Εκλογικό µέτρο δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: 
 
ε.µ. =  σεψ    (παραλειποµένου του δεκαδικού µέρους) * 
            3+1 
 
 
 
όπου: 
σεψ= σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασµών που συµµετείχαν στην αρχική 
ψηφοφορία  
3+1= ο αριθµός των εδρών της τοπικής κοινότητας προσαυξηµένος κατά µία µονάδα 
 
ii. Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται στη συνέχεια µε το 
εκλογικό µέτρο και κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες, όσο και το ακέραιο 
πηλίκο αυτής της διαίρεσης.191 
 

• Εάν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί που συµµετέχουν στην 
κατανοµή µε την προηγούµενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς 
διάθεση έδρες, οι έδρες που αποµένουν διανέµονται ανά µία µεταξύ όλων αυτών 
των συνδυασµών, ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα που έχουν. 

• Αν οι συνδυασµοί αυτοί ή µερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων 
υπολοίπων, γίνεται κλήρωση. 

• Αν και µετά τη διανοµή των εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν 
αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέµονται ανά µία, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των 
έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασµός. 

• Αν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί µε το εκλογικό µέτρο είναι 
περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από 
το συνδυασµό που έχει το µικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. 

• Σε περίπτωση ίσου αριθµού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων 
συνδυασµών, ενεργείται µεταξύ αυτών κλήρωση από το αρµόδιο Πρωτοδικείο. 

 
 
Αν έχει ανακηρυχθεί ένας µόνο συνδυασµός για το συµβούλιο της τοπικής 
κοινότητας, ο πρόεδρος του συµβουλίου τοπικής κοινότητας και οι σύµβουλοι της τοπικής 
κοινότητας εκλέγονται από το µοναδικό αυτό συνδυασµό.  
 
Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο µόνο συνδυασµοί για το συµβούλιο τοπικής κοινότητας 
ή για τον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας και ισοψηφίσουν, το Πρωτοδικείο ενεργεί 
κλήρωση για ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασµού. Στην περίπτωση αυτή στα τριµελή 
συµβούλια τοπικής κοινότητας κατανέµονται στον πλειοψηφούντα συνδυασµό δύο (2) έδρες 
και στον επιλαχόντα συνδυασµό µία (1) έδρα. 
 
Την έδρα εκπροσώπου τοπικής κοινότητας λαµβάνει ο συνδυασµός που 
πλειοψήφησε στην τοπική κοινότητα. 
 
Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασµοί, το πρωτοδικείο ενεργεί 
κλήρωση. Στα τριµελή συµβούλια τοπικής κοινότητας ο πρώτος συνδυασµός εκλέγει τον 
πρόεδρο και οι άλλοι δύο συνδυασµοί από έναν σύµβουλο τοπικής κοινότητας. Αν 
ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασµοί για τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας 
το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασµού, ο οποίος και 
λαµβάνει την έδρα του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας.  
 
Αν υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφήσουν, το Πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση. 

                                                 
 
191  Βλ. Παράδειγµα 7 στο Παράρτηµα 
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7. Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασµών  
Οριακή περίπτωση ισοψηφίας είναι να έχουν ανακηρυχθεί δύο µόνο συνδυασµοί και να 
ισοψηφήσουν,192 οπότε το Πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του επιτυχόντος 
συνδυασµού. Στην περίπτωση αυτή οι έδρες των συµβούλων κατανέµονται κατά τα 3/5 στον 
επιτυχόντα συνδυασµό και τα 2/5 στον επιλαχόντα. 
 
 

                                                 
192 Άρθρο 41, ν. 3852/ 2010 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
 ΤΑΚΤΙΚΟΙ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

 
 

1. ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μετά την κατανοµή των εδρών στον επιτυχόντα και στους επιλαχόντες συνδυασµούς, 
τακτικοί δηµοτικοί  σύµβουλοι εκλέγονται, ανά εκλογική περιφέρεια, από τους υποψήφιους 
καθενός συνδυασµού, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης.  
 
Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής, τακτικοί δηµοτικοί  σύµβουλοι εκλέγονται µε βάση 
την πρώτη ψηφοφορία, σύµφωνα µε τους σταυρούς προτίµησης που έλαβε καθένας από 
αυτούς193. Στην περίπτωση αυτή, ο επιλεγόµενος, από την πλειοψηφία των υποψηφίων του 
συνδυασµού, υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος ως υποψήφιος δήµαρχος, σε αντικατάσταση 
του παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος υποψήφιου ∆ηµάρχου, θεωρείται πρώτος επιτυχών 
σύµβουλος του συνδυασµού, ανεξαρτήτως των σταυρών προτίµησης που έλαβε κατά την 
πρώτη ψηφοφορία194. 
 
Οι υποψήφιοι ∆ήµαρχοι των επιλαχόντων συνδυασµών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες 
σύµβουλοι των συνδυασµών τους. Σε περίπτωση που ο συνδυασµός καταλαµβάνει έδρες σε 
περισσότερες εκλογικές περιφέρειες ο υποψήφιος δήµαρχος λαµβάνει την έδρα της εκλογικής 
περιφέρειας, όπου ο συνδυασµός έλαβε τις περισσότερες έδρες. Σε περίπτωση ίσου αριθµού 
εδρών σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, τότε ο υποψήφιος δήµαρχος λαµβάνει την 
έδρα αυτή όπου ο συνδυασµός έλαβε τους περισσότερους ψήφους, και σε περίπτωση ίσου 
αριθµού ψήφων σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες διενεργείται κλήρωση από το 
Πρωτοδικείο, που ανακήρυξε τα τακτικά µέλη.195 
 
Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασµών (επιτυχόντος και επιλαχόντων) είναι 
αναπληρωµατικοί των τακτικών συµβούλων της εκλογικής τους περιφέρειας, µε τη σειρά 
των σταυρών προτίµησης που έλαβαν.  
 
Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφήσουν, σε οποιαδήποτε σειρά κατάταξης, το 
Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.  
 
 

2. Σύµβουλοι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 
 
Μετά την κατανοµή των εδρών στον επιτυχόντα και στους επιλαχόντες συνδυασµούς, 
τακτικοί σύµβουλοι δηµοτικών κοινοτήτων εκλέγονται από τους υποψηφίους καθενός από 
τους συνδυασµούς των υποψηφίων ∆ηµάρχων αυτοί που έλαβαν κατά σειρά τους 
περισσότερους σταυρούς προτίµησης.   
 
Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασµών (επιτυχόντος και επιλαχόντων) είναι αναπληρωµατικοί 
των τακτικών συµβούλων τους συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας, µε τη σειρά των 
σταυρών προτίµησης που έλαβαν.  
 

                                                 
193  Άρθρο 33, παρ. 9 του ν. 3852/ 2010 

194  Άρθρο 35, παρ. 2 και 3 του ν. 3852/ 2010 

195  Άρθρο 38, παρ. 1, εδ. 2-5 του ν. 3852/ 2010 
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Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφήσουν, σε οποιαδήποτε σειρά κατάταξης, το 
Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.196 
 
Εάν σε µία δηµοτική κοινότητα δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι σύµβουλοι δηµοτικής 
κοινότητας ενός επιλαχόντος συνδυασµού, ο οποίος κανονικά θα δικαιούται να λάβει έδρες, οι 
έδρες αυτές παραµένουν κενές, δεν προσκυρώνονται στον επιτυχόντα συνδυασµό και 
µειώνεται ανάλογα ο αριθµός των µελών του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας, κατ’ 
ανάλογη εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 34, παρ. 2, εδ. δ’ του ν. 3852/ 2010197. 
 
 

3. Σύµβουλοι Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπρόσωποι Τοπικών 
Κοινοτήτων 
Μετά την κατανοµή των εδρών στον επιτυχόντα και στους επιλαχόντες συνδυασµούς, 
τακτικοί σύµβουλοι στο συµβούλιο της τοπικής κοινότητας εκλέγονται, κατά σειρά, αυτοί που 
έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης µεταξύ των υποψηφίων καθενός 
συνδυασµού.  
 
Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασµών (επιτυχόντα και επιλαχόντων) είναι αναπληρωµατικοί 
των τακτικών συµβούλων τους, µε τη σειρά των ψήφων προτίµησης.  
 
Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφήσουν, σε οποιαδήποτε σειρά κατάταξης, το 
Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.198 
 
Πρόεδρος του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος σύµβουλος του 
πλειοψηφήσαντος στη τοπική κοινότητα συνδυασµού, ο οποίος έχει λάβει τους περισσότερους 
σταυρούς προτίµησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας πρόεδρος είναι αυτός που είναι γραµµένος 
πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης.199 
 
Τονίζεται ότι είναι δυνατόν ο επιτυχών συνδυασµός του ∆ήµου, να µην είναι και επιτυχών στη 
τοπική κοινότητα.  
 
Εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας εκλέγεται από τους υποψηφίους του συνδυασµού που 
πλειοψήφησε στην τοπική κοινότητα αυτός που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς 
προτίµησης. 
 
Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος συνδυασµού είναι αναπληρωµατικοί του εκπροσώπου 
της τοπικής κοινότητας, µε τη σειρά των σταυρών προτίµησης που έλαβαν.  
 
∆ιόρθωση αποφάσεως (λάθος - σφάλµα κατά την πρόσθεση των ψήφων) συνεπεία της 
διορθώσεως δεν προστίθενται νέες διατάξεις στην απόφαση, δεν αλλοιώνεται η έννοια αυτής, 
ούτε επιδιώκεται η διεύρυνση ή η ανάπτυξη των σκέψεων του δικαστηρίου: βλ. ΣτΕ 895/2010 
7µ., πρβλ. υπό το κράτος του Κ.Φ.∆. ΣτΕ 1606/2006, περί του απαραδέκτου υπό µεν το 
κράτος του ΚΦ∆, ΣτΕ 2332/1989 7µ., υπό δε τα άρθρα 315 επόµ. Κ.Πολ.∆., Α.Π. 962/2007, 
1336/1991). Η διόρθωση αυτή θα µπορούσε να λάβει χώραν αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν 
αιτήσεως, η οποία µπορούσε να υποβληθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 261 παρ. 1 Κ.∆.∆. 
(εφαρµοστέο επί διαφορών που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη 
των αιρετών οργάνων των ο.τ.α., κατ’ άρθρο 49 παρ. 3, Ν. 3852/2010) εντός πέντε ηµερών 
από της λήξεως του χρόνου αναρτήσεως της αναιρεσιβαλλοµένης και, πάντως, όχι πέραν του 
εξαµήνου από της διενεργείας των εκλογών (παρ. 2 και 3 άρθρου 261) και δη, ανεξαρτήτως 

                                                 
196  Άρθρο 39 του ν. 3852/ 2010 

197  ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας 45/ 2011 

198  Άρθρο 40 του ν. 3852/ 2010 

199  Άρθρο 80, παρ. 1 του ν. 3852/ 2010 
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τυχόν ασκήσεως (άλλου) ενδίκου µέσου (δηλαδή, και εκκρεµούσης αιτήσεως αναιρέσεως - 
πρβλ. ΣτΕ 2503/1986, Α.Π. 962/2007), η δε επ’ αυτής εκδιδοµένη απόφαση θα υπέκειτο στα 
ένδικα µέσα που προβλέπονται για τη διορθούµενη (άρθρο 111 παρ. 2 Κ∆∆, αναλόγως 
εφαρµοζόµενο (βλ. ΣτΕ 895/2010)200 
 

                                                 
200  ΣτΕ 2302/ 2011 
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 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
 ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
 
Η διαδικασία για την ανάδειξη των τοπικών αρχών είναι κατά βάση αρµοδιότητας των 
δικαστηρίων, τα οποία εκδίδουν και τις προβλεπόµενες πράξεις, λαµβάνοντας έτσι 
διοικητικού χαρακτήρα αποφάσεις. Τα δικαστήρια ασκούν, δηλαδή, κατά τη διαδικασία 
ανάδειξης των αιρετών αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης διοικητικού χαρακτήρα 
αρµοδιότητες µε την έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων (η πράξη επικύρωσης του 
αποτελέσµατος της εκλογής), οι οποίες και προσβάλλονται µε ενστάσεις ενώπιον του 
αρµοδίου διοικητικού Πρωτοδικείου, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω.201 

  
  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ- ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ 

 
Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ή άλλο µέλος της, αµέσως µετά τη δηµοσίευση του 
αποτελέσµατος της εκλογής παραδίδει202 στον Πρόεδρο Πρωτοδικών: 

• τα πρακτικά της εκλογής  
• τα λοιπά εκλογικά έγγραφα 
• τα δέµατα των ψηφοδελτίων ταξινοµηµένα κατά συνδυασµούς και µε τη σειρά που 

είναι αριθµηµένα, καθώς και 
• τους φακέλους  

 
Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών εκθέτει: 

• τα πρακτικά της εκλογής µαζί µε  
• τον πίνακα των αποτελεσµάτων της  

 
στο κατάστηµα του Πρωτοδικείου επί πέντε (5) ηµέρες. Για την έκθεση αυτή συντάσσει και 
πρακτικό, που τοιχοκολλείται επίσης έξω από το δικαστικό κατάστηµα.  
 
Στις περιπτώσεις που οι Εφορευτικές επιτροπές είναι αρµόδιες για τη δηµοσίευση του 
αποτελέσµατος της εκλογής, δηλαδή σε δήµους όπου υπάρχουν από ένα έως πέντε εκλογικά 
τµήµατα203, αυτές γνωστοποιούν την ανωτέρω έκθεση από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών, µε 
ανακοίνωση, η οποία δηµοσιεύεται στο δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου. 
Στις περιπτώσεις, δε, που ο Πρόεδρος Πρωτοδικών είναι αρµόδιος για τη δηµοσίευση του 
αποτελέσµατος της εκλογής, δηλαδή σε ∆ήµους όπου υπάρχουν περισσότερα από πέντε 
εκλογικά τµήµατα204, γνωστοποιεί την ανωτέρω έκθεση µε ανακοίνωση, η οποία 

                                                 
201  ΣτΕ 3316/ 2007, 1279/2007, πρβλ. 3179, 3180, 7µ., 3324/2003, 17/2004, 7µ.  

202  Η τήρηση των προβλεποµένων στις διατάξεις του Π∆ 96 /2007 βιβλίων και λοιπών εγγράφων (πρωτοκόλλου ψηφοφορίας, 

πρακτικών, βιβλίων διαλογής ψηφοδελτίων και σταυρών προτίµησης κ.ο.κ.) είναι υποχρεωτική για τις εφορευτικές επιτροπές, 

προκειµένου να αποδεικνύονται αυτά που συµβαίνουν κατά την διεξαγωγή της ψηφοφορίας και η έκβασή της. Τα στοιχεία, όµως, αυτά 

αλληλοσυµπληρώνονται, ως προς την απόδειξη που παρέχουν, υπό την έννοια ότι η µη τήρηση κάποιου από αυτά ή η πληµµελής τήρησή 

τους, όπως σε περίπτωση µη θέσεως των υπογραφών που προβλέπει ο νόµος, ακόµη δε και η απώλειά τους, δεν επιφέρει ακυρότητα και 

επανάληψη της εκλογής στα εκλογικά τµήµατα, στα οποία έγιναν οι πληµµέλειες ή σηµειώθηκαν οι ελλείψεις ή απώλειες, εκτός αν 

προβάλλεται και αποδεικνύεται από τον ενιστάµενο ότι το αποτέλεσµα που εµφανίσθηκε από την εφορευτική επιτροπή είναι διαφορετικό 

από το πραγµατικό (ΑΕ∆ 525/1995, 46/1982). Αν δεν υπάρχει προβολή και απόδειξη του ως άνω πραγµατικού ισχυρισµού, είναι δυνατόν, 

ακόµη και σε περίπτωση απώλειας του εκλογικού σάκου κάποιου εκλογικού τµήµατος, να γίνει δεκτό το εκλογικό αποτέλεσµα που 

προκύπτει από το αντίγραφο του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής, το οποίο διαβιβάζεται στον οικείο Νοµάρχη ή το ∆ήµαρχο (άρθρα 

93 παρ. 2 και 94 παρ. 2 του Π∆ 96/2007, ΣτΕ 2511/2003). 

203  Άρθρο 43, παρ. 3, σε συνδυασµό µε άρθρο 42, παρ. 1 του ν. 3852/ 2010.  

204  Άρθρο 43, παρ. 3, σε συνδυασµό µε άρθρο 42, παρ. 2 του ν. 3852/ 2010.  

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-ΔΚ3



 61 

τοιχοκολλείται στο δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου, καθώς και στο κατάστηµα του 
δικαστηρίου. 
 
 
Μέσα στο διάστηµα των πέντε (5) ηµερών οι εκλογείς µπορούν να λάβουν γνώση των 
εγγράφων αυτών (καθώς και των λοιπών στοιχείων της εκλογής), προκειµένου να ασκήσουν 
τις προβλεπόµενες ενστάσεις. 
 
Η επικύρωση της εκλογής επέρχεται µε απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου, 
ανεξαρτήτως της υποβολής ή µη, τυχόν, ενστάσεων.205  
 
Η απόφαση αυτή διακρίνεται σε τρία (3) µέρη ως κατωτέρω:  
 
Α. Στο πρώτο µέρος, ανακηρύσσονται  

• ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασµοί 
• ο ∆ήµαρχος 
• οι τακτικοί και αναπληρωµατικοί206 δηµοτικοί σύµβουλοι κάθε συνδυασµού 
• οι τακτικοί και αναπληρωµατικοί σύµβουλοι των δηµοτικών ή τοπικών 

κοινοτήτων, καθώς και  
• οι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας  και οι αναπληρωτές τους 

 
Β. Στο δεύτερο µέρος ανακηρύσσονται οι τακτικοί και αναπληρωµατικοί δηµοτικοί σύµβουλοι 
του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασµών, ανά εκλογική περιφέρεια. Σηµειώνεται ότι 
σε περίπτωση που συνδυασµός δεν έχει τακτικό σύµβουλο σε εκλογική περιφέρεια, δεν 
ανακηρύσσονται οι λοιποί υποψήφιοι ως αναπληρωµατικοί. Με βάση τα οριζόµενα στο µέρος 
αυτό της απόφασης διενεργούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 55 του ν. 
3852/ 2010, αναφορικά µε την αναπλήρωση κενωθείσας θέσης δηµοτικού συµβουλίου. 
 
Γ. Τέλος, στο τρίτο µέρος ανακηρύσσονται, ανά συνδυασµό, οι τακτικοί, µόνο, δηµοτικοί 
σύµβουλοι, σύµφωνα µε τον αριθµό των σταυρών προτίµησης που έχουν λάβει στο σύνολο 
της εδαφικής περιφέρειας του ∆ήµου.  
 
Ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου εκθέτει τις ανωτέρω αποφάσεις ανακήρυξης, οι οποίες 
ενσωµατώνονται σε µία απόφαση, στο κατάστηµα του δικαστηρίου επί τρεις (3) συνεχείς 
ηµέρες και στέλνει αντίγραφό της  στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη και στο Γενικό Γραµµατέα 
της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 
 
Ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης αποστέλλει όµοιο αντίγραφο εν 
συνεχεία στον  οικείο ∆ήµο της χωρικής αρµοδιότητάς του. 
 
 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Τα δικονοµικά θέµατα που αναφέρονται στην ένσταση που ασκείται κατά του κύρους των 
εκλογών των αρχών της πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ρυθµίζονται από τις διατάξεις 
των άρθρων 45- 49 του ν,. 3852/ 2010, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Κώδικα 
∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, όπως ισχύουν, ο οποίος και εφαρµόζεται για κάθε σχετικό θέµα που 
δεν ρυθµίζεται ειδικώς από τις διατάξεις του ν. 3852/ 2010 (άρθρο 49, παρ. 1 του ν. 3852/ 
2010). Οι ακόλουθες αναπτύξεις του κεφαλαίου αυτού δεν υπεισέρχονται σε ανάλυση 
δικονοµικών θεµάτων, περί των οποίων κρίνουν κυριαρχικά τα αρµόδια δικαστήρια, παρ’ 

                                                 
205  Άρθρο 44, του ν. 3852/ 2010 

206  Στο µέρος αυτό της απόφασης, οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κάθε συνδυασµού δεν θα ανακηρυχθούν ανά εκλογική 

περιφέρεια, γεγονός που θα συµβεί στο επόµενο µέρος  απόφασης της ίδιας απόφασης, όπως περιγράφεται παρακάτω αναλυτικά.   
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αναφέρονται ακροθιγώς µόνο σε αυτά, αποσκοπώντας στη βασική ενηµέρωση των 
ενδιαφεροµένων για τα παρεχόµενα σε αυτούς από την έννοµη τάξη δικαιώµατα.  
 

1. ∆ικαίωµα ένστασης και περιεχόµενο αυτής 
 
∆ικαίωµα ένστασης207 έχει: 
α) κάθε εκλογέας εγγεγραµµένος στους εκλογικούς και ειδικούς εκλογικούς καταλόγους  
∆ήµου ή Κοινότητας208, καθώς και 
β) όποιος διετέλεσε υποψήφιος κατά τις εκλογές στον οικείο ∆ήµο. 
 
Σηµειώνεται ότι, έχοντας υπόψη α) τη γενική δικονοµική αρχή, κατά την οποία δεν 
επιτρέπεται η άσκηση από το ίδιο πρόσωπο δεύτερου ενδίκου βοηθήµατος ή ενδίκου µέσου 
κατά  διοικητικής πράξης ή δικαστικής απόφασης την οποία έχει ήδη προσβάλει209  και β) την 
ανάγκη για ταχεία επίλυση, χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, των διαφορών για το κύρος 
των δηµοτικών και κοινοτικών εκλογών210, δεν επιτρέπεται η άσκηση ένστασης κατά του 
κύρους της επαναληπτικής ψηφοφορίας από πρόσωπο, το οποίο έχει ήδη ασκήσει ένσταση 
κατά της πρώτης ψηφοφορίας, δεδοµένου µάλιστα ότι ο νοµοθέτης παρέχει στον ενιστάµενο 
τη δυνατότητα να προβάλλει νέες αιτιάσεις κατά του κύρους της επαναληπτικής ψηφοφορίας 
µε την κατάθεση δικογράφου προσθέτων λόγων.211  
 
Επίσης ενιστάµενος ο οποίος έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος 
συγκεκριµένης εκλογικής περιφέρειας στερείται εννόµου συµφέροντος προς άσκηση ένστασης 
µε αντικείµενο την απόδοση στο συνδυασµό έδρας, άλλης εκλογικής περιφέρειας, διότι ο 
ενιστάµενος δεν µπορεί να την καταλάβει.212 
 
Επισηµαίνεται ότι εκείνος ο οποίος αναδείχθηκε νικητής κατά τις δηµοτικές εκλογές στερείται 
εννόµου συµφέροντος να ασκήσει αυτοτελώς ένσταση213 . Περαιτέρω, όµως, ο αναδειχθείς 
νικητής κατά τις εκλογές, αν ασκηθεί εναντίον του ένσταση, έχει δικαίωµα άσκησης 
αντένστασης, µε την οποία δύναται να προβάλει όχι µόνο αυτοτελείς ισχυρισµούς για το 
κύρος των ψηφοδελτίων214, αλλά και άλλους λόγους που είναι δυνατό να προβληθούν µε 
ένσταση, όπως λόγους που αφορούν σε πληµµέλειες κατά την ανακήρυξη υποψηφίων 
συνδυασµών.215 
 
Εφιστούµε την προσοχή στο ότι µετά την ισχύ του άρθρου 4 του ν. 3146/ 2003 (Α΄125) η 
ένσταση δεν στρέφεται κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, εκπροσωπούµενου από τον 
εποπτεύοντα τις εκλογές Υπουργό Εσωτερικών, αλλά, µόνο κατά του οικείου ΟΤΑ, καθώς και 
δεν νοµιµοποιείται παθητικώς ο δήµος, τον οποία αφορά η δια της ασκήσεως ενστάσεως 
αναφυείσα εκλογική διαφορά216  
 
Η προβλεπόµενη µοναδική ένσταση, καθόλη τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών, 
στρέφεται κατά της δικαστικής απόφασης του άρθρου 44 του ν. 3852/ 2010, µε την οποία 
ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και επιλαχόντες συνδυασµοί και οι υποψήφιοι κάθε 

                                                 
207  Έχει προκριθεί ο όρος «ένσταση» και όχι «προσφυγή» ως καθιερωµένος ήδη στην εκλογική νοµοθεσία (άρθρα 78 επ πδ 

410/1995, άρθρο 38 επ πδ 30/ 1996). 

208   Βλ. ΣτΕ 819/ 2010, σκ. 12 

209  Πρβλ. ΣτΕ 320/2002, 198, 121/2000, 228/1987 κ.α. 

210  Πρβλ. ΣτΕ 4080/1999 κ.α. 

211  ΣτΕ 379/2004. 

212  ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας 41/ 2011 
213  βλ. ΣτΕ 1766, 2227/2007, πρβλ. 342/2004, 1325, 1853/2000, 4404/1995, 2297/1991 

214  ΣτΕ 1766, 2227/2007, πρβλ. 1853/2000, 2297/1991 

215  ΣτΕ 819/ 2010 

216  ΣτΕ 4398/ 2011 
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συνδυασµού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωµατικοί, βάσει του σχετικού πίνακα 
αποτελεσµάτων ο οποίος ενσωµατώνεται σε αυτήν. 217 
 
Λόγοι ένστασης218 είναι: 
 

• η έλλειψη νόµιµων προσόντων και η συνδροµή κωλυµάτων σε υποψηφίους 
που έχουν εκλεγεί ως τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη 

• οι παραβάσεις του νόµου κατά    

o τη διεξαγωγή της εκλογής
219

 
o την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσµατος  
o την ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασµών  
o την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασµών και των 

προσώπων που ανήκουν σε αυτούς, ή 
• η ακυρότητα ή η εσφαλµένη αρίθµηση  των ψηφοδελτίων 

 
Σηµειώνεται ότι το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο, µόνο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:220 

• όταν υπάρχουν εγγραφές ή διαγραφές 221 
• αν έχει σχήµα, διαστάσεις ή µορφή που διαφέρουν κατά τρόπο εµφανή, από τα 

οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 10930/ 13.3.2014 (Β’ 646) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών 

• αν έχει τυπωθεί σε µη λευκό χαρτί ή η απόχρωσή του ψηφοδελτίου δεν είναι µαύρη  
και η διαφορά είναι εµφανής 

• αν έχουν σηµειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του λέξεις, φράσεις, υπογραµµίσεις, 
στίγµατα ή άλλα σηµεία, εφόσον αποτελούν διακριτικά γνωρίσµατα, που παραβιάζουν 
κατά τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας 

• αν βρεθεί σε φάκελο µε ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια του 
ιδίου ή διαφορετικού συνδυασµού ή µε λευκά 

• αν βρεθεί σε φάκελο, ο οποίος δεν είναι σύµφωνος µε την απόφαση του άρθρο 46 
Κ∆Κ.  

 
Αναφορικά µε την ακυρότητα των ψηφοδελτίων, κατά την εκδίκαση των σχετικών µε το 
κύρος των δηµοτικών και κοινοτικών εκλογών διαφορών, τα αρµόδια διοικητικά δικαστήρια 
κρίνουν αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, τα διάφορα σηµεία αποτελούν ή όχι διακριτικά 
γνωρίσµατα µε βάση τα διδάγµατα της λογικής και της κοινής πείρας και λαµβάνοντας υπόψη 
τις εκάστοτε συνθήκες υπό τις οποίες τελεί ο εκλογέας, το είδος του σηµείου, τη θέση του, 
τον τρόπο χαράξεως και, προκειµένου για σταυρούς προτιµήσεως, το πάχος ή το χρώµα του 
για να συναγάγουν αν το εκάστοτε αµφισβητούµενο σηµείο έχει τεθεί τυχαία ή σκόπιµα. Η 
κρίση αυτή του δικαστηρίου περί διακριτικού γνωρίσµατος είναι πραγµατική και δεν υπόκειται, 
για το λόγο αυτό, σε αναιρετικό έλεγχο.222 Οι λόγοι της ένστασης και της αντένστασης, µε 
τους οποίους προβάλλεται η ύπαρξη διακριτικών γνωρισµάτων που καθιστούν ορισµένα 
ψηφοδέλτια άκυρα, πρέπει να είναι ειδικοί και ορισµένοι, δηλαδή αφ` ενός µεν να 
προσδιορίζουν κατ` αριθµό και εκλογικό τµήµα τα πληττόµενα ψηφοδέλτια, αφ` ετέρου δε 

                                                 
217  Ενόψει των ανωτέρω, η πρόβλεψη µε το άρθρο 47 παρ. 1 του ν. 3852/2010 της δυνατότητας ασκήσεως ενστάσεως µόνο κατά 

της αποφάσεως του πολιτικού πρωτοδικείου περί ανακηρύξεως των επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασµών και υποψηφίων, η οποία 

υπαγορεύθηκε από τους προεκτεθέντες λόγους δηµοσίου συµφέροντος, δεν δυσχεραίνει ουσιωδώς την άσκηση του διασφαλιζόµενου από 

το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος δικαιώµατος παροχής δικαστικής προστασίας ούτε αντίκειται στην κατοχυρούµενη από το άρθρο 25 

παρ. 1 του Συντάγµατος αρχή της αναλογικότητας (ΣτΕ 2054/ 2011) 

218  Αν η ένσταση αναφέρεται σε επαναληπτική ψηφοφορία, οι προβαλλόµενοι λόγοι µπορούν να αφορούν και την αρχική 

ψηφοφορία, αλλά µόνο εφόσον δεν έχει ασκηθεί, ως προς αυτήν, ιδιαίτερη ένσταση. 

219  Υπό τον όρο διενέργεια των  δηµοτικών εκλογών αποτυπώνεται µία σύνθετη διαδικασία , αποτελούµενη από στάδια ενεργειών 

(την πρόταση και ανακήρυξη των υποψηφίων και των συνδυασµών, το διορισµό των εφορευτικών επιτροπών και των αντιπροσώπων της 

δικαστικής αρχής, τη διαχείριση του εκλογικού υλικού, τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, τη διαλογή των ψηφοδελτίων, την εξαγωγή των 

αποτελεσµάτων). Βλ. αναλυτικά Θανάσης Γ. Ξηρός (2007): «Ζητήµατα εκλογικού δικαίου», σελ. 81 (Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα- 

Κοµοτηνή),  

220  Άρθρο 28 του ν. 3852/ 2010 

221 Άρθρο 27, παρ. 7 του ν. 3852/ 2010 

222  Βλ. ΣτΕ3183/ 2003, 914/2000, 4394/1995, 1816/1992,  2292, 2294/1991.  
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να περιέχουν περιγραφή του πραγµατικού, ως προς το προβαλλόµενο διακριτικό γνώρισµα, 
περαιτέρω δε πρέπει να προβάλλονται µε τα δικόγραφα της ένστασης και της αντένστασης ή 
µε δικόγραφο προσθέτων λόγων.223 Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται επίσης ότι τα 
δικαστήρια της ουσίας έχουν την εξουσία να ελέγχουν µόνο τα πληττόµενα µε την ένσταση 
και την αντένσταση ψηφοδέλτια και αποκλειστικώς εν όψει των διακριτικών γνωρισµάτων που 
προβάλλονται µε τους λόγους της ένστασης και της αντένστασης και στο δικόγραφο των 
προσθέτων λόγων.224 
 
Σας γνωρίζουµε ότι νοµολογιακά έχουν κριθεί τα ακόλουθα, αναφορικά µε τη διαδικασία των 
εκλογικών ενστάσεων και τους λόγους άσκησής τους: 

• Για να είναι βάσιµος λόγος ένστασης µε τον οποίο προβάλλεται εκλογική παράβαση 
και ζητείται η ακύρωση της εκλογής, ο ενιστάµενος οφείλει αφενός να επικαλεσθεί και 
να αποδείξει τα γεγονότα που συνιστούν την εκλογική παράβαση καθεαυτή, 
αφετέρου να εκθέσει τους λόγους, για τους οποίους κατά την άποψή του η παράβαση 
αυτή είναι δυνατόν να άσκησε επιρροή στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσµα. Εάν δε οι 
λόγοι αυτοί συνδέονται µε πραγµατικά περιστατικά, ενέργειες ή ιδιότητες προσώπων, 
να επικαλεσθεί και να αποδείξει τα περιστατικά, τις ενέργειες ή τις ιδιότητες αυτές.225 

• Σύµφωνα µε το άρθρο 49, παρ. 2 του ν. 3852/ 2010 κατά την εκδίκαση της 
ενστάσεως το δικαστήριο, κατόπιν προβολής σχετικού λόγου, ελέγχει 
παρεµπιπτόντως και πράξεις µεταδηµοτεύσεως, δυνάµει των οποίων ενεγράφησαν 
στους εκλογικούς καταλόγους και εψήφισαν στον συγκεκριµένο οργανισµό τοπικής 
αυτοδιοικήσεως εκλογείς, χωρίς να δεσµεύεται από το τεκµήριο νοµιµότητας των 
πράξεων αυτών226, εφ` όσον, όπως έχει κριθεί227, ο ενιστάµενος αναφέρεται 
ονοµαστικά σε µεταδηµοτεύσαντες εκλογείς και προβάλλει, µε σαφείς ισχυρισµούς, 
ότι οι πράξεις της µεταδηµοτεύσεώς τους είναι νοµικώς πληµµελείς, διότι ελλείπουν οι 
σχετικές αιτήσεις µεταδηµοτεύσεως ή οι πράξεις οι οποίες, κατά τις οικείες διατάξεις, 
αποτελούν το νόµιµο έρεισµα της εγγραφής στο δηµοτολόγιο (και, κατ` επέκταση, 
στον εκλογικό κατάλογο). Έτσι, σε περίπτωση µεταδηµοτεύσεως, όπως συνάγεται 
από την αναφερθείσα διάταξη του άρθρου 258 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, το 
δικαστήριο ελέγχει αν η εγγραφή στο δηµοτολόγιο του νέου οργανισµού τοπικής 
αυτοδιοικήσεως στηρίζεται σε αίτηση µεταδηµοτεύσεως και σε βεβαίωση µόνιµης 
κατοικίας ή, επί µεταδηµοτεύσεως συζύγων ή τέκνων, σε ληξιαρχική πράξη ή 
πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως. ∆εν επεκτείνεται όµως ο παρεµπίπτων 
δικαστικός έλεγχος σε περαιτέρω έρευνα της νοµιµότητας της πράξεως βεβαιώσεως 
µόνιµης κατοικίας ή της ληξιαρχικής πράξεως ή πιστοποιητικού οικογενειακής 
καταστάσεως, στις οποίες στηρίχθηκε η πράξη µεταδηµοτεύσεως. Η ερµηνεία αυτή 
της διάταξης του άρθρου 258 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας προς την 
κατεύθυνση του περιορισµού του παρεµπίπτοντος δικαστικού ελέγχου δικαιολογείται 
από την ανάγκη της ασφαλείας δικαίου και της ταχείας επιλύσεως, για λόγους 
δηµοσίου συµφέροντος, των εκλογικών διαφορών που αφορούν την ανάδειξη των 
αιρετών οργάνων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοικήσεως. Άλλωστε η νοµιµότητα 
των πράξεων µεταδηµοτεύσεως και των συναφών πράξεων, όπως οι σχετικές πράξεις 
βεβαιώσεως µόνιµης κατοικίας, ελέγχεται ευθέως από το Συµβούλιο της Επικρατείας 
κατά τον προσήκοντα χρόνο, κατόπιν ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως από κάθε 
ενδιαφερόµενο, όπως είναι και κάθε δηµότης του οργανισµού τοπικής 
αυτοδιοικήσεως, στο δηµοτολόγιο του οποίου εγγράφεται αυτός που 
µεταδηµοτεύει.228 
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 49, παρ 2 το ν. 3852/ 2010, ο κατά το 
άρθρο 258 Κ∆∆ παρεµπίπτων έλεγχος της εγγραφής, µετεγγραφής ή διαγραφής 
εκλογέα στους ή από τους εκλογικούς καταλόγους του οικείου ∆ήµου, χωρεί κατά των 

                                                 
223  ΣτΕ 1794-1795/2007, 914, 2291/2000, κ.ά.). 

224  ΣτΕ 2377/ 20083002, 2291, 914/2000, 810/1996 

225  Πρβλ. ΣτΕ 3023/ 2003, 3614, 3657, 3658/1996. 

226  ΑΕ∆ 26/1994, ΣτΕ 1273/1993 Ολοµ., 1426/2004 

227  ΣτΕ 2037/2007 7µ 

228  ΣτΕ 1454/ 2008 
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πράξεων αυτών, µόνο εάν αυτές έγιναν κατά τη σύνταξη ή αναθεώρηση των 
εκλογικών καταλόγων κατά τη διάρκεια του έτους, που προηγείται της ηµεροµηνίας 
διενέργειας των δηµοτικών εκλογών. Εποµένως, οποιεσδήποτε εγγραφές, 
µετεγγραφές ή διαγραφές εκλογέα στους ή από τους εκλογικούς καταλόγους του 
οικείου ∆ήµου, προγενέστερες της ανωτέρω χρονικής περιόδου, υπόκεινται στις 
ενστάσεις των άρθρων 17 και 18 του πδ 26/ 2012. 
 

Επισηµαίνεται όµως ότι έχει παρατηρηθεί από πολλούς ΟΤΑ της χώρας,  άρνηση χορήγησης στους 
ενδιαφερόµενους ή πρόσβασης των ενδιαφεροµένων σε στοιχεία που τηρούνται σε αυτούς (όπως, 
π.χ. µεταδηµοτεύσεις) και τα οποία είναι αναγκαία για το βάσιµο άσκησης των ανωτέρω 
προσφυγών.  Επ’ αυτών σηµειώνεται ότι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων κατ’ 
επανάληψη229 έχει κρίνει ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στις µεταδηµοτεύσεις δεν αποτελούν 
ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, και εποµένως είναι προσβάσιµα διοικητικά έγγραφα κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2690/ 1999 (Α΄45)  

 
 

• Τέλος, από την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 259 του Κώδικα ∆ιοικητικής 
∆ικονοµίας, η οποία είναι εν προκειµένω εφαρµοστέα, συνάγεται ότι, αν εκλεγεί 
δηµοτικός ή κοινοτικός σύµβουλος κάποιος που έχει κώλυµα εκλογιµότητας ή 
ανακηρύχθηκε υποψήφιος κατά παράβαση του νόµου, ενώ δεν έπρεπε για 
οποιοδήποτε λόγο να ανακηρυχθεί, κηρύσσεται άκυρη όχι η εκλογή του συνδυασµού 
στον οποίο ανήκε το συγκεκριµένο πρόσωπο που είχε κώλυµα εκλογιµότητας και δεν 
µπορούσε να ανακηρυχθεί υποψήφιος, αλλά µόνον η εκλογή του συγκεκριµένου 
προσώπου και, αν συντρέχει περίπτωση, ανακηρύσσεται ως εκλεγόµενος ο επόµενος 
κατά τη σειρά ψήφων προτιµήσεως. Η ανακήρυξη δε ως υποψηφίου δηµοτικού 
συµβούλου προσώπου που στερείται των προσόντων εκλογιµότητας δεν συνεπάγεται 
αναγκαίως την ακύρωση της όλης εκλογής ή µέρους αυτής (αρχικής ή επαναληπτικής) 
αλλά την ακύρωση της σχετικής πράξης ως προς τον συγκεκριµένο υποψήφιο. 
Συνεπώς, η συµµετοχή στην εκλογική διαδικασία προσώπων που έχουν κώλυµα 
εκλογιµότητας συνεπάγεται κατ’ αρχήν την ακύρωση της σχετικής πράξης ως προς τα 
πρόσωπα αυτά και όχι του συνδυασµού στον οποίο τα πρόσωπα αυτά ανήκουν.230 

 
Κατά τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 3968/ 2003) δεν αποτελεί λόγο 
ακυρότητας ψηφοδελτίου στην περίπτωση που αυτό φέρει το όνοµα της εκλογικής 
περιφέρειας ή της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας, χωρίς να αναγράφονται ονόµατα 
υποψηφίων στην περίπτωση που στη συγκεκριµένη εκλογική περιφέρεια, δηµοτική ή τοπική 
κοινότητα, δεν ανακηρύχτηκαν υποψήφιοι, σύµφωνα µε το άρθρο 19, παρ. 2 του ν. 3852/ 
2010. Ευνόητο είναι, ότι στην ανωτέρω περίπτωση δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας 
ψηφοδελτίου όταν αυτό δεν φέρει καµία ένδειξη της εκλογικής περιφέρειας ή της δηµοτικής ή 
τοπικής κοινότητας, όταν σε αυτές δεν ανακηρύσσονται υποψήφιοι. 
 
Έχει επίσης κριθεί ότι από τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 7 και 28 του ν. 3852/2010, οι 
οποίες είναι ερµηνευτέες επί τη βάσει και της από 14.5.2010 αιτιολογικής εκθέσεως του 
σχετικού σχεδίου νόµου, συνάγεται ότι ο νοµοθέτης όρισε ρητά και περιοριστικά τους λόγους 
ακυρότητας των ψηφοδελτίων, στους οποίους (λόγους) δεν περιλαµβάνεται η χρήση από τον 
εκλογέα ψηφοδελτίου, εκτυπωθέντος για τοπική ή δηµοτική κοινότητα του ∆ήµου, 
διαφορετική από την τοπική ή δηµοτική κοινότητα του ίδιου ∆ήµου, στην οποία ασκείται κατά 
νόµον το εκλογικό δικαίωµα. Συνεπώς, ο νοµοθέτης θέλησε να είναι έγκυρο για την εκλογή 
δηµάρχου και µελών του δηµοτικού συµβουλίου το εν λόγω ψηφοδέλτιο, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει περίπτωση ακυρότητας αυτού κατά τις διατάξεις των άρθρων 
27 παρ. 7 και 28 του ν. 3852/2010, και ότι δεν προκύπτει, κατά την ουσιαστική κρίση του 
διοικητικού δικαστηρίου της ουσίας, που εκφέρεται κατ’ εκτίµηση συγκεκριµένων ισχυρισµών 
των διαδίκων, ότι η χρήση του ψηφοδελτίου έγινε από εκλογέα ευρισκόµενο σε συνεννόηση 
µε άλλο ή άλλα πρόσωπα και έχοντα την πρόθεση να γνωστοποιήσει µε αυτό τον τρόπο το 

                                                 
229   Βλ. το υπ’ αριθµ. 4661/ 31.7.2006 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων   
230  ΣτΕ 3463/ 2007 
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περιεχόµενο της ψήφου του στα ως άνω πρόσωπα, κατά παραβίαση της µυστικότητας της 
ψηφοφορίας (πρβλ. ΣτΕ 1965/2007 7µ., 2969/2007, 1454/2008, 819/2010, πρβλ. επίσης ΣτΕ 
1776, 2370, 4209/2000, 3968/2003, 2037/2007)231 Εποµένως, το ψηφοδέλτιο αυτό δεν 
λαµβάνεται υπόψη για την εκλογή των µελών της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας, κατ` 
αρχήν όµως είναι έγκυρο για το συνδυασµό του υποψηφίου δηµάρχου (βλ. Σ.τ.Ε. 2037/ 2007, 
3968/2003, 2370/2000). 
 
Επίσης εάν, ψηφοδέλτιο που έχει εκτυπωθεί για άλλη δηµοτική ή τοπική κοινότητα της ίδιας 
εκλογικής περιφέρειας, βρίσκεται σε εκλογικό τµήµα άλλης δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας, 
τότε λαµβάνονται υπόψη οι σταυροί προτίµησης για τους υποψήφιους δηµοτικούς 
συµβούλους, εφόσον έχουν τεθεί σύµφωνα µε το άρθρο 27, παρ. 2 του ν.3852/2010. Σε 
περίπτωση, όµως, που έχει εκτυπωθεί για άλλη δηµοτική ή τοπική κοινότητα διαφορετικής 
εκλογικής περιφέρειας, τότε δεν λαµβάνονται υπόψη οι σταυροί προτίµησης για τους 
υποψήφιους δηµοτικούς συµβούλους. Το ψηφοδέλτιο όµως προσµετράται υπέρ του 
συνδυασµού.232 
 
Πέραν των ανωτέρω, αναφορικά µε την ακυρότητα ενός ψηφοδελτίου αν έχει σχήµα, 
διαστάσεις ή µορφή που διαφέρουν, κατά τρόπο εµφανή, από τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 
10930/ 13.3.2014 (Β’ 646) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, θέτουµε υπόψη σας τα εξής: 
1. Η ακυρότητα του ψηφοδελτίου, λόγω της διαφοράς της µορφής του κατά τρόπο εµφανή 
σε σχέση µε τα οριζόµενα µε την εν λόγω απόφαση, επέρχεται µόνον εάν δεν διαχωρίζεται 
αυτό σε διακριτά µέρη  (υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι οικείας εκλογικής περιφέρειας, 
υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι λοιπών εκλογικών περιφερειών, υποψήφιοι δηµοτικής ή 
τοπικής κοινότητας), όπως καθορίζει η εν λόγω απόφαση.  
2. Επίσης, δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας ψηφοδελτίων ενός συνδυασµού όταν αυτά 
διαφέρουν από άποψη µορφής, και όχι διαστάσεων, µεταξύ των συνδυασµών. Κρίσιµο 
στοιχείο για την ακυρότητα ενός ψηφοδελτίου από άποψη µορφής, εκτός από την περίπτωση 
που αυτή είναι εµφανώς διαφορετική από τα οριζόµενα στην εν λόγω απόφαση και τη 
δικαστική απόφαση ανακήρυξης του συνδυασµού, είναι και όταν τα ψηφοδέλτια του ιδίου 
συνδυασµού για το ίδιο εκλογικό τµήµα έχουν διαφορετική µορφή. 
 
 

2. Προθεσµίες και αρµόδιο δικαστήριο 
 
Η ένσταση ασκείται µέσα  σε προθεσµία επτά (7) ηµερών233 από τη λήξη του χρόνου έκθεσης 
της πράξης234, µε την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασµοί, 
καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασµού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωµατικοί, 
κατά το άρθρο 44 του Ν. 3852/ 2010. 
 
 
Οι ενστάσεις εκδικάζονται σε πρώτο και τελευταίο βαθµό από το Τριµελές 
∆ιοικητικό Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο οικείος 
∆ήµος. ∆ηλαδή δεν προβλέπεται άσκηση έφεσης κατά των αποφάσεων των 
Τριµελών ∆ιοικητικών Πρωτοδικείων, παρά µόνο αίτηση αναίρεσης ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας. 

                                                 
231  ΣτΕ 3374/ 2011, σκ. 7 

232  Υπ’ αριθµ. 61338/ 23.10.2010 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α: 4ΙΞΡΚ-7) 

233  Η προθεσµία είναι αποκλειστική, σύµφωνα µε το άρθρο 48, παρ. 2 του ν. 3852/ 2010  

234  Το χρονικό αυτό διάστηµα είναι τρεις (3) µέρες, σύµφωνα µε το άρθρο 44, παρ. 2 του ν. 3852/ 2010 
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Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στα πρόσωπα που αναγράφονται στην 
Εισαγωγή. 
 

Αθήνα, 17 Απριλίου 2014 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 
 
 
 

Γιάννης Μιχελάκης 

  
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 

1. Γενικοί Γραµµατείς Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων 
2. Περιφερειάρχες 
3. Αντιπεριφερειάρχες 
4. Πρόεδροι και Εισαγγελείς Εφετών 
5. Πρόεδροι και Εισαγγελείς Πρωτοδικών 
6. Πρόεδροι ∆ιοικητικών Πρωτοδικείων 
7. ∆ήµαρχοι  
8. ΚΕ∆Ε 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 
1. Προεδρία της ∆ηµοκρατίας, Γραφείο ∆ιοικητικών Υποθέσεων 
2. Πολιτικό Γραφείο κ. Πρωθυπουργού 
3. Όλα τα Υπουργεία, ∆/νσεις ∆ιοικητικού 
4. Γενικά Επιτελεία Εθνικής Άµυνας, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας 

∆/νσεις Προσωπικού 
5. Αρχηγεία Ελληνικής Αστυνοµίας, Λιµενικού Σώµατος και Πυροσβεστικού Σώµατος 

∆/νσεις Προσωπικού 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
 
1. Γραφείο Υπουργού, κ. Γιάννη Μιχελάκη 
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού, κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου 
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, κ. Γιάννη Φ. Ιωαννίδη 
4. Όλες τις Γενικές ∆/νσεις και ∆/νσεις της ΚΥ του Υπουργείου 
5. Γραφείο Τύπου 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 1. ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 
 

1. Σε ∆ήµο µε πληθυσµό 5000 κατοίκους, έχουµε: 

∆ηµοτικό συµβούλιο 17 µελές 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Πλειοψηφίας: 10 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Μειοψηφίας: 7 
 
Εάν το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων είναι 3500 και έστω 
 
Ο Α’ συνδυασµός λαµβάνει 1800 ψήφους 
Ο Β’  συνδυασµός λαµβάνει 1000 ψήφους  
Ο Γ’ συνδυασµός λαµβάνει 400 ψήφους 
Ο ∆’ συνδυασµός λαµβάνει 300 ψήφους 
 
Τότε, επιτυχών θα είναι ο Α’ συνδυασµός µε 51,4% και 10 έδρες. 
 
Για να κατανεµηθεί αναλογικά ο αριθµός των εδρών της µειοψηφίας στους επιλαχόντες 
συνδυασµούς, πρέπει να υπολογισθεί το εκλογικό µέτρο. 
 
Το εκλογικό µέτρο είναι [(1000+400+300)/7] + 1 = 243 (το δεκαδικό µέρος παραλείπεται) 
 
Μετά, ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται µε το εκλογικό 
µέτρο. Ο κάθε συνδυασµός λαµβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης 
αυτής.  
 
Άρα ο Β’ συνδυασµός καταλαµβάνει (1000/243= 4,12) 4 έδρες, µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 
1000-4*243 = 28 ψήφους. 
      Ο Γ’ συνδυασµός καταλαµβάνει (400/243= 1,65) 1 έδρα, µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 
157 ψήφους. 
      Ο ∆’  συνδυασµός καταλαµβάνει (300/243= 1,23) 1 έδρα, µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 
57 ψήφους. 
 
Το αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων του κάθε συνδυασµού υπολογίζεται ως εξής: 
 

Σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασµού- (Εκλογικό µέτρο x έδρες) 
 
Τώρα, παρατηρούµε ότι οι επιλαχόντες συνδυασµοί καταλαµβάνουν λιγότερες έδρες από 
αυτές που είναι διαθέσιµες, ήτοι 6 αντί για 7. 
 
Ταξινοµούµε τους επιλαχόντες συνδυασµούς κατά φθίνουσα σειρά αχρησιµοποίητων 
υπολοίπων: 
 
Γ’, ∆’ και Β’ 
Άρα θα λάβει µία έδρα ο Γ’. 
 
  
 
 
Άρα η  τελική κατανοµή των εδρών είναι : 
Ο Α’ συνδυασµός λαµβάνει 10 έδρες 
Ο Β’ συνδυασµός λαµβάνει 4 έδρες 
Ο Γ’ συνδυασµός λαµβάνει 2 έδρες 
Ο ∆’ συνδυασµός λαµβάνει 1 έδρα. 
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Προσοχή! 
Υπάρχει περίπτωση κάποιος συνδυασµός να µην συµπληρώσει το εκλογικό µέτρο. 
 
Στο ίδιο παράδειγµα δήµου 5000 κατοίκων , έχουµε: 
 
∆ηµοτικό συµβούλιο 17 µελές 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Πλειοψηφίας: 10 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Μειοψηφίας: 7 
 
Εάν το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων είναι 3500 και έστω 
 
Ο Α’ συνδυασµός λαµβάνει 1800 ψήφους 
Ο Β’  συνδυασµός λαµβάνει 1273 ψήφους  
Ο Γ’ συνδυασµός λαµβάνει 227 ψήφους 
Ο ∆’ συνδυασµός λαµβάνει 200 ψήφους 
 
Τότε, επιτυχών θα είναι ο Α’ συνδυασµός µε 51,4% και 10 έδρες. 
 
Για να κατανεµηθεί αναλογικά ο αριθµός των εδρών της µειοψηφίας στους επιλαχόντες 
συνδυασµούς, πρέπει να υπολογισθεί το εκλογικό µέτρο. 
 
Το εκλογικό µέτρο είναι [(1273+227+200)/7] + 1 = 243 (το δεκαδικό µέρος παραλείπεται) 
 
Μετά, ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται µε το εκλογικό 
µέτρο. Ο κάθε συνδυασµός λαµβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης 
αυτής.  
 
Άρα ο Β’ συνδυασµός καταλαµβάνει (1273/243= 5,23) 5 έδρες, µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 
1273-5*243 = 58 ψήφους. 
      Ο Γ’ συνδυασµός καταλαµβάνει (227/243= 0,93) 0 έδρες, µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 
227 ψήφους. 
      Ο ∆’  συνδυασµός καταλαµβάνει (200/243= 0,82) 0 έδρες, µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 
200 ψήφους. 
 
Το αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων του κάθε συνδυασµού υπολογίζεται ως εξής: 
 

Σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασµού- (Εκλογικό µέτρο x έδρες) 
 
Τώρα, παρατηρούµε ότι οι επιλαχόντες συνδυασµοί καταλαµβάνουν λιγότερες έδρες από 
αυτές που είναι διαθέσιµες, ήτοι 5 αντί για 7. 
 
Ταξινοµούµε τους επιλαχόντες συνδυασµούς κατά φθίνουσα σειρά αχρησιµοποίητων 
υπολοίπων: 
 
Γ’, ∆’ και Β’ 
Άρα θα λάβει µία έδρα ο Γ’ και µία έδρα ο ∆’. 
 
  
 
 
Άρα η  τελική κατανοµή των εδρών είναι : 
Ο Α’ συνδυασµός λαµβάνει 10 έδρες 
Ο Β’ συνδυασµός λαµβάνει 5 έδρες 
Ο Γ’ συνδυασµός λαµβάνει 1 έδρες 
Ο ∆’ συνδυασµός λαµβάνει 1 έδρα. 
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2. Σε ∆ήµο µε πληθυσµό 5000 κατοίκους, έχουµε: 

∆ηµοτικό συµβούλιο 17µελές. 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Πλειοψηφίας: 10 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Μειοψηφίας: 7 
 
Εάν το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων είναι 4000 και έστω ότι 
 
Ο Α’ συνδυασµός λαµβάνει 2200 ψήφους 
Ο Β’ συνδυασµός λαµβάνει 800 ψήφους 
Ο Γ’ συνδυασµός λαµβάνει 400 ψήφους 
Ο ∆’ συνδυασµός λαµβάνει 400 ψήφους 
Ο Ε’ συνδυασµός λαµβάνει 200 ψήφους 
 
Τότε, επιτυχών συνδυασµός είναι ο Α’ µε ποσοστό 55% επί των εγκύρων ψηφοδελτίων. 
 
Για να κατανεµηθεί αναλογικά ο αριθµός των εδρών της µειοψηφίας στους επιλαχόντες 
συνδυασµούς, πρέπει να υπολογισθεί το εκλογικό µέτρο. 
 
 Το εκλογικό µέτρο είναι [(800+400+400+200)/7] + 1= 258 (παραλειποµένου του 
κλάσµατος) 
 
Μετά, ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται µε το εκλογικό 
µέτρο. Ο κάθε συνδυασµός λαµβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης 
αυτής.  
 
Άρα ο  Β’ συνδυασµός καταλαµβάνει (800/258= 3,1) 3 έδρες, µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 26 
ψήφους 
      ο Γ’ συνδυασµός καταλαµβάνει  (400/258= 1,55) 1 έδρα, µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 
142 ψήφους 
      ο ∆’ συνδυασµός καταλαµβάνει  (400/258= 1,55) 1 έδρα, µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 
142 ψήφους 
      ο Ε’ συνδυασµός καταλαµβάνει (200/258= 0,178) 0 έδρες, µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 
200 ψήφους.  
 
Το αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων του κάθε συνδυασµού υπολογίζεται ως εξής: 
 

Σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασµού- (Εκλογικό µέτρο x έδρες) 
 
 
Οι έδρες που καταλαµβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασµοί είναι λιγότερες (5 έδρες) από τις 
προς διάθεση έδρες (7 έδρες), οπότε οι επιλαχόντες συνδυασµοί ταξινοµούνται ανάλογα µε το 
µεγαλύτερο αχρησιµοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναµης. Ακολουθεί η διανοµή των 
εδρών που αποµένουν, οι οποίες κατανέµονται ανά µία στους συνδυασµούς όπως έχουν 
ταξινοµηθεί κατά τα παραπάνω.  
 
∆ηλ.  α) Ε’ 
        β) Γ’-∆’ 
        γ) Β’ 
 
Μία έδρα θα καταλάβει ο συνδυασµός Ε΄ και µία έδρα θα καταλάβει ο Γ’ ή ο ∆’ , οι οποίοι 
έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων και µεταξύ των οποίων θα διενεργηθεί 
κλήρωση. 
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3. Σε ∆ήµο µε  πληθυσµό  9.000 κατοίκων, έχουµε ∆ηµοτικό Συµβούλιο 21 µελές. 

 
Εάν τα έγκυρα ψηφοδέλτια είναι 5.000 και έστω ότι: 
Ο Α’ συνδυασµός λαµβάνει 3.100 ψήφους 
Ο Β’ συνδυασµός λαµβάνει 1.100 ψήφους 
Ο Γ’ συνδυασµός λαµβάνει 600 ψήφους 
Ο ∆’ συνδυασµός λαµβάνει 200 ψήφους.  
 
Τότε, ο  Α’ συνδυασµός  συγκεντρώνει ποσοστό 62% επί των εγκύρων ψηφοδελτίων. 
 
Ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται µε το εκλογικό µέτρο. Ο 
κάθε συνδυασµός λαµβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αυτής. 
 
Το εκλογικό µέτρο είναι (5000/21) +1 = 239,1 δηλ. 239 
 
Άρα, ο Α’ συνδυασµός καταλαµβάνει (3.100/239=12,97) 12 έδρες, µε αχρησιµοποίητο 
υπόλοιπο 232 ψήφους. 
Ο Β’ συνδυασµός καταλαµβάνει (1100/239=4,60) 4 έδρες, µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο     
144 ψήφους. 
Ο  Γ’ συνδυασµός καταλαµβάνει (600/239=2,51) 2 έδρες, µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 122 
ψήφους. 
Ο ∆’ συνδυασµός καταλαµβάνει (200/239= 0,84) 0 έδρες µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 200 
ψήφους.  
 
Το αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων του κάθε συνδυασµού υπολογίζεται ως εξής: 
 

Σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασµού- (Εκλογικό µέτρο x έδρες) 
 
 
Οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί είναι λιγότερες (18 έδρες) από τις προς διάθεση 
έδρες (21 έδρες), οπότε οι συνδυασµοί ταξινοµούνται ανάλογα µε το µεγαλύτερο 
αχρησιµοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναµης. Ακολουθεί η διανοµή των εδρών που 
αποµένουν, οι οποίες κατανέµονται ανά µία στους συνδυασµούς όπως έχουν ταξινοµηθεί κατά 
τα παραπάνω, δηλ: 
 
 α) Α’ συνδυασµός 
 β) ∆’ συνδυασµός 
 γ) Β’ συνδυασµός. 
 δ) Γ’ συνδυασµός. 
 
Οπότε τις επιπλέον έδρες λαµβάνουν οι συνδυασµοί Α’, ∆΄και Β’  
 
Άρα, η τελική κατανοµή των εδρών είναι η εξής: 
Ο Α’ συνδυασµός λαµβάνει 13 έδρες  
Ο Β’ συνδυασµός λαµβάνει 5 έδρες 
Ο Γ’ συνδυασµός λαµβάνει 2  έδρες 
Ο ∆’ συνδυασµός λαµβάνει 1 έδρα 
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4. Σε ∆ήµο µε  πληθυσµό  25000 κατοίκους και 3 εκλογικές περιφέρειες, έχουµε ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο 27 µελές, από το οποίο 16 έδρες λαµβάνει ο επιτυχών συνδυασµός και 11 έδρες ο 
επιλαχόντες. 
 
 
Οι πληθυσµοί των εκλογικών περιφερειών δίδονται στον παρακάτω Πίνακα: 
 
 
Εκλογική περιφέρεια Πληθυσµός  Αρ. δηµοτικών συµβούλων 

1 10000 11 

2 8000 9 

3 7000 7 

ΣΥΝΟΛΑ 25000 27 
 
 
[οι αριθµοί των δηµοτικών συµβούλων έχουν δοθεί µε τις ΥΑ του άρθρου 30 παρ. 1 και 
υπολογιστεί βάσει του άρθρου 30 παρ. 2, 3, και 4] 
Στις εκλογές λαµβάνουν µέρος 3 συνδυασµοί Α, Β, και Γ. 
Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων είναι 22000. 
Ο Α΄ συνδυασµός λαµβάνει 12000 ψήφους 
Ο Β ΄ συνδυασµός λαµβάνει 6000 ψήφους 
Ο Γ΄ συνδυασµός λαµβάνει 4000 ψήφους 
 
Για την κάθε εκλογική περιφέρεια τα αποτελέσµατα των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε 
συνδυασµού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 1 2 3 ΣΥΝΟΛΑ 

Α 5000 4000 3000 12000 

Β 2500 2000 1500 6000 

Γ 2000 1000 1000 4000 

ΣΥΝΟΛΑ 9500 7000 5500 22000 

 
Τότε επιτυχών θα είναι ο Α’ συνδυασµός µε 54,5% και 16 έδρες.  
 
Για να κατανεµηθεί αναλογικά ο αριθµός των εδρών της µειοψηφίας στους επιλαχόντες 
συνδυασµούς, πρέπει να υπολογισθεί το εκλογικό µέτρο. 
 
Το εκλογικό µέτρο είναι [(6000+4000)/11] + 1 = 910 (το κλάσµα παραλείπεται) 
 
Μετά, ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται µε το εκλογικό 
µέτρο. Ο κάθε συνδυασµός λαµβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης 
αυτής.  
 
Άρα ο Β’ συνδυασµός καταλαµβάνει (6000/910= 6,59) 6 έδρες, µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 
540 ψήφους. 
      Ο Γ’ συνδυασµός καταλαµβάνει (4000/910= 4,4) 4 έδρες, µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 
360 ψήφους. 
 
 
Το αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων του κάθε συνδυασµού υπολογίζεται ως εξής: 
 

Σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασµού- (Εκλογικό µέτρο x έδρες) 
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Τώρα, παρατηρούµε ότι οι επιλαχόντες συνδυασµοί καταλαµβάνουν λιγότερες έδρες από 
αυτές που είναι διαθέσιµες, ήτοι 10 αντί για 11. 
 
Ο συνδυασµός Β’ έχει το µεγαλύτερο αχρησιµοποίητο υπόλοιπο , άρα θα λάβει µία έδρα. 
 
 
Άρα η  τελική κατανοµή των εδρών στο δήµο είναι : 
Ο Α’ συνδυασµός λαµβάνει 16 έδρες 
Ο Β’ συνδυασµός λαµβάνει 7 έδρες 
Ο Γ’ συνδυασµός λαµβάνει 4 έδρες 
 
 
Τώρα θα πρέπει να κάνουµε την κατανοµή των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασµό σε 
κάθε µία από τις τρεις εκλογικές περιφέρειες. 
Για τους σκοπούς του παραδείγµατος αυτού θα θεωρήσουµε ότι υποψήφιοι και των 3 
συνδυασµών έχουν ανακηρυχθεί σε κάθε εκλογική περιφέρεια. 
 
1. Η κατανοµή ξεκινά αποδίδοντας στον επιτυχόντα συνδυασµό (δηλ. τον Α΄) µία έδρα σε 
κάθε εκλογική περιφέρεια. Εποµένως βάζοντας τα στοιχεία µας σε πίνακα έχουµε: 
 
 Εκλ. Περ. 1 (10) Εκλ. Περ. 2 (8) Εκλ. Περ. 3 (6) 

Συνδυασµός Α 1  1  1 

Συνδυασµός Β    

Συνδυασµός Γ    

ΣΥΝΟΛΑ    

    
 
(Στην παρένθεση αναγράφεται το υπόλοιπο διαθέσιµων εδρών ανά περιφέρεια). 
 
2. Στη συνέχεια, αρχίζοντας από το µικρότερο σε εκλογική δύναµη συνδυασµό, ο οποίος 
εξασφάλισε συµµετοχή στο δηµοτικό συµβούλιο, δηλ. τον Γ΄, υπολογίζουµε το εκλογικό 
µέτρο ως εξής: 
 
Εκλογικό µέτρο= [εψδ/ν] +1  
 
Όπου 
 
[]: ακέραιο πηλίκο 
εψδ: αριθµός έγκυρων ψηφοδελτίων στο δήµο 
ν: ο αριθµός των εδρών που δικαιούται 
 
άρα ε.µ. = [4000/4]+1=1001 
 
Ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων του σε κάθε εκλογική περιφέρεια διαιρείται µε το 
εκλογικό του µέτρο και ο συνδυασµός Γ΄ καταλαµβάνει τόσες έδρες όσες το ακέραιο πηλίκο 
της διαίρεσης. 
 
Άρα  
2000/1001= 1 έδρα µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 999 (εκλογική περιφέρεια 1) 
0 έδρες µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 1000 ψήφους (εκλογική περιφέρεια 2) 
0 έδρες µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 1000 ψήφους (εκλογική περιφέρεια 3) 
 
Άρα ο Γ΄ καταλαµβάνει µία έδρα στην Εκλ. Περιφέρεια 1 και έχουµε: 
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 Εκλ. Περ. 1 (9) Εκλ. Περ. 2 (8) Εκλ. Περ. 3 (6) 

Συνδυασµός Α 1  1  1 

Συνδυασµός Β    

Συνδυασµός Γ 1   

ΣΥΝΟΛΑ    

    
 
Ο συνδυασµός Γ εξακολουθεί να δικαιούται 3 έδρες στο δηµοτικό συµβούλιο. Ο αριθµός τους 
συµπληρώνεται µε τη διάθεση ανά µίας από κάθε εκλογική περιφέρεια όπου διατηρεί το 
µεγαλύτερο κατά φθίνουσα σειρά αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Άρα έχουµε: 
 
 Εκλ. Περ. 1 (8) Εκλ. Περ. 2 (7) Εκλ. Περ. 3 (5) 

Συνδυασµός Α 1  1  1 

Συνδυασµός Β    

Συνδυασµός Γ 2 1 1 

ΣΥΝΟΛΑ    

    
 
Τώρα παίρνουµε το συνδυασµό Β και υπολογίζουµε το εκλογικό του µέτρο για κάθε 
περιφέρεια. 
Ήτοι: 
[6000/7] +1 = 858 
Άρα ο συνδυασµός Β καταλαµβάνει: 
2500/858 = 2 έδρες µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 784 ψήφους στην εκλογική περιφέρεια 1 
2000/858= 2 έδρες µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 284 ψήφους στην εκλογική περιφέρεια 2 
1500/858= 1 έδρα µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 642 ψήφους στην εκλογική περιφέρεια 3 
Άρα : 
 Εκλ. Περ. 1 (6) Εκλ. Περ. 2 (5) Εκλ. Περ. 3 (4) 

Συνδυασµός Α 1  1  1 

Συνδυασµός Β 2 2 1 

Συνδυασµός Γ 2 1 1 

ΣΥΝΟΛΑ    

    
 
2 έδρες του συνδυασµού παραµένουν αδιάθετες 
Ο αριθµός τους θα συµπληρωθεί µε τη διάθεση ανά µίας από κάθε εκλογική περιφέρεια όπου 
διατηρεί το µεγαλύτερο κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψήφων. Άρα µία έδρα θα 
πάει στην εκλογική περιφέρεια 1 και µία έδρα θα πάει στην εκλογική περιφέρεια 3. 
Άρα ,  
 Εκλ. Περ. 1 (5) Εκλ. Περ. 2 (5) Εκλ. Περ. 3 (3) 

Συνδυασµός Α 1  1  1 

Συνδυασµός Β 3 2 2 

Συνδυασµός Γ 2 1 1 

ΣΥΝΟΛΑ    

    
 
Οι έδρες που παραµένουν αδιάθετες σε κάθε εκλογική περιφέρεια καταλαµβάνονται από τον 
συνδυασµό Α (επιτυχών συνδυασµός). 
‘Αρα έχουµε τελικά: 
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 Εκλ. Περ. 1  Εκλ. Περ. 2  Εκλ. Περ. 3  ΣΥΝΟΛΑ 

Συνδυασµός Α 6 6 4 16 

Συνδυασµός Β 3 2 2 7 

Συνδυασµός Γ 2 1 1 4 

ΣΥΝΟΛΑ 11 9 7 27 
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5. Σε ∆ήµο µε πληθυσµό 6.000 κατοίκους έχουµε ∆ηµοτικό Συµβούλιο 21 µελές.  

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι πλειοψηφίας: 13 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι µειοψηφίας: 8 
 
Εάν το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων είναι 5.000 και έστω ότι την πρώτη Κυριακή 
έλαβαν:  
Ο Α’ συνδυασµός 2.000 ψήφους (ποσοστό 40%) 
ο Β’ συνδυασµός 1.700 ψήφους 
ο Γ’ συνδυασµός 900 ψήφους 
ο ∆’ συνδυασµός 400 ψήφους, και  
 
και ότι τη δεύτερη Κυριακή επικράτησε ο Β’ συνδυασµός. 
 
 
Η κατανοµή των εδρών θα γίνει σε δύο κατανοµές:  
 
Στην Α’ κατανοµή θα κατανεµηθούν οι 11 έδρες και στη Β’ οι 10 του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
 
Τρόπος κατανοµής των 11 εδρών της Α’ κατανοµής: 
 
Ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού της αρχικής ψηφοφορίας διαιρείται 
µε το εκλογικό µέτρο. Κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο 
πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Συνδυασµός που δεν συγκεντρώνει το εκλογικό µέτρο δεν 
παίρνει έδρα.  
 
Το εκλογικό µέτρο είναι [(2.000+1.700+900+400)/ 11] +1=455 
 
Εποµένως, ο Α’ συνδυασµός καταλαµβάνει (2.000/455=4,4) 4 έδρες, µε 180 ψήφους 
αχρησιµοποίητο υπόλοιπο. 
Ο Β’ συνδυασµός καταλαµβάνει (1.700/455=3,74) 3 έδρες, µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 335 
ψήφους.  
Ο Γ’ συνδυασµός καταλαµβάνει (900/455=1,98) 1 έδρα, µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 365 
ψήφους. 
Ο ∆’ συνδυασµός καταλαµβάνει 0 έδρες µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 400 ψήφους. 
 
Το αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων του κάθε συνδυασµού υπολογίζεται ως εξής: 
 

Σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασµού- (Εκλογικό µέτρο x έδρες) 
 
Κατανεµήθηκαν οι 8 από τις 11 έδρες της Α’ κατανοµής. Οι έδρες που καταλαµβάνουν οι 
συνδυασµοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες της Α΄ κατανοµής, οπότε οι 
συνδυασµοί ταξινοµούνται ανάλογα µε το µεγαλύτερο αχρησιµοποίητο υπόλοιπο της 
εκλογικής τους δύναµης. Ακολουθεί η διανοµή των εδρών που αποµένουν, οι οποίες 
κατανέµονται ανά µία στους συνδυασµούς όπως έχουν ταξινοµηθεί κατά τα παραπάνω, 
δηλαδή: 
 α) ∆’συνδυασµός 
 β) Γ’ συνδυασµός 
 γ) Β’ συνδυασµός 
δ) Α’ συνδυασµός 
 
Εποµένως,  στην Α’ κατανοµή οι έδρες θα διαµορφωθούν ως εξής: 
Ο Α’ συνδυασµός λαµβάνει 4 έδρες. 
Ο Β΄ συνδυασµός λαµβάνει 4 έδρες. 
Ο Γ’ συνδυασµός λαµβάνει 2 έδρες. 
Ο ∆΄συνδυασµός λαµβάνει 1 έδρα. 
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Τρόπος κατανοµής των 10 εδρών της Β΄ κατανοµής:  
Ο Β΄συνδυασµός θα λάβει 9 έδρες επιπλέον στη Β΄κατανοµή, ώστε να συγκεντρώσει τα 3/5 
των εδρών (13 έδρες).  
Ο Α’ συνδυασµός θα λάβει µία έδρα από την Β’ κατανοµή. 
 
Άρα, η τελική κατανοµή των εδρών θα είναι,  
ο Α’ συνδυασµός λαµβάνει 5 (4+1) έδρες 
ο Β’ συνδυασµός λαµβάνει 13 (9+4) έδρες 
ο Γ’ συνδυασµός λαµβάνει 2 έδρες. 
ο ∆’ συνδυασµός λαµβάνει 1 έδρα 
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6. Σε ∆ήµο µε πληθυσµό 160.000 κατοίκων, µε δηµοτικές κοινότητες (πρώην δηµοτικά 

διαµερίσµατα), έχουµε ∆ηµοτικό συµβούλιο 49 µελές.  
 
Εάν  το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων είναι 100.000 και έστω ότι 
Ο Α’ συνδυασµός λαµβάνει 55.000 ψήφους σε όλα τα εκλογικά τµήµατα του ∆ήµου 
Ο Β’ συνδυασµός λαµβάνει 20.000 ψήφους            ”           ”            ” 
Ο Γ΄ συνδυασµός λαµβάνει 15.000 ψήφους           ”           ”           ” 
Ο ∆’ συνδυασµός λαµβάνει 5.000 ψήφους             ”           ”           ’ 
Ο Ε’ συνδυασµός λαµβάνει 5.000 ψήφους             ”           ’’           ” 
 
Ο ∆ήµος έχει 4 δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό 40000 κατοίκους έκαστη. 
 
Υπολογισµός  εδρών στις 4 δηµοτικές κοινότητες: 
Το συµβούλιο κάθε δηµοτικής κοινότητας είναι 11 µελές.  
 
Ο Α’ συνδυασµός είναι  επιτυχών και παίρνει 7 έδρες. 
 
Το εκλογικό µέτρο είναι [(20.000+15.000+5.000+5.000)/4]+1=11251. 
  
Άρα, ο  Β’ συνδυασµός παίρνει (20.000/11251=1,78) 1 έδρα, µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 
8749 ψήφους. 
Ο Γ’ συνδυασµός παίρνει (15000/11251=1,33) 1 έδρα, µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 
3749 ψήφους. 
Ο ∆’ συνδυασµός παίρνει 0 έδρες µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 5000 ψήφους. 
Ο Ε’ συνδυασµός παίρνει 0 έδρες µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 5000 ψήφους. 
 
 
Οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί είναι λιγότερες (2 έδρες) από τις προς διάθεση 
έδρες (4 έδρες), οπότε οι συνδυασµοί ταξινοµούνται ανάλογα µε το µεγαλύτερο 
αχρησιµοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναµης. Ακολουθεί η διανοµή των εδρών που 
αποµένουν, οι οποίες κατανέµονται ανά µία στους συνδυασµούς όπως έχουν ταξινοµηθεί κατά 
τα παραπάνω, δηλ: 
 α) Β΄συνδυασµός 
 β) ∆-Ε’ συνδυασµοί 
 
Εποµένως, µία έδρα θα δοθεί στον Β’ µία στον ∆’ ή στον Ε’, αφού διενεργηθεί κλήρωση. 
 
 
Εάν η κλήρωση βγάλει το ∆ η τελική κατανοµή των εδρών στη δηµοτική κοινότητα θα είναι: 
Ο Α’  συνδυασµός λαµβάνει 7 έδρες 
Ο Β’ συνδυασµός λαµβάνει 2 έδρες 
Ο Γ’ συνδυασµός λαµβάνει 1 έδρα. 
Ο ∆’ συνδυασµός λαµβάνει 1 έδρα. 
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7. Σε Συµβούλιο Τοπικής Κοινότητας µε 1950 κατοίκους έχουµε 3µελές Συµβούλιο. 

 
Εάν το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων είναι 1.300 και έστω ότι: 
Ο Α’ συνδυασµός λαµβάνει 700 ψήφους 
Ο Β’ συνδυασµός λαµβάνει 400 ψήφους 
Ο Γ’ συνδυασµός λαµβάνει 200 ψήφους. 
 
Ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού στο τοπικό διαµέρισµα διαιρείται µε 
το εκλογικό µέτρο. Κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο 
αυτής της διαίρεσης.  
 
Το εκλογικό µέτρο είναι (700+400+200)/ (3+1)= 325   
 
Εποµένως: 
 Ο Α’ συνδυασµός καταλαµβάνει (700/325=2,15) 2 έδρες, µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 50 
ψήφους. 
 Ο Β’ συνδυασµός καταλαµβάνει 1 έδρα µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 75 ψήφους. 
Ο Γ’ συνδυασµός καταλαµβάνει 0 έδρες µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 200 ψήφους. 
 
Άρα, η τελική κατανοµή των εδρών είναι,  
Ο Α’ συνδυασµός λαµβάνει 2 έδρες 
Ο Β’ συνδυασµός λαµβάνει 1 έδρα 
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 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ235 
 

Προθεσµίες που αναφέρονται στη διενέργεια των δηµοτικών εκλογών της  

18ης Μαΐου 2014   

14 Μαρτίου 2014 

 

Λήγει η προθεσµία για τη µεταδηµότευση, σύµφωνα µε τις πάγεις διατάξεις του 

άρθρου 15, παρ. 7 και 8 του Κ∆Κ (κυρωτ. Ν. 3463/ 2006), προκειµένου να 

συµπεριληφθούν οι µεταδηµοτεύσαντες στους εκλογικούς καταλόγους  

1 Απριλίου 2014 Αρχίζει η προθεσµία για τη µεταδηµότευση, λόγω υποβολής υποψηφιότητας, χωρίς 

τη συνδροµή των προϋποθέσεων των παρ. 7 και 8 του άρθρου 15, σύµφωνα µε το 

άρθρο 16 του Κ∆Κ (άρθρο 10, παρ. 5 του ν. 3852/ 2010) 

26 Απριλίου 2014 Λήγει η προθεσµία για τη µεταδηµότευση, λόγω υποβολής υποψηφιότητας, χωρίς 

τη συνδροµή των προϋποθέσεων των παρ. 7 και 8 του άρθρου 15 του Κ∆Κ (άρθρο 

10, παρ. 5 του ν. 3852/ 2010) 

27 Απριλίου 2014 Λήγει η προθεσµία των είκοσι ηµερών πριν από την ψηφοφορία για την επίδοση 

στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της ∆ΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ 

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ (άρθρο 19, παρ. 7 του ν. 3852/ 2010) 

2 Μαΐου 2014 Λήγει η προθεσµία υποβολής παραίτησης εκείνων που έχουν κώλυµα, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του άρθρο 14 ν. 3852/ 2010 

3  Μαΐου 2014 Ενεργείται η ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ από το Πρωτοδικείο (µε τη 

διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, άρθρο 20 του ν. 3852/ 2010) 

10 Μαΐου 2014 Παραίτηση υποψηφίου την 8η  ηµέρα πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας 

(Άρθρο 21, παρ. 2 ν. 3852/ 2010) 

16 Μαΐου 2014  ∆ήλωση αντικατάστασης παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος υποψήφιου ∆ηµάρχου 

(Άρθρο 21, παρ. 2 του ν. 3852/ 2010).  

  

 
Προθεσµίες που αναφέρονται στη διενέργεια των δηµοτικών εκλογών 

της 25ΗΣ Μαΐου 2014 

 

22 Μαΐου 2014 Λήγει η προθεσµία επίδοσης στο αρµόδιο δικαστήριο της, τυχόν, δήλωσης 
παραίτησης από την υποψηφιότητα ∆ηµάρχου (άρθρο 35, παρ. 1 του ν. 3852/ 
2010) 

23 Μαΐου 2014 Λήγει η προθεσµία επίδοσης στον Πρόεδρο Πρωτοδικείου της δήλωσης νέου 
υποψήφιου ∆ηµάρχου σε αντικατάσταση αυτού που παραιτήθηκε ή (άρθρο 35, 
παρ. 4 του ν. 3852/ 2010) 

24 Μαΐου 2014 Λήγει η προθεσµία για την ανακήρυξη από το αρµόδιο δικαστήριο του νέου 
υποψήφιου ∆ηµάρχου (άρθρο 35, παρ. 4 του ν. 3852/ 2010).  

 

                                                 
235 Σύµφωνα µε το άρθρο 41, παρ. 1 του Κ∆Κ στις προθεσµίες που ορίζονται κατά τη διαδικασία εκλογής των 
δηµοτικών αρχών, δεν υπολογίζεται η ηµέρα της ψηφοφορίας  
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 3. Υποδείγµατα Υπεύθυνων ∆ηλώσεων 

 1. Για υποψηφιότητα στις δηµοτικές εκλογές 

  

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 
Ν. 1599/1986) 

  

ΠΡΟΣ
(1): ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο 
Πατέρα:  

 

Όνοµα και Επώνυµο 
Μητέρας: 

 

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου 
(Fax):  

∆/νση 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

  
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
α) δεν έχω στερηθεί κανένα πολιτικό µου δικαίωµα  
ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωµάτων αυτών στις … (τίθεται η συγκεκριµένη ηµεροµηνία) 
ή θα έχει λήξει την ηµέρα της εκλογής (τίθεται η συγκεκριµένη ηµεροµηνία) 
β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό µου τα κωλύµατα εκλογιµότητας του άρθρου 14 του ν. 3852/ 2010 και  
γ) αποδέχοµαι την υποψηφιότητά µου µε το συνδυασµό….236 

Ηµεροµηνία:     … / … /2014 

 

Ο – Η ∆ηλ. 

 

(Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε 
να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, 
τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

                                                 
236 Το στοιχείο γ) αυτό δεν είναι απαραίτητο για τη νοµιµότητα του συνδυασµού, εφόσον ο υποψήφιος έχει υπογράψει 
στην υποβληθείσα στο Πρωτοδικείο δήλωση κατάρτισης συνδυασµού.  
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 2. Για υποψηφιότητα πολίτη κράτους- µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
δηµοτικές εκλογές 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών  

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 ΠΡΟΣ(1): ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ  

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο 
Πατέρα:  

 

Όνοµα και Επώνυµο 
Μητέρας: 

 

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου 
(Fax):  

∆/νση 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

  
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
α) έχω την …… ιθαγένεια και κατοικώ στην διεύθυνση …….. του ∆ήµου….  
β) είµαι εγγεγραµµένος/η στον εκλογικό κατάλογο του δήµου ή της κοινότητας ή περιφέρειας 
ή εκλογικού διαµερίσµατος…. (όπου ήταν εγγεγραµµένος/η τελευταία στο κράτος 
µέλος καταγωγής) 
γ) δεν έχω στερηθεί κανένα πολιτικό τους δικαίωµα  
ή έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωµάτων αυτών στις … (τίθεται η συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία) 
ή θα έχει λήξει την ηµέρα της εκλογής (τίθεται η συγκεκριµένη ηµεροµηνία) 
δ) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό µου τα κωλύµατα εκλογιµότητας του άρθρου 14 του ν. 
3852/ 2010 
ε) αποδέχοµαι την υποψηφιότητά µου µε το συνδυασµό….237 
Στ) στο κράτος- µέλος καταγωγής µου δεν εξέπεσα του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι  
ζ) δεν είµαι υποψήφιος για τις δηµοτικές εκλογές στην Ελλάδα σε άλλο δήµο ούτε σε άλλο 
συνδυασµό του ιδίου δήµου 
η) δεν έχω ανάλογη ιδιότητα σε άλλα κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επιφέρει 
το ασυµβίβαστο για τους Έλληνες πολίτες 
θ) µετά τις ….. (τίθεται η ηµεροµηνία, µετά από την οποία είµαι υπήκοος ενός κράτους- 
µέλους) 
 

Ηµεροµηνία:     … / … /2014 

                                                 
237  Το στοιχείο γ) αυτό δεν είναι απαραίτητο για τη νοµιµότητα του συνδυασµού, εφόσον ο υποψήφιος έχει 

υπογράψει στην υποβληθείσα στο Πρωτοδικείο δήλωση κατάρτισης συνδυασµού.  
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Ο – Η ∆ηλ. 

 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε 
να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, 
τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
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4. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

  Ν. 3852/ 2010 (Α’ 87) 

Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα 
Καλλικράτης 

 
 

Άρθρο 2 
Συγκρότηση δήµων 

 
 1. Η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήµου που συνιστάται µε τον παρόντα νόµο αποτελείται 
από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενούµενων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.). Οι εδαφικές αυτές περιφέρειες αποτελούν τις δηµοτικές ενότητες του νέου δήµου 
και φέρουν το όνοµα του πρώην δήµου ή της κοινότητας. 
 
 2. Τα τοπικά διαµερίσµατα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, 
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) (ΦΕΚ 114 Α), µετονοµάζονται 
σε τοπικές κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσµό έως και 2.000 κατοίκους και σε δηµοτικές 
κοινότητες εφόσον έχουν πληθυσµό µεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους. Τοπικές ή δηµοτικές 
κοινότητες αποτελούν και οι δήµοι ή οι κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια 
συνένωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α) ή συνενώνονται µε τον 
παρόντα νόµο και δεν αποτελούνται από τοπικά διαµερίσµατα. 
 
 3. ∆ηµοτική κοινότητα συγκροτούν τα τοπικά διαµερίσµατα νησιών που έχουν πληθυσµό άνω 
των χιλίων (1.000) κατοίκων. Επίσης, συγκροτούν δηµοτική κοινότητα ανεξαρτήτως 
πληθυσµού πρώην κοινότητες ή τοπικά διαµερίσµατα που εκτείνονται σε όλη την περιφέρεια 
του νησιού και δεν αποτελούν δήµο σύµφωνα µε το άρθρο 1. 
 
 4. Τα δηµοτικά διαµερίσµατα στα οποία διαιρούνται οι δήµοι άνω των 100.000 κατοίκων 
µετονοµάζονται σε δηµοτικές κοινότητες. 
 
 

ΜΕΡΟΣ Β 
ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

∆ΗΜΟΙ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 
Άρθρο 7 

∆ηµοτικές Αρχές 
 
 1. Ο δήµος διοικείται από το δηµοτικό συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή, την επιτροπή 
ποιότητας ζωής, την εκτελεστική επιτροπή και τον δήµαρχο. 
 
 2. Το δηµοτικό συµβούλιο αποτελείται από δεκατρία (13) µέλη σε δήµους µε πληθυσµό έως 
δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, δεκαεπτά (17) σε δήµους µε πληθυσµό από δύο χιλιάδες έναν 
έως πέντε χιλιάδες (2.001 -5.000) κατοίκους, είκοσι ένα (21) σε δήµους µε πληθυσµό από 
πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (5.001-10.000) κατοίκους, είκοσι επτά (27) σε δήµους 
µε πληθυσµό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001 - 30.000) κατοίκους, 
τριάντα τρία (33) σε δήµους µε πληθυσµό από τριάντα χιλιάδες έναν έως εξήντα χιλιάδες 
(30.001-60.000) κατοίκους, σαράντα ένα (41) σε δήµους µε πληθυσµό από εξήντα χιλιάδες 
έναν έως εκατό χιλιάδες (60.001-100.000) κατοίκους, σαράντα πέντε (45) σε δήµους µε 
πληθυσµό από εκατό χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (100.001-150.000) 
κατοίκους, σαράντα εννέα (49) σε δήµους µε πληθυσµό από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν 
(150.001) και άνω κατοίκους. 
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 3. Σε δήµους που συνιστώνται µε τη διάταξη του άρθρου 2 του παρόντος στους οποίους οι 
συνενούµενοι δήµοι και κοινότητες υπερβαίνουν τους έξι (6), ο αριθµός των µελών του 
δηµοτικού τους συµβουλίου είναι εκείνος που αντιστοιχεί στην επόµενη πληθυσµιακή κλίµακα, 
σε σχέση µε το συνολικό τους πληθυσµό. 
 

Άρθρο 8 
∆ηµοτικές κοινότητες - Τοπικές κοινότητες - Όργανα 

 
 1. Τα όργανα της δηµοτικής κοινότητας είναι: 
 
 α) Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας. 
 
 β) Ο πρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας. 
 
 2. Όργανα της τοπικής κοινότητας είναι: 
 
 α) το συµβούλιο της τοπικής κοινότητας, 
 
 β) ο πρόεδρος του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας, 
 
 γ) ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, προκειµένου για τοπικές κοινότητες  
µέχρι τριακόσιους (300) κατοίκους. 
 
 3. Σε δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους το συµβούλιο 
της δηµοτικής κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) µέλη. Σε δηµοτικές κοινότητες µε 
πληθυσµό από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους το 
συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας αποτελείται από έντεκα (11) µέλη. Σε δηµοτικές 
κοινότητες µε πληθυσµό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους το συµβούλιο 
της δηµοτικής κοινότητας αποτελείται από δεκαπέντε (15) µέλη. 
 
4. Σε τοπικές κοινότητες µε πληθυσµό έως τριακόσιους (300) κατοίκους εκλέγεται ένας (1) 
εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας. 
 
Σε τοπικές κοινότητες µε πληθυσµό από τριακόσιους έναν (301) έως δύο χιλιάδες (2.000) 
κατοίκους, το συµβούλιο τοπικής κοινότητας αποτελείται από τρία (3) µέλη. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 
Άρθρο 9 

∆ιάρκεια δηµοτικής περιόδου 
 
 1. Ο δήµαρχος και οι δηµοτικοί σύµβουλοι, οι σύµβουλοι της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας 
και οι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας εκλέγονται κάθε πέντε (5) χρόνια µε άµεση, 
καθολική και µυστική ψηφοφορία. 
 
2. Η εκλογή στα ανωτέρω αξιώµατα γίνεται την προηγούµενη Κυριακή από την ηµέρα 
διενέργειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των Ελλήνων µελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.  Σε περίπτωση που δεν έχει αναδειχθεί επιτυχών συνδυασµός, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 33, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή, ηµέρα 
διενέργειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των Ελλήνων µελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στα ίδια εκλογικά τµήµατα, µε τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους 
αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων. Η προεκλογική 
περίοδος αρχίζει µε τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος, κατά τα οριζόµενα στην 
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1180/1981 (Α` 188). 
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 3. Η εγκατάσταση των αρχών της παραγράφου 1 που έχουν εκλεγεί γίνεται την 1 η 
Σεπτεµβρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών και η θητεία τους λήγει την 31η Αυγούστου 
του πέµπτου έτους. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του συµβουλίου της δηµοτικής ή τοπικής 
κοινότητας και του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας λήγει µε το τέλος της θητείας του 
δηµοτικού συµβουλίου. 
 
 4. Η εκλογή των αρχών των δήµων που συνιστώνται ή συνενώνονται έως τον τέλος του 
µηνός Μαρτίου εντός των τεσσάρων πρώτων ετών της δηµοτικής περιόδου γίνεται την πρώτη 
Κυριακή του µηνός Ιουνίου του έτους, κατά το οποίο έγινε η αναγνώριση. 
 
 Η εγκατάσταση τους γίνεται την πρώτη (1η) Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους. 
 
Στους δήµους που συνιστώνται ή συνενώνονται από την 1η Μαρτίου έως την 31η Αυγούστου 
κάθε έτους της δηµοτικής περιόδου, εκτός από το τέταρτο έτος, η εκλογή των αρχών γίνεται 
την πρώτη Κυριακή του µηνός Ιουνίου του επόµενου έτους µετά τη σύσταση ή συνένωση και 
η εγκατάσταση τους την πρώτη (1η) Σεπτεµβρίου του επόµενου έτους µετά τη σύσταση ή 
συνένωση. 
 
 Αν η σύσταση ή συνένωση ενός νέου δήµου έγινε µετά το Μάρτιο του τέταρτου έτους της 
δηµοτικής περιόδου και έως το τέλος Μαρτίου του πέµπτου έτους της περιόδου αυτής, τα 
αποτελέσµατα των µεταβολών αρχίζουν από τις γενικές δηµοτικές εκλογές του έτους αυτού. 
 
 5. Οι νέοι δήµοι, που συνιστώνται µε το άρθρο 1 αρχίζουν να λειτουργούν από την 
εγκατάσταση των αρχών τους, οι οποίες θα αναδειχθούν µε τις γενικές δηµοτικές εκλογές της 
εβδόµης Νοεµβρίου 2010. Η εγκατάσταση γίνεται την πρώτη (1η) Ιανουαρίου 2011 και η 
θητεία λήγει την 31η Αυγούστου του έτους 2014. Η Θητεία αυτή λογίζεται πλήρης για όλες τις 
συνέπειες. 

 
Άρθρο 10 

Εκλογικό δικαίωµα 
 
 1. ∆ικαίωµα να εκλέγουν τις ∆ηµοτικές Αρχές έχουν όλοι οι δηµότες του δήµου. 
 
Οι δηµότες εκλογείς, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήµων 
που συνενώνονται σε νέο δήµο, έχουν δικαίωµα να εκλέγουν τις Αρχές του νέου δήµου που 
προκύπτει από τη συνένωση. Οι δηµότες των δήµων και κοινοτήτων που συνενώνονται 
σύµφωνα µε το άρθρο 1 του παρόντος καθίστανται αυτοδικαίως δηµότες του νέου δήµου. 
 
 2. ∆ικαίωµα να εκλέγουν τις ∆ηµοτικές Αρχές έχουν επίσης οι πολίτες των κρατών-µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία στους 
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. 
 
 3. Ως προς το όριο ηλικίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος εφαρµόζονται οι 
διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, όπως κάθε φορά ισχύουν. Η πρώτη (1η) 
Ιανουαρίου κάθε έτους θεωρείται ηµεροµηνία γέννησης εκείνων που έχουν γεννηθεί κατά το 
έτος αυτό. 
 
 4. Οι περιπτώσεις στέρησης του εκλογικού δικαιώµατος που προβλέπει η νοµοθεσία για την 
εκλογή βουλευτών ισχύουν και για την εκλογή των δηµοτικών αρχών. 
 
 5. Προκειµένου να γίνει µεταδηµότευση για τις δηµοτικές εκλογές, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 16 του Κ.∆.Κ., όπως ισχύουν, για την υποβολή υποψηφιότητας στους νέους 
δήµους που προκύπτουν από συνένωση δήµων και κοινοτήτων, η εγγραφή γίνεται στα 
δηµοτολόγια του δήµου που ορίζεται ως έδρα του νέου δήµου. Το δικαίωµα αυτό µπορεί να 
ασκηθεί από την πρώτη (1η) Απριλίου του έτους διενέργειας των εκλογών µέχρι την 
προηγούµενη ηµέρα της επίδοσης ή της παράδοσης στον πρόεδρο του αρµόδιου 
πρωτοδικείου της δήλωσης κατάρτισης των συνδυασµών. 
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Άρθρο 11 

Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος 
 
 1. Το Εκλογικό δικαίωµα ασκούν µόνον όσοι είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς 
καταλόγους και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήµου, κατά τις ειδικότερες 
διατάξεις της νοµοθεσίας. 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στην ψηφοφορία για την εκλογή των µελών των συµβουλίων των 
δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων έχουν οι 
εκλογείς που είναι εγγεγραµµένοι στους αντίστοιχους εκλογικούς καταλόγους. 
 
 2. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος είναι υποχρεωτική. Κατ` εξαίρεση η άσκηση του 
εκλογικού δικαιώµατος δεν είναι υποχρεωτική για τους κατοίκους του εξωτερικού, για όσους 
έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους, καθώς και για όσους βρίσκονται την ηµέρα της 
ψηφοφορίας σε απόσταση µεγαλύτερη από 200 χιλιόµετρα από το εκλογικό τµήµα όπου 
ψηφίζουν. 
 
 3. Στους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους, στους δηµόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, 
στους στρατιωτικούς που υπηρετούν µε οποιαδήποτε ιδιότητα στις ένοπλες δυνάµεις ή στην 
ελληνική αστυνοµία ή στο λιµενικό σώµα, καθώς και στους υπαλλήλους οργανισµών τοπικής 
αυτοδιοίκησης, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, τραπεζών, δηµόσιων οργανισµών και 
επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, οι οποίοι την ηµέρα της ψηφοφορίας δεν διαµένουν στο δήµο 
όπου ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα, χορηγείται, εφόσον δεν παρεµποδίζεται η οµαλή 
λειτουργία των υπηρεσιών, ειδική άδεια για να µεταβούν στο δήµο όπου δικαιούνται να 
ψηφίσουν. 
 
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλόγως και για το προσωπικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού 
τοµέα, ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 
 

Άρθρο 12 
Εκλογικοί κατάλογοι 

 
 Οι Εκλογικοί κατάλογοι, που ισχύουν για τις βουλευτικές εκλογές, ισχύουν και για τις εκλογές 
των δηµοτικών αρχών, των συµβουλίων των δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων. Ισχύουν επίσης οι ειδικοί Εκλογικοί κατάλογοι των 
πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 133/1997 (ΦΕΚ 121 Α), 
όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 164/1997 (ΦΕΚ 145 Α), το π.δ. 320/1999 (ΦΕΚ 305 Α) και το 
π.δ. 130/2002 (ΦΕΚ 107 Α). 

Άρθρο 13 
Προσόντα εκλογιµότητας 

 
 1. ∆ήµαρχος µπορεί να εκλεγεί ο δηµότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει 
συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του κατά την ηµέρα της διενέργειας των εκλογών. 
∆ηµοτικός σύµβουλος, σύµβουλος δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπος τοπικής 
κοινότητας µπορεί να εκλεγεί ο δηµότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει 
συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ηµέρα διενέργειας των εκλογών 
 
 2. ∆ηµοτικός σύµβουλος, σύµβουλος της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας µπορεί να εκλεγεί 
και ο πολίτης κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον έχει συµπληρώσει το 18ο 
έτος της ηλικίας του κατά την ηµέρα διενέργειας των εκλογών και έχει την ικανότητα να 
εκλέγει, σύµφωνα και µε τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας. 
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Άρθρο 14 
Κωλύµατα και ασυµβίβαστα 

 
 1. ∆εν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι της 
δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας: 
 
 α) ∆ικαστικοί λειτουργοί, αξιωµατικοί των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας 
και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών. 
 
 β) Γενικοί Γραµµατείς και υπάλληλοι των δήµων µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν 
υπηρετούν, καθώς και δηµοτικοί συµπαραστάτες, στους δήµους όπου υπηρετούν. 
 
 γ) Πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων δηµοτικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου µε 
εξαίρεση τα Ιδρύµατα, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί, υπάλληλοι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
δηµοτικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδρυµάτων, καθώς και διευθύνοντες και 
εντεταλµένοι σύµβουλοι και υπάλληλοι νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, πλην αστικών 
εταιρειών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν συστήσει ή στα οποία συµµετέχουν 
οι δήµοι, στους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα. 
 
 δ) Υπάλληλοι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας των δήµων που συνενώνονται στο νέο δήµο 
που προκύπτει από τη συνένωση. 
 
 ε) Υπάλληλοι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας του ∆ηµοσίου, των περιφερειών, των νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των 
δηµοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη ∆ιοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα 
το ∆ηµόσιο, µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, στους δήµους στα διοικητικά όρια των οποίων 
άσκησαν καθήκοντα προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής ∆ιεύθυνσης ή 
∆ιεύθυνσης, µέσα στο δεκαοκτάµηνο πριν από τη διενέργεια των δηµοτικών εκλογών. Στη 
ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου δεν υπάγονται οι διευθυντές σχολικών µονάδων 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τµηµάτων, 
µονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Ε.Σ.Υ.. 
 
 στ) ∆ιοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλµένοι 
σύµβουλοι των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νοµικών προσώπων 
ιδιωτικού δικαίου, των δηµοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη ∆ιοίκηση των οποίων 
ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, οι οποίοι δεν είναι 
αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώµατα στους δήµους, 
στους οποίους έχουν την έδρα τους τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα, µέσα στο δεκαοκτάµηνο 
πριν από τη διενέργεια των δηµοτικών εκλογών. 
 
 2. Κώλυµα εκλογιµότητας συντρέχει για όσους έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωµα τους, 
κατόπιν αµετάκλητης καταδίκης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδάφιο γ` της παραγράφου 1 
του άρθρου 236 του παρόντος. 
 
 Το κώλυµα αυτό ισχύει για την επόµενη της έκπτωσης δηµοτική περίοδο. 
 
 3. ∆εν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι δηµοτικής 
ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας: 
 
 α. Όποιοι συνδέονται µε το δήµο ή τα νοµικά τους πρόσωπα, εκτός από τους συνδέσµους, µε 
σύµβαση προµήθειας, εκτέλεσης δηµοτικού έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης 
δικαιώµατος εκµετάλλευσης δηµοτικού έργου ή δηµοτικής υπηρεσίας µε αντικείµενο αξίας 
πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως. 
 
 β. Γενικοί ∆ιευθυντές, πρόεδροι και µέλη διοικητικών συµβουλίων, διαχειριστές, µέτοχοι και 
εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συµβληθεί µε το δήµο, εφόσον το ποσοστό 
συµµετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού 
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κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα 
πρόσωπα, που έχουν συµβληθεί µε το δήµο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 
προηγούµενης περίπτωσης. 
 
 Αν δήµος συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση που συµβάλλεται, δεν υπάρχει 
ασυµβίβαστο για τους αιρετούς του δήµου που µετέχουν στη ∆ιοίκηση δηµοσίων 
επιχειρήσεων, καθώς και δηµοτικών επιχειρήσεων. 
 
 4. Η ιδιότητα και το αξίωµα του δηµάρχου, του προέδρου του συµβουλίου δηµοτικής ή 
τοπικής κοινότητας ή του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας ή η κατοχή οποιουδήποτε 
άλλου αιρετού αξιώµατος σε όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού δεν αποτελεί 
λόγο ασυµβιβάστου ή αναστολής άσκησης του λειτουργήµατός τους, µε την επιφύλαξη του 
άρθρου 16 για: α) τους δικηγόρους και συµβολαιογράφους, β) τα µέλη ∆ιδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), τα µέλη 
Επιστηµονικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) και το 
ειδικό διδακτικό και επιστηµονικό προσωπικό τους. 
 
 5. ∆εν αποτελεί ασυµβίβαστο η σύναψη σύµβασης αγοράς δηµοτικών ακινήτων, εφόσον η 
εκποίηση έχει γίνει ύστερα από πλειοδοτική δηµοπρασία. 
 
 6. ∆εν αποτελούν κώλυµα ή ασυµβίβαστο η ιδιότητα µέλους της ∆ιοίκησης και η ιδιότητα του 
υπαλλήλου δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται µε το 
δήµο µε σύµβαση που είναι σχετική µε το αντικείµενο της δραστηριότητας τους. 
 
 7. Το κώλυµα που προβλέπεται στις περιπτώσεις α` έως και δ` της παραγράφου 1 παύει να 
υπάρχει, αν τα πρόσωπα στα οποία συντρέχει παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την 
ηµέρα της ανακήρυξης των υποψηφίων. Η Παραίτηση επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή στον 
πρόεδρο πρωτοδικών, ο οποίος την υποβάλλει αµέσως στην αρχή που είναι αρµόδια να την 
αποδεχθεί. Η Παραίτηση θεωρείται ότι γίνεται δεκτή από την επίδοση της και δεν ανακαλείται. 
Ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή της Παραίτησης των 
προσώπων που προβλέπει η παράγραφος 1 ή που περιορίζουν το δικαίωµα τους να 
παραιτηθούν ή την αρµοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την Παραίτηση τους εξακολουθούν 
να ισχύουν. Τα πρόσωπα της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 που παραιτήθηκαν πρέπει 
επιπροσθέτως να µην έχουν υπηρετήσει στα διοικητικά όρια του δήµου που υποβάλλουν 
υποψηφιότητα µέσα σε χρονικό διάστηµα είκοσι τεσσάρων (24) µηνών πριν από την 
ηµεροµηνία ανακήρυξης των υποψηφίων. 
 
Το πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου δεν ισχύει για τους θρησκευτικούς λειτουργούς. 
 
 8. ∆ήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και 
εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων που αποδέχονται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή τα 
έργα που συνιστούν ασυµβίβαστο ή αποκτούν δηµοτικότητα σε άλλο δήµο εκπίπτουν από το 
αξίωµα τους. Το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο οικείος 
δήµος, µε απόφαση του, διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυµβιβάστου και την έκπτωση από το 
αξίωµα εφόσον υποβληθεί σχετική ένσταση από τα αναφερόµενα στο άρθρο 45 του 
παρόντος, πρόσωπα. Κατά της απόφασης µε την οποία διαπιστώνεται το ασυµβίβαστο χωρεί 
αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 50 του παρόντος. 
 
 9. Υποψηφιότητα και στους δύο βαθµούς τοπικής αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπεται. 
 
 10. Σύµπτωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας αιρετού του πρώτου βαθµού τοπικής 
αυτοδιοίκησης και του δεύτερου βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης αποκλείεται. 
 
 11. Στους δήµους που συνιστώνται µε το άρθρο 1 του παρόντος νόµου τα ανωτέρω 
Κωλύµατα και ασυµβίβαστα συντρέχουν στα πρόσωπα που πληρούν τις αντίστοιχες 
προϋπόθεσεις στην εδαφική περιφέρεια του νέου δήµου. 
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 12. Για τους υποψηφίους στις δηµοτικές εκλογές του Νοεµβρίου 2010 ισχύουν αποκλειστικά 
τα κωλύµατα του άρθρου 29 του Κ.∆.Κ. στα διοικητικά όρια της εκλογικής τους περιφέρειας. 
Ειδικά για τους υποψηφίους στις εκλογικές περιφέρειες της περ. γ’ του άρθρου 25 τα 
κωλύµατα του προηγούµενοπυ εδαφίου ισχύουν για τα διοικητικά όρια του δήµου. 
 

Άρθρο 15 
Ασυµβίβαστο εξαιτίας οφειλών 

 
 1. ∆εν µπορούν να είναι δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι δηµοτικής ή τοπικής 
κοινότητας και εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων εκείνοι που είναι, από οποιαδήποτε αιτία, 
οφειλέτες του δήµου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου του δήµου, καθώς και της 
δηµοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης του (∆.Ε.Υ.Α.) και των δηµοτικών 
κοινωφελών επιχειρήσεων του. 
 
 2. Αν οφειλέτης του δήµου ή των νοµικών προσώπων της προηγούµενης παραγράφου 
εκλεγεί δήµαρχος, δηµοτικός σύµβουλος, σύµβουλος δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας ή 
εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, οφείλει να εξοφλήσει την οφειλή του έως την ηµέρα της 
εγκατάστασης των νέων δηµοτικών αρχών. 
 
 3. Αν τα προαναφερόµενα πρόσωπα γίνουν οφειλέτες του δήµου ή των ανωτέρω νοµικών 
προσώπων µετά την εκλογή τους, οφείλουν να εξοφλήσουν την οφειλή τους µέσα σε 
προθεσµία δύο (2) µηνών, αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν 
γνώση αυτής ή σε περίπτωση άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων, αφότου εκδόθηκε τελεσίδικη 
δικαστική απόφαση. Αν η εξόφληση των οφειλών του άρθρου αυτού δεν γίνει µέσα στην 
ανωτέρω προθεσµία, εκτός από την περίπτωση διακανονισµού της οφειλής, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία, εκπίπτουν από το αξίωµα τους. Το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο, στην 
περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο οικείος δήµος, µε απόφαση του, διαπιστώνει την ύπαρξη 
του ασυµβιβάστου και την έκπτωση από το αξίωµα, εφόσον υποβληθεί σχετική ένσταση από 
τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 247 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας. Κατά της 
απόφασης µε την οποία διαπιστώνεται το ασυµβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 50 του παρόντος. 
 
 4. Στις οφειλές των προηγούµενων παραγράφων εµπίπτουν και αυτές που βεβαιώνονται υπέρ 
των δήµων και κοινοτήτων, που συνενώνονται µε το άρθρο 1 του παρόντος ή των νοµικών 
τους προσώπων της παραγράφου 1. 
 
 

Άρθρο 17 
Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και έφοροι των αντιπροσώπων 

 
1. Για το διορισµό των εφόρων και των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής εφαρµόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 (Α` 57), όπως κάθε φορά ισχύει. 
 2. Οι δικηγόροι που είναι βουλευτές, καθώς και αυτοί που έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι δεν  
διορίζονται αντιπρόσωποι. ∆εν µπορούν να διοριστούν ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής 
µόνιµοι δηµόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι ή µόνιµοι υπάλληλοι της περιφέρειας στην οποία 
βρίσκεται ο ∆ήµος, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Νοµικής µε βαθµό τουλάχιστον Β` ή πτυχιούχοι 
άλλων σχολών και οι οποίοι κατέχουν θέση προϊσταµένου, τουλάχιστον τµήµατος, που 
υπηρετούν σε υπηρεσία µέσα στα διοικητικά όρια του ∆ήµου. 
3. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι αυτών ψηφίζουν στις δηµοτικές 
εκλογές, µόνον αν είναι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο ∆ήµου της οικείας περιφέρειας, 
όπου ασκούν τα καθήκοντα τους αυτά. Αν δεν είναι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του 
∆ήµου που ανήκει το εκλογικό τµήµα, στο οποίο ασκούν τα καθήκοντα τους και είναι 
εγγεγραµµένοι σε εκλογικό κατάλογο άλλου ∆ήµου, τότε υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία αναφέρεται ο ∆ήµος στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι 
εγγεγραµµένοι και ψηφίζουν. 
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 4. Τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη των εφορευτικών επιτροπών κληρώνονται, σύµφωνα 
µε τις ρυθµίσεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. Αν η ψηφοφορία µαταιωθεί, 
σύµφωνα µε το άρθρο 48 Κ.∆.Κ., ή επαναληφθεί η ψηφοφορία, σύµφωνα µε το άρθρο 33 
του παρόντος, οι εκλογές διεξάγονται µε τα ίδια µέλη των εφορευτικών επιτροπών. 

 
Άρθρο 18 

Υποψηφιότητες 
 
 1. Η εκλογή του δηµάρχου, των δηµοτικών συµβούλων, των συµβούλων των δηµοτικών 
ή τοπικών κοινοτήτων και του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας γίνεται κατά 
συνδυασµούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασµών αποκλείονται. 
 
 2. Κάθε συνδυασµός περιλαµβάνει: 
 
 α) Τον υποψήφιο δήµαρχο. 
 
 β) Τους υποψήφιους δηµοτικούς συµβούλους, σε αριθµό ίσο τουλάχιστον µε τον αριθµό των 
εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας µε δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατό τοις εκατό 
(100 %). Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον 
το κλάσµα είναι ίσο µε µισό της µονάδας και άνω. Στις µονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες ο 
αριθµός των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων µπορεί να προσαυξηθεί έως τρεις. 
 
 γ) Τους υποψήφιους συµβούλους της δηµοτικής κοινότητας. Ο αριθµός των υποψήφιων 
συµβούλων της κάθε δηµοτικής κοινότητας είναι ίσος τουλάχιστον µε τον αριθµό των µελών 
του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας, µε δυνατότητα προσαύξησης κατά έναν. 
 
 δ) Τους υποψήφιους συµβούλους της τοπικής κοινότητας ή τους εκπροσώπους της τοπικής 
κοινότητας. Ο αριθµός των υποψήφιων συµβούλων της κάθε τοπικής κοινότητας είναι ίσος 
τουλάχιστον µε τον αριθµό των µελών του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας, µε 
δυνατότητα προσαύξησης κατά έναν. Ο αριθµός των υποψήφιων εκπροσώπων κάθε τοπικής 
κοινότητας ορίζεται µέχρι δύο. 
 
 3α. Ο αριθµός των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθµού των µελών του δηµοτικού συµβουλίου.  
β. Ο αριθµός συµβούλων δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται 
σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε το ένα τρίτο (1/3) του αριθµού των υποψήφιων συµβούλων. 
Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται, µε βάση τον αριθµό των συµβούλων, όπως αυτός 
προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 3852/ 2010. Ειδικά για τους υποψήφιους συµβούλους 
δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας το ποσοστό του ενός τρίτου (1/3) υπολογίζεται επί του 
αριθµού των µελών του συµβουλίου των δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων. Ο συνολικός 
αριθµός των υποψήφιων των συνδυασµών, που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο (1/3), όπως αυτό 
έχει υπολογιστεί κατά τα ανωτέρω εδάφια, αρκεί να υφίσταται για το σύνολο των υποψηφίων 
κάθε συνδυασµού, χωρίς να είναι αναγκαίο να επιµερίζεται ισοµερώς σε καθεµία από τις 
ανωτέρω κατηγορίες υποψήφιων.  
γ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθµός των υποψήφιων µελών του δηµοτικού 
συµβουλίου ή του συµβουλίου δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας είναι µικρότερος του 
συνολικού αριθµού των αντίστοιχων µελών, σύµφωνα και µε την παράγραφο 2 του  άρθρου 
19, το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του αριθµού των αντίστοιχων µελών, που 
περιλαµβάνονται στη γραπτή δήλωση του συνδυασµού. Τυχόν δεκαδικός αριθµός 
στρογγυλοποιείται στην αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι 
τουλάχιστον ίσο µε το µισό της 
 4. Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο και για την εκλογή του ως δηµάρχου, ως µέλους 
δηµοτικού συµβουλίου, ως µέλος συµβουλίου δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας ή ως 
εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας δεν επιτρέπεται. 
 
 5. Κανείς δεν επιτρέπεται να συµµετέχει σε περισσότερους συνδυασµούς. 
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Άρθρο 19 
Κατάρτιση συνδυασµών 

 
 1. Ο συνδυασµός καταρτίζεται µε γραπτή δήλωση που υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι 
που τον αποτελούν. 
 
 Στη δήλωση του συνδυασµού αναγράφονται κατά σειρά: 
 
 α) Το τυχόν όνοµα και έµβληµα του συνδυασµού. 
 
 β) 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. Εάν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψήφιος του συνδυασµού θεωρείται 
υποψήφιος δήµαρχος. 
 
 γ) Ακολουθούν, κατά εκλογική περιφέρεια, µε αλφαβητική σειρά, οι υποψήφιοι δηµοτικοί 
σύµβουλοι του συνδυασµού, µε αλφαβητική σειρά, µε σηµείωση παραπλεύρως και εντός 
παρενθέσεως της εκλογικής περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιοι. 
 
 δ) Ακολουθούν κατά δηµοτική ή τοπική κοινότητα µε αλφαβητική σειρά το επώνυµο και το 
όνοµα των υποψήφιων µελών του συµβουλίου της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας ή των 
υποψήφιων εκπροσώπων τοπικής κοινότητας µε αλφαβητική σειρά. 
 
 2. Η δήλωση του συνδυασµού είναι νόµιµη: 
 
 α) Εάν περιλαµβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι για το ένα δεύτερο (1/2) 
του συνόλου των εκλογικών περιφερειών και ο αριθµός των υποψήφιων δηµοτικών 
συµβούλων είναι τουλάχιστον ίσος µε τον αριθµό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας. 
 
 β) Εάν περιλαµβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι σύµβουλοι για το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου 
των δηµοτικών κοινοτήτων και ο αριθµός των υποψήφιων συµβούλων κάθε δηµοτικής 
κοινότητας είναι τουλάχιστον ίσος µε τα τρία πέµπτα (3/5) του αριθµού των µελών του 
συµβουλίου της. 
 
 γ) Εάν περιλαµβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι σύµβουλοι για το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου 
των τοπικών κοινοτήτων που εκλέγουν τριµελή συµβούλια και εφόσον υπάρχει τουλάχιστον 
ένας υποψήφιος. 
 
 Η µη ύπαρξη υποψήφιου εκπροσώπου τοπικής κοινότητας δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα της 
δήλωσης του συνδυασµού. 
 
 Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον 
το κλάσµα είναι τουλάχιστον ίσο µε το µισό της. 
 
 3. Στη δήλωση επισυνάπτεται για κάθε υποψήφιο του συνδυασµού: 
 
 α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο δηµοτολόγιο του δήµου, όπου είναι υποψήφιος. 
 
 β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου 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, καθώς και ότι δεν συντρέχουν τα κωλύµατα εκλογιµότητας του άρθρου 14. 
 
 γ) Αποδεικτικό είσπραξης ∆.Ο.Υ., από το οποίο προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος δήµαρχος, 
δηµοτικός σύµβουλος και σύµβουλος δηµοτικής κοινότητας, του άρθρου 2 της παραγράφου 4 
του παρόντος νόµου, έχει καταθέσει υπέρ του ∆ηµοσίου, αντίστοιχα, το ποσό των εκατό 
ευρώ (100), πενήντα ευρώ (50) και πενήντα ευρώ (50). Με απόφαση των Υπουργών 
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Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών µπορεί να γίνει 
αναπροσαρµογή των ποσών αυτών. 
 
 Αντίστοιχο αποδεικτικό ∆.Ο.Υ. δεν απαιτείται για το αξίωµα του µέλους του συµβουλίου των 
δηµοτικών κοινοτήτων του άρθρου 2 της παραγράφου 2 του παρόντος νόµου, του µέλους 
του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας, καθώς και του τοπικού εκπροσώπου. 
 
 
 4. Επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί πέραν του κυρίου ονόµατος του υποψηφίου και 
υποκοριστικό αυτού, εφόσον µε αυτό είναι ευρύτερα γνωστός. Στην περίπτωση αυτή το 
υποκοριστικό ακολουθεί το κύριο όνοµα και τίθεται σε παρένθεση. 
 
 Για τις γυναίκες µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πρώτο επώνυµο είτε το πατρικό είτε του 
συζύγου, ανεξαρτήτως µε ποιο επώνυµο είναι εγγεγραµµένες στην οικογενειακή τους µερίδα. 
 
 5. Στη δήλωση µπορεί να ορίζεται όνοµα και έµβληµα συνδυασµού. Απαγορεύεται να 
ορίζεται ή να χρησιµοποιείται ως όνοµα ή ως έµβληµα σύµβολο θρησκευτικής λατρείας ή 
σηµαία ή άλλο παρόµοιο σύµβολο κράτους ή σηµείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέµµα, όνοµα ή 
έµβληµα πολιτικής οργάνωσης, φωτογραφία προσώπου, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό, 
έµβληµα κράτους, που ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόµη, καθώς και σύµβολα ή εµβλήµατα 
του δικτατορικού καθεστώτος της 21 ης Απριλίου 1967 ή φωτογραφίες προσώπων που έχουν 
καταδικαστεί για τη συµµετοχή τους σε αυτό. 
 
Αν γίνουν περισσότερες δηλώσεις µε το ίδιο όνοµα ή έµβληµα από υποψήφιους συνδυασµούς 
για την ανάδειξη δηµοτικών αρχών του ίδιου δήµου, δικαίωµα χρήσης έχει όποιος το έχει 
δηλώσει πρώτος. Αν γίνει παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου και η παράβαση 
βεβαιωθεί από το αρµόδιο δικαστήριο, η δήλωση είναι απαράδεκτη. 
 
 6. Αν δεν έχει τηρηθεί κάποια από τις διατυπώσεις ή δεν υπάρχει κάποια από τις 
προϋποθέσεις ή κάποιο από τα στοιχεία που προβλέπουν οι παράγραφοι 1 και 3 του παρόντος 
άρθρου και αυτό βεβαιωθεί από το δικαστήριο η δήλωση είναι απαράδεκτη. 
 
 Ειδικότερα, αν έχει συνταχθεί η δήλωση του συνδυασµού που προβλέπει η παράγραφος 1, 
µε διαφορετικό τρόπο, δεν είναι απαράδεκτη, εφόσον περιλαµβάνει ρητή δήλωση που ορίζει 
τον υποψήφιο δήµαρχο. Απαράδεκτη είναι και η εκπρόθεσµη δήλωση, καθώς και η δήλωση 
που περιλαµβάνει λιγότερους υποψηφίους από τα ελάχιστα όρια της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου και της παραγράφου 3 του προηγούµενου άρθρου. 
 
 7. Η δήλωση επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή, ύστερα από παραγγελία των προσώπων που 
την υποβάλουν ή ενός εκλογέα δηµότη ή παραδίδεται µε απόδειξη στον πρόεδρο του 
πρωτοδικείου είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ψηφοφορία. 
 
 Έως τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας, επιτρέπεται µόνο να συµπληρωθεί ο συνδυασµός 
έως τον επιτρεπόµενο αριθµό των υποψήφιων συµβούλων µε συµπληρωµατική δήλωση του 
υποψήφιου δηµάρχου. Στη δήλωση αυτή επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπει η 
παράγραφος 3, καθώς και γραπτή αποδοχή του προσώπου, που προτείνεται. Μετά τη λήξη 
της εικοσαήµερης προθεσµίας, που απαιτείται για την επίδοση ή την παράδοση στο αρµόδιο 
δικαστήριο, καµιά µεταβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση 
προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του παρόντος νόµου. 

 
Άρθρο 20 

Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασµών 
 
 1. Τη δέκατη πέµπτη (15η) ηµέρα πριν από την ψηφοφορία το πρωτοδικείο ανακηρύσσει σε 
δηµόσια συνεδρίαση τους συνδυασµούς που έχουν δηλωθεί νόµιµα. 
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 2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου κοινοποιεί αµέσως στον περιφερειάρχη τις σχετικές 
αποφάσεις. 
 
 3. Ο περιφερειάρχης θεωρεί και αποστέλλει αµέσως σε κάθε δήµο πίνακα των συνδυασµών 
που έχουν ανακηρυχθεί. 
 
 

Άρθρο 21 
Αντικατάσταση υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν 

 
 1. Ο υποψήφιος δήµαρχος µπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητα του. Η Παραίτηση 
γίνεται µε γραπτή δήλωση του, η οποία επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή ή παραδίδεται µε 
απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου την όγδοη (8η) ηµέρα, το αργότερο, πριν από τη 
διεξαγωγή της ψηφοφορίας. 
 
 2. Σε περίπτωση Παραίτησης ή θανάτου του υποψήφιου δηµάρχου, τη θέση του στο 
συνδυασµό καταλαµβάνει είτε νέος υποψήφιος είτε ένας από τους υποψήφιους δηµοτικούς 
συµβούλους του συνδυασµού, ύστερα από δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων που 
επιδίδεται µε απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου δύο ηµέρες το αργότερο πριν από τη 
διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Στη δήλωση επισυνάπτονται τα στοιχεία που ορίζονται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 19, καθώς και η γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται. 
Το αρµόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει τον υποψήφιο που αντικαθιστά εκείνον που παραιτήθηκε 
ή απεβίωσε µέχρι και την παραµονή της διενέργειας των εκλογών. 
 
 Αν δεν έγινε αντικατάσταση, τη θέση του δηµάρχου καταλαµβάνει ο δηµοτικός σύµβουλος 
του συνδυασµού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης. 
 
 3. Σε περίπτωση Παραίτησης ή ανακήρυξης του ως υποψήφιου δηµάρχου σε 
αντικατάσταση παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος κατά την προηγούµενη παράγραφο ή θανάτου 
υποψήφιου δηµοτικού συµβούλου ή υποψήφιου συµβούλου της δηµοτικής ή τοπικής 
κοινότητας ή υποψήφιου εκπροσώπου τοπικής κοινότητας, τη θέση του µπορεί να καταλάβει 
νέος υποψήφιος, ύστερα από δήλωση του υποψήφιου δηµάρχου ακόµη και αν έχει περάσει η 
προθεσµία της παραγράφου 7 του άρθρου 19. Στη δήλωση επισυνάπτονται τα στοιχεία που 
ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19, καθώς και η γραπτή αποδοχή του προσώπου 
που προτείνεται. 
 
 Για την Παραίτηση εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1. Το αρµόδιο 
δικαστήριο ανακηρύσσει αµέσως τον αντικαταστάτη υποψήφιο. 
 
 4. Συνδυασµός, που περιέχει αριθµό υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων ή συµβούλων 
δηµοτικής κοινότητας µικρότερο από το ελάχιστο όριο της παραγράφου 3 του άρθρου 18, 
καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 19, εξαιτίας Παραίτησης ή θανάτου υποψηφίων 
του, για τους οποίους δεν δηλώθηκε αντικατάσταση, θεωρείται νόµιµος. 
 

Άρθρο 22 
∆ικαιώµατα συνδυασµών 

 
 1. Κάθε συνδυασµός έχει δικαίωµα να διορίσει έναν αντιπρόσωπο και δύο αναπληρωτές του 
σε κάθε εκλογικό τµήµα, µε γραπτή δήλωση του υποψήφιου δηµάρχου. 
 
 2. Επίσης κάθε συνδυασµός έχει δικαίωµα να διορίζει πληρεξούσιο µε συµβολαιογραφική 
δήλωση του υποψήφιου δηµάρχου. Ο πληρεξούσιος ενεργεί για λογαριασµό του συνδυασµού 
οτιδήποτε µπορεί να ενεργήσει, σύµφωνα µε το νόµο, ο υποψήφιος δήµαρχος, κατά τη 
διεξαγωγή της εκλογής. 
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 3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δήµαρχος έχει αποβιώσει ή παραιτηθεί, ο διορισµός των 
αντιπροσώπων και του πληρεξουσίου γίνεται µε δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων 
του οικείου συνδυασµού. 
 
 4. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των συνδυασµών και οι αναπληρωτές τους έχουν δικαίωµα 
να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας της εκλογής, ώσπου να σφραγιστούν 
οι σάκοι και να υποβάλουν κάθε είδους παρατηρήσεις και ενστάσεις. 
 
 5. ∆εν µπορούν να διοριστούν αντιπρόσωποι, αναπληρωτές τους ή πληρεξούσιοι 
συνδυασµών ο δήµαρχος, οι δηµοτικοί σύµβουλοι, οι σύµβουλοι της δηµοτικής ή τοπικής 
κοινότητας και οι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας, όποιοι δεν έχουν το δικαίωµα να εκλέγουν 
και όλοι όσοι δεν µπορούν να εκλεγούν σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 14, εκτός 
αν παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ηµέρα της ανακήρυξης των συνδυασµών. Για 
την Παραίτηση και την αποδοχή της εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του 
άρθρου 14 του παρόντος νόµου. 
 
 6. Για τις εκλογές του Νοεµβρίου του έτους 2010 δεν µπορούν να διοριστούν αντιπρόσωποι, 
αναπληρωτές τους ή πληρεξούσιοι συνδυασµών και οι σύµβουλοι δηµοτικού διαµερίσµατος 
και οι τοπικοί σύµβουλοι. 
 
 

Άρθρο 23 
Πρόγραµµα της εκλογής 

 
 1. 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, όπως είναι γραµµένα στον 
πίνακα που έχει διαβιβάσει ο περιφερειάρχης. 
 
 2. Το πρόγραµµα της πρώτης εκλογής σε νέο δήµο εκδίδεται και δηµοσιεύεται από τον 
περιφερειάρχη. 
 
 3. ∆ήµαρχος για τις εκλογές του Νοεµβρίου 2010 νοείται ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος της 
κοινότητας. 
 

Άρθρο 24 
Μορφή των ψηφοδελτίων 

 
 1. Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό χαρτί. 
 
 2. Τα ψηφοδέλτια, για όλη την Επικράτεια, έχουν σχήµα ορθογώνιο. Οι διαστάσεις των 
ψηφοδελτίων και ειδικότερα θέµατα που αφορούν τη µορφή τους κατά την παράγραφο 2 του 
άρθρου 26 του παρόντος, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 3. Η εκτύπωση των εντύπων ψηφοδελτίων πρέπει να είναι µε µαύρη απόχρωση. 
 
 

Άρθρο 25 
Εκλογικές περιφέρειες 

 
 Ως περιφέρεια για την εκλογή των µελών των δηµοτικών συµβουλίων ορίζεται η περιφέρεια: 
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 α) του δήµου, ο οποίος δεν προήλθε από συνένωση πρώην Ο.Τ.Α. κατά το άρθρο 1 του 
παρόντος, 
 
 β) του συνενούµενού δήµου ή κοινότητας, δηλαδή της δηµοτικής ενότητας κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του παρόντος νόµου, 
 
 

Άρθρο 26 
 

Περιεχόµενο των ψηφοδελτίων 
 
 1. Στο επάνω µέρος του ψηφοδελτίου σηµειώνονται το έµβληµα και το όνοµα του 
συνδυασµού, όπως έχουν δηλωθεί και αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξης. 
 
 2. Σε δήµους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια στο ψηφοδέλτιο µετά την ονοµασία 
του συνδυασµού αναγράφεται το όνοµα του υποψήφιου δηµάρχου και ακολουθούν µε 
αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι. 
 
 Σε δήµους που αποτελούνται από περισσότερες Εκλογικές περιφέρειες στο ψηφοδέλτιο µετά 
την ονοµασία του συνδυασµού αναγράφεται το όνοµα του  
υποψήφιου δηµάρχου και: 
 
 α. στο πρώτο µέρος του ψηφοδελτίου προτάσσονται, µε αλφαβητική σειρά, οι υποψήφιοι 
δηµοτικοί σύµβουλοι της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας, 
 
 β. στο δεύτερο µέρος του ψηφοδελτίου ακολουθούν οι υποψήφιοι, µε αλφαβητική σειρά, 
των υπόλοιπων εκλογικών περιφερειών, µε σηµείωση παραπλεύρως και εντός παρενθέσεως η 
εκλογική τους περιφέρεια, στην οποία είναι υποψήφιοι, 
 
 γ. στο τρίτο µέρος του ψηφοδελτίου ακολουθεί η ονοµασία της δηµοτικής ή τοπικής 
κοινότητας και στη συνέχεια αναγράφονται τα ονόµατα των αντίστοιχων υποψηφίων µε 
αλφαβητική σειρά. 
 

 
Άρθρο 27 

Σταυροί προτίµησης 
 
 1. Ο εκλογέας εκφράζει την προτίµηση του σε υποψήφιο συνδυασµού, σηµειώνοντας στο 
ψηφοδέλτιο σταυρό παραπλεύρως του ονόµατος του. 
 
 2. Για την εκλογή δηµοτικών συµβούλων σε δήµους που αποτελούν ενιαία εκλογική 
περιφέρεια ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει την προτίµηση του υπέρ ενός ή δύο ή τριών 
υποψηφίων. Για την εκλογή δηµοτικών συµβούλων σε δήµους που αποτελούνται από 
περισσότερες Εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει την προτίµηση του υπέρ 
ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων της εκλογικής περιφέρειας στους καταλόγους της οποίας είναι 
γραµµένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε µία από τις άλλες Εκλογικές περιφέρειες του οικείου 
δήµου. Στις µονοεδρικές, διεδρικές και τριεδρικές Εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας µπορεί να 
εκφράσει την προτίµηση του µόνον υπέρ ενός υποψηφίου της εκλογικής περιφέρειας στους 
καταλόγους της οποίας είναι γραµµένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε µία από τις άλλες 
Εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήµου. 
 
 3. Ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει την προτίµηση του υπέρ ενός ή υπέρ δύο υποψηφίων του 
συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας και υπέρ ενός υποψήφιου συµβούλου ή εκπροσώπου 
της τοπικής κοινότητας. 
 
 4. Σε δήµους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, ψηφοδέλτιο που φέρει 
περισσότερους από τους επιτρεπόµενους σταυρούς προτίµησης, είναι έγκυρο, χωρίς να 
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λαµβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίµησης. Σε δήµους που αποτελούνται από 
περισσότερες Εκλογικές περιφέρειες, ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους 
επιτρεπόµενους σταυρούς προτίµησης σε κάποιο µέρος του είναι έγκυρο, χωρίς να λαµβάνεται 
υπόψη κανένας σταυρός προτίµησης για την κατάταξη των υποψηφίων του µέρους αυτού. 
 
 5. Ο σταυρός προτίµησης σηµειώνεται µε στυλογράφο µαύρης ή κυανής απόχρωσης. 
 
 Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο σταυρός θεωρείται ότι δεν είναι γραµµένος και η εγκυρότητα του 
ψηφοδελτίου ερευνάται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 28 του παρόντος. 
 
 6. Για τον υποψήφιο δήµαρχο δεν απαιτείται σταυρός προτίµησης και αν σηµειωθεί δεν 
συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου. 
 
 7. Εγγραφές ή διαγραφές δεν επιτρέπονται και, αν γίνουν, επιφέρουν ακυρότητα του 
ψηφοδελτίου. 
 

Άρθρο 28 
Άκυρα ψηφοδέλτια 

 
 Εκτός από την περίπτωση ακυρότητας, που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του 
προηγούµενου άρθρου, το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο µόνον στις ακόλουθες  
περιπτώσεις: 
 
 α) Αν έχει σχήµα, διαστάσεις ή µορφή που διαφέρουν, κατά τρόπο εµφανή, από αυτά που 
ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 24 ή η υπουργική απόφαση. 
 
 β) Αν έχει τυπωθεί σε χαρτί ή µε µελάνι που το χρώµα του διαφέρει, κατά τρόπο εµφανή, 
από αυτό που ορίζεται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 24. 
 
 γ) Αν έχουν σηµειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του λέξεις, φράσεις, υπογραµµίσεις, στίγµατα 
ή άλλα σηµεία, εφόσον αποτελούν διακριτικά γνωρίσµατα, που παραβιάζουν µε τρόπο 
προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας. 
 
 δ) Αν βρεθεί στο φάκελο µε ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια του ίδιου 
ή διαφορετικού συνδυασµού ή µε λευκά και 
 
 ε) Αν βρεθεί µέσα σε φάκελο, που δεν είναι σύµφωνος µε τις ρυθµίσεις του  
άρθρου 46 Κ.∆.Κ.. 
 

Άρθρο 29 
Εφαρµογή των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών 

 
 1. Οι διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών εφαρµόζονται αναλόγως και κατά 
τη διενέργεια των δηµοτικών εκλογών για όσα θέµατα δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη στις 
ρυθµίσεις του παρόντος νόµου και του Κ.∆.Κ.. 
 
 2. Όπου στις διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών αναφέρεται ο νοµάρχης, 
προκειµένου για τις δηµοτικές εκλογές νοείται ο περιφερειάρχης. 
 
 

Άρθρο 30 
Αριθµός συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας 

 
 1. Ο αριθµός των δηµοτικών συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις περιπτώσεις β` 
και γ` του άρθρου 25 ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε βάση τον πληθυσµό, όπως προκύπτει από την τελευταία 
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απογραφή. Ειδικά για την περίπτωση γ` του άρθρου 25 ως πληθυσµός λαµβάνεται εκείνος, 
που έχει καθορισθεί µε την απόφαση της παραγράφου 13 του άρθρου 283 του παρόντος. 
 
 2. Μέτρο για τον υπολογισµό του αριθµού των δηµοτικών συµβούλων κάθε εκλογικής 
περιφέρειας αποτελεί το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού πληθυσµού όλου του 
δήµου, όπως προκύπτει από την τελευταία γενική απογραφή πληθυσµού δια του συνολικού 
αριθµού των µελών του δηµοτικού συµβουλίου κάθε δήµου. 
 
 3. Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσµού της εκλογικής περιφέρειας δια του εκλογικού 
µέτρου προκύπτει ο αριθµός των δηµοτικών της συµβούλων. 
 
 4. Οι θέσεις των δηµοτικών συµβούλων στο δηµοτικό συµβούλιο που παραµένουν αδιάθετες 
προστίθενται ανά µία στις Εκλογικές περιφέρειες µε τα µεγαλύτερα, κατά σειρά, υπόλοιπα και 
ώσπου να συµπληρωθεί ο συνολικός αριθµός τους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 7 του παρόντος. 
 
 5. Εάν από την παραπάνω διαδικασία προκύψουν Εκλογικές περιφέρειες χωρίς έδρα, τότε 
διατίθεται σε αυτή µία (1) έδρα µε την αφαίρεση µίας από κάθε εκλογική περιφέρεια του 
δήµου µε το µεγαλύτερο αριθµό εδρών και κατά φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση εκλογικών 
περιφερειών µε ίδιο αριθµό εδρών, συµπεριλαµβανοµένων όσων έχουν ήδη αφαιρεθεί µε τις 
διατάξεις αυτού του εδαφίου, η έδρα αφαιρείται από εκείνη µε το µικρότερο πληθυσµό. 
 
 

Άρθρο 31 
Επιτυχών - Επιλαχόντες συνδυασµοί Εκλογή δηµάρχου 

 
 1. Στις εκλογές των δηµάρχων και δηµοτικών συµβούλων θεωρείται επιτυχών συνδυασµός 
αυτός που πλειοψήφησε µε ποσοστό µεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50% + 1 ψήφο) 
του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες όσοι συνδυασµοί έλαβαν έστω και 
µία έδρα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 32, 33 και 41 του παρόντος. 
 
 2. ∆ήµαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασµού. 
 
 
 

Άρθρο 32 
Κατανοµή των εδρών του δηµοτικού συµβουλίου 

 
 1. Τα τρία πέµπτα (3/5) των εδρών του δηµοτικού συµβουλίου καταλαµβάνει ο επιτυχών 
συνδυασµός και τα δύο πέµπτα (2/5) οι επιλαχόντες, ανάλογα µε τον αριθµό των έγκυρων 
ψηφοδελτίων που έλαβαν, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 4. 
 
 2. Αν ο επιτυχών συνδυασµός συγκεντρώνει ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων µεγαλύτερο 
από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου τους, οι έδρες του δηµοτικού συµβουλίου 
κατανέµονται αναλογικά µεταξύ των συνδυασµών που συµµετέχουν στις εκλογές, σύµφωνα 
µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 5. 
 
 3. Αν κατά τον υπολογισµό των τριών πέµπτων (3/5) και των δύο πέµπτων (2/5) του 
αριθµού των εδρών προκύπτει κλάσµα µικρότερο του ηµίσεως της µονάδας δεν υπολογίζεται, 
ενώ στην περίπτωση που προκύπτει κλάσµα µεγαλύτερο του ηµίσεως στρογγυλοποιείται στην 
επόµενη µονάδα. 
 
 Με βάση τα παραπάνω, οι έδρες του δηµοτικού συµβουλίου που αναλογούν στα τρία πέµπτα 
(3/5) και στα δύο πέµπτα (2/5) έχουν, αντίστοιχα, ως εξής: 
 
 στα 13µελή συµβούλια 8 και 5, 
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 στα 17µελή συµβούλια 10 και 7, 
 
 στα 21µελή συµβούλια 13 και 8, 
 
 στα 27µελή συµβούλια 16 και 11, 
 
 στα 33µελή συµβούλια 20 και 13, 
 
 στα 41µελή συµβούλια 25 και 16, 
 
 στα 45µελή συµβούλια 27 και 18, 
 
 στα 49µελή συµβούλια 29 και 20. 
 
 4. Η αναλογική κατανοµή των εδρών, µεταξύ των επιλαχόντων συνδυασµών, στην 
περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος γίνεται ως εξής: 
 
 Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τµήµατα του δήµου, 
όλοι µαζί οι συνδυασµοί που συµµετείχαν στις εκλογές, εκτός από τον επιτυχόντα, διαιρείται 
µε τον αριθµό των εδρών που αντιστοιχεί στα δύο πέµπτα (2/5) και το πηλίκο τους αυξηµένο 
κατά µία µονάδα, αποτελεί το εκλογικό µέτρο µε παράλειψη τυχόν κλάσµατος. Ο αριθµός των 
έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται στη συνέχεια µε το εκλογικό µέτρο και 
καθένας τους καταλαµβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. 
 
 Εάν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασµοί, σύµφωνα µε την προηγούµενη 
διαδικασία, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, οι έδρες που αποµένουν διανέµονται ανά µία 
µεταξύ των επιλαχόντων συνδυασµών, ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα τους. 
 
 Εάν συνδυασµοί έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων διενεργείται κλήρωση. 
 
 Εάν και µετά τη διανοµή εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν αδιάθετες 
έδρες, κατανέµονται ανά µία κατά σειρά, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των έγκυρων 
ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασµού. 
 
Σε περίπτωση ίσου αριθµού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασµών, 
ενεργείται µεταξύ αυτών κλήρωση από το αρµόδιο δικαστήριο. 
 
 5. Η αναλογική κατανοµή των εδρών στην περίπτωση της παραγράφου 2 του παρόντος 
γίνεται ως εξής: 
 
 Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σε όλα τα εκλογικά τµήµατα δήµου, όλοι 
µαζί οι συνδυασµοί που συµµετείχαν στις εκλογές διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών που 
αντιστοιχούν σε κάθε δηµοτικό συµβούλιο και το πηλίκο αυξηµένο κατά µία µονάδα, 
παραλειποµένου του κλάσµατος, αποτελεί το εκλογικό µέτρο. Ο αριθµός των έγκυρων 
ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται στη συνέχεια µε το εκλογικό µέτρο και καθένας 
τους καταλαµβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. 
 
 Στην περίπτωση αυτή, ο επιτυχών συνδυασµός µπορεί να λάβει αριθµό εδρών που ξεπερνά 
το ποσοστό των τριών πέµπτων (3/5). 
 
 Εάν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί που συµµετέχουν στην κατανοµή µε την 
προηγούµενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες αποµένουν κατανέµονται 
ανά µία µεταξύ όλων των συνδυασµών ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα τους. 
 
 Εάν οι συνδυασµοί αυτοί ή µερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων 
υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση. 
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 Εάν µετά την κατανοµή των εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν 
αδιάθετες έδρες, κατανέµονται ανά µία, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των έγκυρων 
ψηφοδελτίων του συνδυασµού. 
 
 Σε περίπτωση ίσου αριθµού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασµών, 
διενεργείται µεταξύ τους κλήρωση από το αρµόδιο δικαστήριο. 
 
 6. Σε περίπτωση που έχει ανακηρυχθεί ένας µόνο συνδυασµός υποψηφίων, ο δήµαρχος 
εκλέγεται από το µοναδικό συνδυασµό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίµησης, και 
µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός των εδρών του δηµοτικού συµβουλίου, εκλέγονται τακτικοί 
και οι υπόλοιποι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι. 
 

Άρθρο 33 
Επανάληψη της ψηφοφορίας 

 
 1. Εάν κανένας συνδυασµός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 
αριθµού των έγκυρων ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή 
ανάµεσα µόνο στους υποψήφιους δηµάρχους των δύο συνδυασµών που έλαβαν τις 
περισσότερες ψήφους. 
 
 Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήµαρχος και ο συνδυασµός του που συγκέντρωσε στην 
επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθµού των έγκυρων 
ψηφοδελτίων. 
 
 Εάν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο συνδυασµοί ισοψηφήσουν, το αρµόδιο 
πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασµού. 
 
 2. Οι έδρες των δηµοτικών συµβουλίων κατανέµονται, σε περίπτωση επαναληπτικής 
ψηφοφορίας, στους συνδυασµούς που συµµετέχουν στις εκλογές, σε δύο φάσεις, που 
ονοµάζονται κατανοµές. 
 
 Στην πρώτη (Α) κατανοµή κατανέµονται οι µισές έδρες του δηµοτικού συµβουλίου. 
 
 Το κλάσµα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα. 
 
 Στη δεύτερη (Β) κατανοµή κατανέµονται οι υπόλοιπες. 
 
 Με βάση τον αριθµό των εδρών των δηµοτικών συµβουλίων οι έδρες που αναλογούν σε 
καθεµία από τις δύο αυτές κατανοµές έχουν ως εξής: 
 
για τα 13µελή συµβούλια οι έδρες της Α` κατανοµής είναι 7 και της Β` κατανοµής 6, για τα 
17µελή συµβούλια 9 και 8 αντίστοιχα, για τα 21 µελή συµβούλια 11 και 10 αντίστοιχα, για τα 
27µελή συµβούλια 14 και 13 αντίστοιχα, για τα 33µελή συµβούλια 17 και 16 αντίστοιχα, για 
τα 41 µελή συµβούλια 21 και 20 αντίστοιχα, για τα 45µελή συµβούλια 23 και 22 αντίστοιχα, 
για τα 49µελή συµβούλια 25 και 24 αντίστοιχα. 
 
 3. Οι έδρες της Α` κατανοµής κατανέµονται αναλογικά στους συνδυασµούς που συµµετέχουν 
στις εκλογές σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία: 
 
 Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τµήµατα του δήµου 
όλοι οι συνδυασµοί που συµµετείχαν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία διαιρείται µε τον 
αριθµό των εδρών της Α` κατανοµής. 
 
 Το πηλίκο της διαίρεσης, αυξηµένο κατά µία µονάδα, παραλειποµένου του κλάσµατος, 
αποτελεί το εκλογικό µέτρο της Α` κατανοµής. Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε 
συνδυασµού διαιρείται στη συνέχεια µε το εκλογικό µέτρο και καθένας τους καταλαµβάνει 
τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. 

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-ΔΚ3



 10
1 

 
 Εάν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί µε την προηγούµενη διαδικασία είναι 
λιγότερες από τις προς διάθεση της Α` κατανοµής, οι έδρες που αποµένουν διανέµονται ανά 
µία µεταξύ των επιλαχόντων συνδυασµών, ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα τους. 
 
 Εάν συνδυασµοί έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων διενεργείται  
κλήρωση. 
 
 Εάν και µετά τη διανοµή εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν αδιάθετες 
έδρες, κατανέµονται ανά µία κατά σειρά, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των έγκυρων 
ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασµού. 
 
 4. Για τη διάθεση των εδρών της Β` κατανοµής υπολογίζεται, αρχικά, πόσες από τις 
έδρες αυτές πρέπει να προσκυρωθούν στον επιτυχόντα συνδυασµό, ώστε να συγκεντρώσει 
συνολικά, συνυπολογιζοµένων και των εδρών που κατανεµήθηκαν σε αυτόν από την Α` 
κατανοµή, τα τρία πέµπτα (3/5) του συνόλου των εδρών. 
 
 Οι έδρες της Β` κατανοµής που αποµένουν προς διάθεση, µετά την παραχώρηση των εδρών 
στον επιτυχόντα συνδυασµό, διατίθενται στον άλλο συνδυασµό που έλαβε µέρος στην 
επαναληπτική ψηφοφορία. 
 
 Στην περίπτωση όπου λόγω του µικρού αριθµού εδρών που τους έχουν κατανεµηθεί από την 
Α` κατανοµή, ο επιτυχών συνδυασµός δεν µπορεί να συµπληρώσει τον αριθµό των τριών 
πέµπτων (3/5) του συνόλου των εδρών, προσκυρώνονται σε αυτόν όλες οι έδρες της Β` 
κατανοµής και δεν γίνεται καµία µεταβολή στη διάθεση των εδρών της Α` κατανοµής, 
ανάµεσα στους υπόλοιπους συνδυασµούς. 
 
 5. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή 
περισσότερων συνδυασµών, στην επαναληπτική ψηφοφορία µετέχουν οι υποψήφιοι δήµαρχοι 
όλων των συνδυασµών που ισοψήφησαν. 
 
 6. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή 
περισσότερων συνδυασµών, στην επαναληπτική µετέχουν ο υποψήφιος δήµαρχος του 
πρώτου σε αριθµό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασµού και οι υποψήφιοι δήµαρχοι των 
συνδυασµών που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση. 
 
 7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6, επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος 
δήµαρχος και ο συνδυασµός του που έλαβαν στην επαναληπτική ψηφοφορία τη σχετική 
πλειοψηφία. 
 
 Εάν στην ψηφοφορία αυτή ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι δήµαρχοι, το αρµόδιο δικαστήριο 
διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος δηµάρχου και του συνδυασµού του. 
 
 Εάν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασµοί, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για 
την ανάδειξη του επιτυχόντος δηµάρχου και του συνδυασµού του και εκείνου που έχει 
συµµετάσχει στη Β` κατανοµή κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο  
4. 
 
 8. Εάν κανένας από τους συνδυασµούς που συµµετέχουν στις εκλογές στην αρχική 
ψηφοφορία δεν συγκεντρώσει το εκλογικό µέτρο ή αν µόνον ένας το έχει συγκεντρώσει, τότε 
στην Α` κατανοµή συµµετέχουν οπωσδήποτε οι δύο συνδυασµοί που έχουν λάβει το 
µεγαλύτερο αριθµό έγκυρων ψηφοδελτίων. 
 
 Οι υποψήφιοι δήµαρχοι των δύο συνδυασµών συµµετέχουν και στην επαναληπτική 
ψηφοφορία. 
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 9. Οι τακτικοί και αναπληρωµατικοί σύµβουλοι εκλέγονται µε βάση την πρώτη 
ψηφοφορία σύµφωνα µε τους σταυρούς προτίµησης που έλαβε καθένας στην ψηφοφορία 
αυτή, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 32 και του άρθρου 38 του παρόντος. 
 
 

Άρθρο 34 
Κατανοµή των εδρών του δηµοτικού συµβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια 

 
 Οι έδρες του δηµοτικού συµβουλίου σε δήµο που έχει περισσότερες από µία Εκλογικές 
περιφέρειες κατανέµονται µεταξύ του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασµών, 
σύµφωνα µε το αποτέλεσµα της πρώτης ψηφοφορίας, όπως καθορίζονται στο άρθρο 32 του 
παρόντος, ως εξής: 
 
 1. Η κατανοµή ξεκινά αποδίδοντας στον επιτυχόντα συνδυασµό σε κάθε εκλογική περιφέρεια 
µία έδρα, εφόσον έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του στην οικεία εκλογική περιφέρεια. 
 
 2. Στη συνέχεια, αρχίζοντας από το µικρότερο σε εκλογική δύναµη συνδυασµό, ο οποίος 
εξασφάλισε, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 32 του παρόντος, συµµετοχή στο δηµοτικό 
συµβούλιο, ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων του στο δήµο διαιρείται µε τον αριθµό των 
εδρών που δικαιούται και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης, προσαυξηµένο κατά µία µονάδα, 
αποτελεί το εκλογικό µέτρο. 
 
 Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων του διαιρείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια µε το 
εκλογικό του µέτρο και ο συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο 
της διαίρεσης. 
 
 Εάν ο συνδυασµός εξακολουθεί να δικαιούται έδρες στο δηµοτικό συµβούλιο, ο αριθµός τους 
συµπληρώνεται µε τη διάθεση ανά µίας από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου διατηρεί το 
µεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. 
 
 Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του σε µια εκλογική 
περιφέρεια, οι έδρες αυτές παραµένουν κενές, δεν προσκυρώνονται στον επιτυχόντα 
συνδυασµό σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του παρόντος και µειώνεται ανάλογα ο αριθµός 
των µελών του δηµοτικού συµβουλίου. 
 
 3. Εάν σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιµες έδρες όσες δικαιούται ο 
συνδυασµός, τις καταλαµβάνει όλες και ο αριθµός τους αφαιρείται από τις διαθέσιµες της 
περιφέρειας. 
 
 Εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθµός, στο συνδυασµό κατακυρώνονται µόνον οι διαθέσιµες 
έδρες. 
 
 Εάν µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής παραµένουν αδιάθετες για το συνδυασµό 
έδρες, κατανέµονται ανά µία κατά σειρά στις Εκλογικές περιφέρειες, όπου ο συνδυασµός 
διατηρεί το µεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. 
 
 4. Οι έδρες που κατανέµονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 αφαιρούνται από τις 
διαθέσιµες της εκλογικής περιφέρειας. 
 
 5. Με την ίδια διαδικασία κατανέµονται οι έδρες σε κάθε εκλογική περιφέρεια για καθέναν 
από τους άλλους επιλαχόντες συνδυασµούς κατά αύξουσα σειρά εκλογής. 
 
 6. Οι έδρες που παραµένουν αδιάθετες σε κάθε εκλογική περιφέρεια µετά την ολοκλήρωση 
της παραπάνω διαδικασίας και για όλους τους επιλαχόντες συνδυασµούς καταλαµβάνονται 
από τον επιτυχόντα συνδυασµό, εφόσον έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του στις αντίστοιχες 
Εκλογικές περιφέρειες. Τυχόν αδιάθετες έδρες δεν κατανέµονται και µειώνεται αναλόγως ο 
αριθµός των µελών του δηµοτικού συµβουλίου. 
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Άρθρο 35 
Παραίτηση ή θάνατος υποψήφιου δηµάρχου σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας 

 
 1. Πριν από την επαναληπτική ψηφοφορία ο υποψήφιος δήµαρχος µπορεί να παραιτηθεί 
από την υποψηφιότητα του. Η Παραίτηση γίνεται µε γραπτή δήλωση του που επιδίδεται µε 
δικαστικό επιµελητή ή παραδίδεται µε απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου την τρίτη 
ηµέρα, το αργότερο, πριν από την επαναληπτική ψηφοφορία. 
 
 2. Αν ένας υποψήφιος δήµαρχος παραιτηθεί ή αποβιώσει, η πλειοψηφία των υποψηφίων του 
συνδυασµού του επιλέγει άλλον υποψήφιο δήµαρχο. 
 
 3. Αν εκείνος που έχει επιλεγεί ως υποψήφιος δήµαρχος είναι υποψήφιος σύµβουλος του 
συνδυασµού, η θέση του ως συµβούλου µένει κενή. 
 
 4. Η δήλωση της επιλογής για το νέο υποψήφιο δήµαρχο επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή ή 
παραδίδεται µε απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου το αργότερο τη δεύτερη ηµέρα πριν 
από την ψηφοφορία. 
 
Το αρµόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει το νέο υποψήφιο δήµαρχο σε δηµόσια συνεδρίαση 
ακόµη και την παραµονή της ψηφοφορίας. 
 
 5. Αν δεν υποβληθεί δήλωση επιλογής, δεν ανακηρύσσεται κανένας υποψήφιος δήµαρχος και 
εκλέγεται δήµαρχος ο σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού που έχει λάβει κατά την 
πρώτη εκλογή τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης. 
 
 6. Η επαναληπτική ψηφοφορία γίνεται από τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και τους ίδιους 
δικαστικούς αντιπροσώπους. 

 
 
 
 
 

Άρθρο 36 
Κατανοµή εδρών των συµβούλων της δηµοτικής κοινότητας 

 
 1. Για την εκλογή των συµβούλων της δηµοτικής κοινότητας εφαρµόζονται ανάλογα οι 
διατάξεις των άρθρων 31, 32, 33, 35, 39, 41 και 42 του παρόντος. 
 
 2. Ο συνδυασµός του επιτυχόντος δηµάρχου στις δηµοτικές εκλογές λαµβάνει τα τρία πέµπτα 
(3/5) του συνόλου των εδρών των συµβούλων σε κάθε δηµοτική κοινότητα και τα δύο 
πέµπτα (2/5) λαµβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασµοί, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 
32, 33 και 41 του παρόντος. 
 
 Αν σε δηµοτική κοινότητα δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του συνδυασµού του 
επιτυχόντος δηµάρχου, οι έδρες του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας κατανέµονται 
αναλογικά µεταξύ των υπόλοιπων συνδυασµών κατ` ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 4 
του άρθρου 32. 
 
 3. Για την κατανοµή των εδρών των συµβούλων των δηµοτικών κοινοτήτων σε κάθε 
δηµοτική κοινότητα λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε 
συνδυασµός υποψήφιου δηµάρχου σε όλα τα εκλογικά τµήµατα της εδαφικής περιφέρειας 
του δήµου. 
 

Άρθρο 37 
Εκλογή συµβούλων τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπου τοπικής κοινότητας 
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 1. Στις εκλογές των συµβουλίων τοπικής κοινότητας η κατανοµή των εδρών γίνεται 
αναλογικά, µεταξύ όλων των συνδυασµών που συµµετέχουν στις εκλογές και έχουν 
υποψηφίους για το συµβούλιο της τοπικής κοινότητας, µε τον ακόλουθο τρόπο: 
 
 Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στην τοπική κοινότητα όλοι µαζί οι 
συνδυασµοί που συµµετείχαν στις εκλογές και είχαν υποψηφίους για το συµβούλιο της 
τοπικής κοινότητας διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών του συµβουλίου τοπικής κοινότητας, 
αυξηµένο κατά µία µονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει, παραλειποµένου του κλάσµατος, 
αποτελεί το εκλογικό µέτρο. 
 
 Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται στη συνέχεια µε το 
εκλογικό µέτρο και κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο 
αυτής της διαίρεσης. 
 
 Εάν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί που συµµετέχουν στην κατανοµή µε την 
προηγούµενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που αποµένουν 
διανέµονται ανά µία µεταξύ όλων αυτών των συνδυασµών, ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα 
υπόλοιπα που έχουν. 
 
 Αν οι συνδυασµοί αυτοί ή µερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων, 
γίνεται κλήρωση. 
 
Αν και µετά τη διανοµή των εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν 
αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέµονται ανά µία, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των έγκυρων 
ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασµός. 
 
Αν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί µε το εκλογικό µέτρο είναι περισσότερες από 
τις προς διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασµό που έχει το 
µικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθµού έγκυρων 
ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασµών, ενεργείται µεταξύ αυτών κλήρωση από 
το αρµόδιο πρωτοδικείο. 
 
2. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας µόνο συνδυασµός για το συµβούλιο της τοπικής κοινότητας, ο 
πρόεδρος του συµβουλίου τοπικής κοινότητας και οι σύµβουλοι της τοπικής κοινότητας 
εκλέγονται από το µοναδικό αυτό συνδυασµό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς 
προτίµησης, µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός των εδρών του συµβουλίου της τοπικής 
κοινότητας εκλέγονται τακτικοί σύµβουλοι και οι υπόλοιποι αναπληρωµατικοί. 
 
3. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο µόνο συνδυασµοί για το συµβούλιο τοπικής κοινότητας ή για 
τον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας και ισοψηφίσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για 
ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασµού. Στην περίπτωση αυτή στα τριµελή συµβούλια 
τοπικής κοινότητας κατανέµονται στον πλειοψηφούντα συνδυασµό δύο (2) έδρες και στον 
επιλαχόντα συνδυασµό µία (1) έδρα. 
 
 Την έδρα εκπροσώπου τοπικής κοινότητας λαµβάνει ο συνδυασµός που πλειοψήφησε. 
 
 4. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασµοί, το πρωτοδικείο ενεργεί 
κλήρωση. Στα τριµελή συµβούλια τοπικής κοινότητας ο πρώτος συνδυασµός εκλέγει τον 
πρόεδρο και οι άλλοι δύο συνδυασµοί από έναν σύµβολο τοπικής κοινότητας. Αν 
ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασµοί για τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας 
το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασµού, ο οποίος και 
λαµβάνει την έδρα του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας. Αν υποψήφιοι του ίδιου 
συνδυασµού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση. 
 

Άρθρο 38 
Τακτικοί και αναπληρωµατικοί δηµοτικοί σύµβουλοι - Ισοψηφία 
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 1. Τακτικοί δηµοτικοί σύµβουλοι εκλέγονται, από τους υποψηφίους καθενός από τους 
συνδυασµούς του άρθρου 31, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς 
προτίµησης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35 του παρόντος. 
 
 Οι υποψήφιοι δήµαρχοι των επιλαχόντων συνδυασµών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες 
σύµβουλοι των συνδυασµών τους. Σε περίπτωση που ο συνδυασµός καταλαµβάνει έδρες σε 
περισσότερες Εκλογικές περιφέρειες ο υποψήφιος δήµαρχος λαµβάνει την έδρα της εκλογικής 
περιφέρειας, όπου ο συνδυασµός έλαβε τις περισσότερες έδρες. Σε περίπτωση ίσου αριθµού 
εδρών σε περισσότερες περιφέρειες, τότε λαµβάνει την έδρα αυτής στην οποία ο συνδυασµός 
έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση όπου σε περισσότερες περιφέρειες ο 
συνδυασµός έλαβε ίσο αριθµό ψήφων, διενεργείται κλήρωση. 
 
 2. Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασµών είναι 
αναπληρωµατικοί των τακτικών συµβούλων της εκλογικής τους περιφέρειας µε τη σειρά των 
σταυρών προτίµησης. 
 
 3. Εάν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφήσουν, το αρµόδιο πρωτοδικείο διενεργεί 
κλήρωση. 
 

Άρθρο 39 
Τακτικοί και αναπληρωµατικοί σύµβουλοι της δηµοτικής κοινότητας - Ισοψηφία 

 
 1. Τακτικοί σύµβουλοι του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας εκλέγονται από τους 
υποψηφίους καθενός από τους συνδυασµούς των υποψήφιων δηµάρχων, κατά σειρά, αυτοί 
που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης. 
 
 2. Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασµών είναι αναπληρωµατικοί των τακτικών συµβούλων 
του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας µε τη σειρά των σταυρών προτίµησης. 
 
 3. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση. 
 
 

Άρθρο 40 
Τακτικοί και αναπληρωµατικοί σύµβουλοι του συµβουλίου των τοπικών κοινοτήτων και 

εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων - Ισοψηφία 
 
 1. Τακτικοί σύµβουλοι του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας εκλέγονται από τους 
υποψηφίους κάθε συνδυασµού, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς 
προτίµησης. 
 
 Εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας εκλέγεται από τους υποψηφίους του συνδυασµού που 
πλειοψήφησε αυτός που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης. 
 
 2. Πρόεδρος του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος σύµβουλος του 
πλειοψηφήσαντος συνδυασµού ο οποίος έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς 
προτίµησης. 
 
 3. Οι λοιποί υποψήφιοι είναι αναπληρωµατικοί των τακτικών συµβούλων της τοπικής 
κοινότητας ή του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας. 
 
 4. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση. 
 

Άρθρο 41 
Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασµών 
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 1. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο µόνο συνδυασµοί και ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο διενεργεί 
κλήρωση για ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασµού. 
 
 Στην περίπτωση αυτή οι έδρες των συµβούλων κατανέµονται κατά τα τρία πέµπτα (3/5) 
στον επιτυχόντα συνδυασµό και κατά τα δύο πέµπτα (2/5) στον επιλαχόντα. 
 
 2. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 32 και του 
άρθρου 38 του παρόντος. 
 

 
Άρθρο 42 

Εξαγωγή και δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της εκλογής 
 
 1. Σε δήµους όπου υπάρχουν από ένα έως πέντε εκλογικά τµήµατα οι εφορευτικές επιτροπές 
συνεδριάζουν µετά το τέλος της διαλογής στην έδρα του δήµου και εξάγουν το γενικό 
αποτέλεσµα, σύµφωνα µε τα πρακτικά της ψηφοφορίας των τµηµάτων, το οποίο 
δηµοσιεύεται αµέσως, µε τοιχοκόλληση, στο δηµοτικό κατάστηµα. 
 
 2. Στους δήµους όπου υπάρχουν περισσότερα από πέντε εκλογικά τµήµατα οι αντιπρόσωποι 
της δικαστικής αρχής αποστέλλουν µε ασφαλή τρόπο τα εκλογικά στοιχεία στον πρόεδρο του 
αρµόδιου πρωτοδικείου. Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων όλων των εκλογικών τµηµάτων 
του δήµου, ο πρόεδρος του πρωτοδικείου εξάγει το γενικό αποτέλεσµα, το οποίο δηµοσιεύει 
αµέσως µε τοιχοκόλληση στο δηµοτικό κατάστηµα της έδρας του δικαστηρίου. 
 
 3. Η τοιχοκόλληση και η δηµοσίευση των προηγούµενων παραγράφων περιλαµβάνει 
πίνακα των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας, ο οποίος καταρτίζεται από το όργανο που είναι 
αρµόδιο για τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας. Ο πίνακας αυτός περιέχει: 
 
 α) τον αριθµό των εγγεγραµµένων εκλογέων, β) το συνολικό αριθµό ψηφισάντων, γ) τον 
αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων, δ) τον αριθµό των άκυρων ψηφοδελτίων, ε) τον αριθµό 
των λευκών ψηφοδελτίων και στ) την εκλογική δύναµη κάθε συνδυασµού, δηλαδή το σύνολο 
των έγκυρων ψηφοδελτίων τα οποία έλαβε κάθε συνδυασµός. 
 
 Στον πίνακα προτάσσονται οι συνδυασµοί, σύµφωνα µε τη σειρά της εκλογικής τους 
δύναµης. Κάτω από τον πίνακα συντάσσεται πράξη, στην οποία αναγράφονται ολογράφως τα 
πιο πάνω στοιχεία για κάθε περίπτωση και υπογράφεται από τον πρόεδρο. Κατά την 
κατάρτιση του πίνακα µπορεί να παρίσταται ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασµό. 
 
 4. Οι εφορευτικές επιτροπές και ο πρόεδρος του πρωτοδικείου γνωστοποιούν αµέσως το 
αποτέλεσµα της ψηφοφορίας στον περιφερειάρχη. 
 
 

Άρθρο 43 
Έκθεση πρακτικών 

 
 1. Αµέσως µετά τη δηµοσίευση του αποτελέσµατος της εκλογής, ο πρόεδρος της 
εφορευτικής επιτροπής ή άλλο µέλος της παραδίδει τα πρακτικά της, τα λοιπά εκλογικά 
έγγραφα, τα δέµατα των ψηφοδελτίων ταξινοµηµένα κατά συνδυασµούς και µε τη σειρά που 
είναι αριθµηµένα, καθώς και τους φακέλους στον πρόεδρο πρωτοδικών. 
 
 2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών, εκθέτει τα πρακτικά της εκλογής µαζί µε τον πίνακα των 
αποτελεσµάτων της στο κατάστηµα του πρωτοδικείου επί πέντε (5) ηµέρες και συντάσσει για 
την έκθεση αυτή πρακτικό, που τοιχοκολλάται επίσης έξω από το δικαστικό κατάστηµα. 
 
 3. Οι εφορευτικές επιτροπές, µόλις δηµοσιευθεί το αποτέλεσµα της εκλογής, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 του άρθρου 42 γνωστοποιούν µε ανακοίνωση τους, που δηµοσιεύεται στο 
δηµοτικό κατάστηµα του δήµου, ότι τα πρακτικά της εκλογής µαζί µε τον πίνακα των 
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αποτελεσµάτων της και µε τα λοιπά στοιχεία θα εκτεθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
προηγούµενης παραγράφου. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 42, η έκθεση 
των πρακτικών γνωστοποιείται µε ανακοίνωση, που εκδίδει ο πρόεδρος του πρωτοδικείου, η 
οποία τοιχοκολλάται στο δηµοτικό κατάστηµα του δήµου, καθώς και στο κατάστηµα του 
δικαστηρίου. 
 
 

Άρθρο 44 
Επικύρωση της εκλογής 

 
 1. α. Το πολυµελές πρωτοδικείο µετά από τη λήξη του πενθηµέρου της παραγράφου 2 
του προηγούµενου άρθρου ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασµούς, 
τον δήµαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους κάθε 
συνδυασµού, τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς συµβούλους των δηµοτικών κοινοτήτων, 
τους συµβούλους των τοπικών κοινοτήτων, τους εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας µε 
τους αναπληρωµατικούς τους. 
 
 β. Με την ανωτέρω απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου ανακηρύσσονται οι τακτικοί και 
αναπληρωµατικοί σύµβουλοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασµού. 
 
 γ. Με την ίδια απόφαση ανακηρύσσονται οι τακτικοί σύµβουλοι κάθε συνδυασµού σύµφωνα 
µε τον αριθµό των σταυρών προτίµησης που έχουν λάβει στο σύνολο της εδαφικής 
περιφέρειας του δήµου. 
 
 Οι σύµβουλοι των δηµοτικών ή των τοπικών κοινοτήτων κατατάσσονται µε τη σειρά της 
εκλογής τους, σύµφωνα µε τον αριθµό των σταυρών προτίµησης που έχουν λάβει και, αν δεν 
υπάρχουν σταυροί, µε αλφαβητική σειρά. 
 
 2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου εκθέτει τις αποφάσεις στο κατάστηµα του δικαστηρίου 
επί τρεις (3) συνεχείς ηµέρες και αποστέλλει αντίγραφο τους στον περιφερειάρχη και στον 
Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Αντίγραφο των αποφάσεων αποστέλει ο 
αρµόδιος Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης σε κάθε δήµο που ανήκει στη 
χωρική αρµοδιότητα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 
 
 

Άρθρο 45 
∆ικαίωµα ένστασης 

 
 Ένσταση µπορεί να ασκήσει: 
 
 α) κάθε εκλογέας εγγεγραµµένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήµου, καθώς και 
 β) ο υποψήφιος κατά τις εκλογές στον οικείο δήµο. 
 
 

Άρθρο 46 
Άσκηση ένστασης - Αρµόδιο δικαστήριο 

 
 1. Η ένσταση ασκείται µε δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται µαζί µε τρία  
αντίγραφα στην αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόµενη πράξη. 
 
 Η προθεσµία για την άσκηση της ένστασης ή η άσκηση της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της 
προσβαλλόµενης πράξης. 
 
 2. Το δικόγραφο της ένστασης απαιτείται να περιέχει τα στοιχεία που προβλέπονται στο 
άρθρο 251 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (ν. 2717/1999, ΦΕΚ 97 Α). 
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 2. Οι ενστάσεις εκδικάζονται σε πρώτο και τελευταίο βαθµό από το τριµελές διοικητικό 
πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο οικείος δήµος. 
 
 4. Η διαβίβαση της ένστασης στο αρµόδιο για την εκδίκαση της δικαστήριο γίνεται σύµφωνα 
µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 252 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας. 
 
 

Άρθρο 47 
Περιεχόµενο της ένστασης 

 
 1. Η ένσταση στρέφεται κατά της απόφασης µε την οποία ανακηρύσσονται οι  
επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασµοί και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασµού που 
εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωµατικοί, βάσει του σχετικού πίνακα των αποτελεσµάτων ο 
οποίος ενσωµατώνεται σε αυτή. 
 
 2. Λόγους ένστασης µπορούν να θεµελιώσουν: 
 
 α) η έλλειψη νόµιµων προσόντων και η συνδροµή κωλυµάτων σε υποψηφίους που έχουν 
εκλεγεί ως τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη, 
 
 β) η παράβαση του νόµου κατά τη διεξαγωγή της εκλογής ή κατά την εξαγωγή του 
εκλογικού αποτελέσµατος ή κατά την ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασµών ή κατά την 
ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασµών και των προσώπων που ανήκουν 
σε αυτούς, 
 
 γ) η ακυρότητα ή η εσφαλµένη αρίθµηση των ψηφοδελτίων. 
 
 

Άρθρο 48 
Προθεσµία για την άσκηση ένστασης 

 
 1. Η ένσταση ασκείται µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερών από τη λήξη του χρόνου 
έκθεσης της πράξης, µε την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες 
συνδυασµοί, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασµού που εκλέγονται ως τακτικοί ή 
αναπληρωµατικοί, κατά το άρθρο 44 του παρόντος. 
 
 2. Η προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου δεν παρεκτείνεται σε καµία περίπτωση. 
 
 

Άρθρο 49 
∆ιαδικασία εκδίκασης της ένστασης 

 
 1. Για τα θέµατα της προδικασίας, της κύριας διαδικασίας, της παρέµβασης, της αντένστασης, 
της αποδεικτικής διαδικασίας, του παρεµπίπτοντος ελέγχου, της απόφασης του δικαστηρίου, 
καθώς και της γνωστοποίησης της εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 253 έως και 260 
του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, όπως κάθε φορά ισχύει, ο οποίος και εφαρµόζεται για 
κάθε σχετικό θέµα, που δεν ρυθµίζεται, ειδικώς, από τις διατάξεις του παρόντος. Κάθε άλλη 
διάταξη που ρυθµίζει τα ίδια θέµατα διαφορετικά καταργείται. 
 
 2. Ο κατά το άρθρο 258 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας παρεµπίπτων έλεγχος της 
εγγραφής, µετεγγραφής ή διαγραφής εκλογέα στους ή από τους εκλογικούς καταλόγους του 
οικείου δήµου, χωρεί κατά των πράξεων αυτών µόνον αν αυτές έγιναν κατά τη σύνταξη ή 
αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων κατά τη διάρκεια του έτους, που προηγείται της 
ηµεροµηνίας διενέργειας των δηµοτικών εκλογών 
 
 3. Αίτηση αναθεώρησης, τριτανακοπή και αίτηση ερµηνείας ή διόρθωσης ασκούνται κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 261 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας. 
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Άρθρο 50 

Αίτηση αναίρεσης 
 
 1. Κατά των αποφάσεων που εκδόθηκαν από τα τριµελή διοικητικά πρωτοδικεία χωρεί αίτηση 
αναιρέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών 
από την παρέλευση του πενθηµέρου που ορίζεται στο άρθρο 260 παράγραφος 1 του Κώδικα 
∆ιοικητικής ∆ικονοµίας. 
 
 2. Όταν ασκείται αίτηση αναιρέσεως δεν χορηγείται αναστολή εκτέλεσης της 
αναιρεσιβαλλόµενης απόφασης. 
 
 3. Η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών, το 
βραδύτερο, από την περιέλευση της αιτήσεως αναιρέσεως σε αυτό. 
 
 4. Αν η τελεσίδικη απόφαση, βάσει της οποίας µεταβλήθηκε µε οποιονδήποτε τρόπο η αρχική 
εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών, αναιρεθεί και κριθεί κατ` ουσίαν η διαφορά από το 
αρµόδιο διοικητικό δικαστήριο, εκείνοι που ανακηρύσσονται ως επιτυχόντες µετά την 
απόφαση θεωρούνται ότι εγκαταστάθηκαν αναδροµικά, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 
9 του παρόντος. Η αναδροµική αυτή εγκατάσταση δεν θίγει το κύρος των πράξεων που 
εκδόθηκαν ή δηµοσιεύθηκαν από τις Αρχές των οποίων η εκλογή ακυρώθηκε από το αρµόδιο 
διοικητικό δικαστήριο. 
 
 

Άρθρο 51 
Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης 

 
 1. Αν ακυρωθεί η εκλογή για παράβαση νόµου ή για οποιαδήποτε πληµµέλεια, 
επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία ανάµεσα στους ίδιους υποψηφίους, που είχαν ανακηρυχθεί 
νόµιµα. 
 
 2. Ο δήµαρχος εκδίδει χωρίς καθυστέρηση πρόγραµµα, µε το οποίο καλεί τους δηµότες 
εκλογείς για την επανάληψη της εκλογής για τον υπολειπόµενο χρόνο της δηµοτικής 
περιόδου. Το πρόγραµµα δηµοσιεύεται µε τοιχοκόλληση δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες 
πριν από την ηµέρα που έχει οριστεί για την ψηφοφορία και αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
δήµου. 
 

Άρθρο 57 
Μεταβατικές διατάξεις 

 
 Για τις δηµοτικές εκλογές του Νοεµβρίου 2010, όπου αναφέρεται στις διατάξεις ο 
περιφερειάρχης, νοείται ο νοµάρχης στη διοικητική περιφέρεια του οποίου ανήκει ο 
συγκεκριµένος δήµος, και όπου αναφέρεται ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης, νοείται ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας στη διοικητική περιφέρεια του 
οποίου ανήκει ο συγκεκριµένος δήµος. 
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  Ν. 3463/ 2006 (Α’ 114) 

Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων 

 

Αρθρο 16 

Μεταδηµότευση υποψηφίων στις δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές 

1. Επιτρέπεται η µεταδηµότευση χωρίς τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 7 του 
άρθρου 15, όταν πρόκειται µόνο για την υποβολή υποψηφιότητας σε δηµοτικές και κοινοτικές 
εκλογές στους ∆ήµους και τις Κοινότητες των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης και στους 
∆ήµους ή τις Κοινότητες των νοµών, στην περιφέρεια των οποίων υπάγεται ο ∆ήµος ή η 
Κοινότητα που ο υποψήφιος είναι ή ήταν πριν γραµµένος στα Μητρώα Αρρένων ή στα 
δηµοτολόγια ή στους εκλογικούς καταλόγους 

 2. Το δικαίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί από την 1η Αυγούστου του έτους διενέργειας των 
εκλογών µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της κατάθεσης στο αρµόδιο δικαστήριο της δήλωσης 
κατάρτισης των συνδυασµών. Η απόφαση µεταδηµότευσης εκδίδεται υποχρεωτικά µέσα στην 
ίδια προθεσµία και είναι αµέσως εκτελεστή. Η απόφαση µεταδηµότευσης παύει να ισχύει µετά 
την παρέλευση τριών (3) µηνών από την ανακήρυξη των συνδυασµών, εφόσον αυτός που 
µεταδηµότευσε δεν ανακηρύχθηκε υποψήφιος. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρµόζεται, κατά τα 
λοιπά, η παράγραφος 7 του προηγούµενου άρθρου. 
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,  
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τα άρθρα 1, 25 και 30 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α’ 87). 

Ελληνική   
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2. Το άρθρο 18 παράγραφος 10 περίπτωση α΄ του Ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες 

συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές  και δηµοτικές 

εκλογές» (Α’  138). 

3. Το υπ’ αριθ. 105/7-11-2011 Προεδρικό ∆ιάταγµα «Ένταξη των Τοπικών Κοινοτήτων 

Πεύκων, Χρυσοπηγής, Λιθινών και Περβολακίων του ∆ήµου Ιεράπετρας στον όµορο 

∆ήµο Σητείας» (Α΄ 239). 

4. Την υπ’ αριθ. 2891/20-3-2013 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής  

Αρχής «Αποτελέσµατα της Απογραφής Πληθυσµού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στον 

De Facto Πληθυσµό της Χώρας» (Β΄ 630). 

5. Την υπ’ αριθ. ΓΠ-192/18-3-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής «Τροποποίηση της Απόφασης µε αριθµό 

2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013) και θέµα «Αποτελέσµατα της 

Απογραφής Πληθυσµού−Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto 

Πληθυσµό της Χώρας» (Β΄ 699).  

6. Του άρθρου 9, παρ. 2 του ν. 4257/ 2014 (Α’ 93) 

7. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 86/2012 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄141). 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π∆ 

63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά όργανα»  (Α’ 98). 

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του 

κρατικού προϋπολογισµού για το τρέχον και τα επόµενα οικονοµικά έτη 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Άρθρο 1 
 

Ο αριθµός των δηµοτικών συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 

3852/2010, µε βάση τον πληθυσµό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή, ορίζεται 

ο αναγραφόµενος ως ακολούθως: 
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Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας-Θράκης 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΡΑΜΑΣ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ∆ΟΞΑΤΟΥ 14.545 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΟΞΑΤΟΥ 8.939 17 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 5.606 10 
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ  58.672 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΡΑΜΑΣ 58.284 32 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙ∆ΗΡΟΝΕΡΟΥ 388 1 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 7.962 21 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  3.971 17 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 2.879 12 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 1.092 5 
∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  13.261 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 9.168 19 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ 4.093 8 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ  72.905 41 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 61.688 35 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 2.718 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ 8.499 5 
∆ΗΜΟΣ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 19.370 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 15.944 22 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΑ∆ΩΝ 3.426 5 
∆ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ  37.380 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΣΣΑΣ 6.495 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΙΝΟΥ 2.212 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΟΣ 23.286 20 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 5.387 5 
∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ  2.773 17 
∆ΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 14.898 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΕΑ 4.677 9 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 6.122 11 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 4.099 7 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  70.567 41 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 58.870 34 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 11.697 7 
∆ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 22.469 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 5.202 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΟΥ 1.250 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 16.017 19 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ  32.054 33 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 9.313 10 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 9.171 9 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΑΝΟΥ 5.336 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 4.218 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΕΩΝ 4.016 4 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ 

Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 14.678 27 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΒ∆ΗΡΩΝ 18.905 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒ∆ΗΡΩΝ 3.449 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΣΤΩΝΙ∆ΟΣ 10.371 15 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΕΡΟΥ 5.085 7 
∆ΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 14.631 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΩΝ 770 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΤΥΛΗΣ 2.040 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΗΣ 11.368 21 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΤΡΩΝ 453 1 
∆ΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 64.647 41 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ 62.567 40 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2.080 1 
∆ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 11.432 27 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΠΗΣ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 16.198 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 5.557 9 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΧΡΟΥ 1.151 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΗΣ 2.077 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΛΥΡΑΣ 7.413 12 
∆ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 13.547 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΞΑ∆ΩΝ 1.696 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΣΜΟΥ 5.620 11 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΩΣΤΟΥ 6.231 13 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 66.390 41 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΟΥ 3.491 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 60.149 37 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 2.750 2 
∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ  14.571 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 6.282 12 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ 8.289 15 

 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Πληθυσµός  ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 
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∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 41.604 33 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 20.298 16 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙ∆ΩΝ 4.464 3 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΚΗΣ 7.173 6 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΟΣ 9.669 8 

∆ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 66.708 41 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 8.790 5 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΓΙΝΑΣ 2.468 2 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 48.380 30 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΟΒΡΑ 5.372 3 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙ∆ΟΣ 1.698 1 

∆ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  32.263 33 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΜΙΩΝ 7.505 8 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ 3.836 4 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 20.922 21 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληθυσµός ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  52.013 33 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 36.974 23 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 15.039 10 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 23.652 27 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5.794 7 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 3.876 4 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 2.990 3 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 2.647 3 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑ∆ΥΤΟΥ 2.386 3 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ 5.959 7 

∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ  46.278 33 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥ 6.583 5 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕ∆ΩΡΟΥ 29.843 21 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 9.852 7 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ  50.107 33 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 10.897 7 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 27.460 18 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 11.750 8 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 53.315 33 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 9.868 6 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ 25.255 16 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΑΣ 18.192 11 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  324.766 49 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 314.905 48 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ 9.861 1 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 91.440 41 
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∆ΗΜΟΣ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ  100.933 45 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ 26.850 12 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ 74.083 33 

∆ΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑ∆Α  40.675 41 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΗΡΟΥ 3.623 4 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ 2.038 2 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΝ∆ΟΙΩΝ 3.681 4 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 4.066 4 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑ∆Α 19.015 19 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΧΑΝΑ 2.432 2 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΧΟΥ 5.820 6 

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ  83.610 41 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 6.767 3 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 26.613 13 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ 12.922 7 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΕΩΝ 37.308 18 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ  98.861 41 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 13.769 6 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 39.547 16 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 45.545 19 

∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ  70.653 41 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 17.546 10 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΙΑΣ 34.678 20 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 18.429 11 

∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ  33.510 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 14.683 15 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 10.495 10 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 8.332 8 

∆ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  38.185 33 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6.103 5 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓ∆ΟΝΙΑΣ 10.481 9 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 21.601 19 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ Πληθυσµός ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ  51.710 41 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ 6.297 5 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΟΪΡΑΝΗΣ 1.419 1 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ 28.490 23 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΣΩΝ 4.683 4 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΩΝ 2.733 2 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ 5.441 4 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΥ 2.647 2 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 28.258 27 

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-ΔΚ3
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 5.575 5 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 6.175 6 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΟΥ 4.505 4 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑ∆ΙΩΝ 404 1 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 11.599 11 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ Πληθυσµός ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  27.495 27 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ 20.311 20 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 7.184 7 

∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 28.816 27 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΓΟΡΙΤΙ∆ΑΣ 3.597 3 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ε∆ΕΣΣΑΣ 25.219 24 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ  62.887 41 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 34.062 22 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 8.612 6 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΡΟΥ 6.452 4 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 6.974 5 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ 6.787 4 

∆ΗΜΟΣ ΣΚΥ∆ΡΑΣ 20.173 27 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΗΙ∆ΟΣ 4.579 6 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥ∆ΡΑΣ 15.594 21 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Πληθυσµός ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ  26.297 27 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 8.706 9 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΟΥ 10.087 10 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 7.504 8 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  85.979 41 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΦΙΝΑΣ 4.299 2 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 61.897 30 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΟΥ 5.638 3 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 7.127 3 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ 4.923 2 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΩΝ 2.095 1 

∆ΗΜΟΣ ΠΥ∆ΝΑΣ - ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ 15.202 27 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 4.849 9 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ 3.915 7 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ 3.156 5 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥ∆ΝΑΣ 3.282 6 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ Πληθυσµός ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ  9.314 21 

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-ΔΚ3
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 2.685 6 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ 1.923 4 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗΣ 2.095 5 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΥΣ 2.611 6 

∆ΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 20.286 27 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΙΝΟΥ 2.497 3 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 4.869 7 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ 8.943 12 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΓΙΛΟΥ 3.977 5 

∆ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 14.693 27 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 8.131 15 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΥΜΩΝΑ 6.562 12 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  21.215 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 12.206 16 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ 5.090 6 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ 3.919 5 
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ  12.455 27 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ 3.112 7 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 9.343 20 

∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  76.430 41 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΆΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 196 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 5.335 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΝΑ 3.889 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΗΣ 750 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 60.642 32 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 5.618 3 
∆ΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ  22.488 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ 375 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑ∆ΟΧΩΡΙΟΥ 864 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΙΝΗΣ 6.970 8 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ 4.855 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΑΧΩΝΟΣ 139 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 9.285 10 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ Πληθυσµός ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 18.691 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΝΑΙΑΣ 6.115 9 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 3.557 5 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ 9.019 13 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ  19.231 27 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ 12.237 17 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 6.994 10 

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ  37.534 33 

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-ΔΚ3
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 11.837 11 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ 19.627 17 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΛΙΑΣ 6.070 5 

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 22.329 27 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 3.988 5 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ 2.389 3 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 4.357 5 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 11.595 14 

∆ΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 13.459 27 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 9.908 20 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΡΩΝΗΣ 3.551 7 

 
 
 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας 
 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 26.399 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒ∆ΕΛΛΑΣ 384 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 888 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΝΤΖΙΟΥ 1.996 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ 891 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 17.488 20 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΟΤΣΙΚΟΥ 43 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ 1.925 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ 1.385 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ 35 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 251 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ 486 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΜΙΞΗΣ 468 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ 159 1 
∆ΗΜΟΣ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ 5.909 21 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ 4.312 15 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΣΙΩΝ 1.597 6 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  35.773 41 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ 6.453 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2.142 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΤΣΙΟΥ 1.276 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 16.909 18 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 559 1 

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-ΔΚ3



 12
0 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 297 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ 665 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΕ∆ΝΩΝ 3.308 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 4.164 5 
∆ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ  3.171 17 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΙΤΩΝ 792 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ 575 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΟΥ 127 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 1.677 9 
∆ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ  11.739 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 8.806 20 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΊΩΝΟΣ ∆ΡΑΓΟΥΜΗ 2.933 7 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ  Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ  18.558 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ 4.056 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4.128 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 654 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 6.232 9 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 3.488 5 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 45.545 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1.339 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΜΙΟΥ 2.770 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΣΤΗΣ 317 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 3.939 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 37.180 26 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 71.106 41 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΗΣ 3.444 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 2.387 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 5.898 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 5.857 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 53.520 31 
∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 14.961 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 3.553 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 1.556 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑ∆ΕΡΟΥ 1.216 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΒΙΩΝ 8.636 16 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 17.368 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΥ 3.183 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 7.721 11 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΙΚΟΥ 633 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΧΟΒΟΥ 1.124 2 

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-ΔΚ3
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΥΜΦΑΙΟΥ 152 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΩΤΑ 4.555 7 
∆ΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ  1.554 13 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ 364 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΣΠΩΝ 1.190 10 
∆ΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 32.919 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ 2.774 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΤΗΣ 5.941 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ 4.233 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 19.971 20 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ Πληθυσµός 
2011 

∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  42.985 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 4.344 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΙΩΝ 26.961 21 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ 2.915 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 3.257 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5.508 4 
∆ΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 6.089 21 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 2.403 8 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1.287 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣ 2.399 8 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ  6.945 21 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΩΝ 2.101 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ 4.120 12 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟ∆ΩΡΙΑΝΩΝ 219 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ 505 2 
∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  12.893 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΧΘΟΥ 4.807 10 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΕΝΟΥ 780 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 2.538 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑ 4.768 10 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  26.389 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ 18.491 19 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 2.471 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 1.157 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡ∆ΙΚΑΣ 1.630 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΒΟΤΩΝ 2.640 3 
∆ΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ  10.185 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ 2.178 6 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 7.543 20 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΛΙΟΥ 464 1 
∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 7.909 21 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΓΙΑ∆ΑΣ 1.755 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 6.154 16 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 6.024 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΠΕ∆ΟΥ 84 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ 251 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ 2.207 9 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ 438 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ 1.752 8 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΡΑΚΟΥ 441 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 851 4 
∆ΗΜΟΣ ∆Ω∆ΩΝΗΣ  10.130 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 4.573 12 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆Ω∆ΩΝΗΣ 1.473 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 2.538 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΛΩΝ 1.546 4 
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 3.804 17 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 1.476 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΒΟΥΣΗΣ 118 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 1.008 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΙΓΚΟΥ 294 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΦΗΣ 908 4 
∆ΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 14.788 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ 1.567 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 1.057 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΙΤΣΑΣ 1.325 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΛΟΣΣΩΝ 1.637 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ 9.202 17 
∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  111.737 45 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 11.328 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 79.274 31 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 5.697 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 252 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΜΒΩΤΙ∆ΟΣ 10.435 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 4.751 2 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ  6.342 21 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ 453 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΣΤΡΑΤΟΥ 279 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 4.565 14 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ 955 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΚΑΣ 90 1 
∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ  6.216 21 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 2.373 8 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 3.450 12 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΕΑΣ 393 1 
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 9.258 21 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΆΝΩ ΚΑΛΑΜΑ 2.645 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΆΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 1.624 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 2.535 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 1.787 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΒ∆ΑΝΗΣ 98 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ 569 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ  13.788 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩΓΕΙΟΥ 895 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 4.024 8 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΕΑΣ 805 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ 8.064 16 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ  12.747 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΓΑΣ 4.771 10 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 7.976 17 
∆ΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  31.492 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 4.238 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ 4.550 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 22.704 24 
 
 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 
 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 5.414 21 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 1.796 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 2.284 9 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ 1.334 5 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ  55.216 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΜΟΥ 3.022 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 2.687 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΟΥ 4.310 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 41.519 25 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 3.678 2 
∆ΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ  8.874 21 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 4.767 11 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 4.107 10 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 13.768 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΩΜΗΣ 2.543 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 7.423 15 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΜΙΣΟΥ 3.802 7 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ  16.998 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΜΑ 9.006 14 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΛΑΝΩΝ 4.660 8 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΛΟΥ 3.332 5 
∆ΗΜΟΣ ΣΟΦΑ∆ΩΝ  19.416 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΆΡΝΗΣ 2.638 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΛΑΪ∆ΑΣ 1.989 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΝΤΙΝΗΣ 316 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ 11.271 15 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΜΑΣΙΟΥ 3.202 4 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 11.633 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ 5.873 14 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 1.961 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ 1.521 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 2.278 5 
∆ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 32.044 41 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ 3.618 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡ∆ΙΚΟΥΣΗΣ 2.251 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 10.965 14 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ 716 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑ∆ΙΟΥ 2.662 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 3.173 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 4.089 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 2.555 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ 2.015 3 
∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ  20.746 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΙΟΥ 2.112 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΕΛΕΡ 2.007 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ 2.247 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 6.529 8 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 7.851 10 
∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  161.339 49 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 12.280 4 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΑ∆ΑΣ 3.192 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 145.867 44  
∆ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 13.726 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 447 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΝΝΩΝ 2.425 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ 3.577 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 2.535 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΣΩΝΟΣ 4.742 9 
∆ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  24.757 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ 8.012 9 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 16.745 18 
∆ΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  18.262 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΙΠΠΕΑ 3.127 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ 1.181 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ∆ΑΜΑΝΤΑ 4.180 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 9.774 14 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 18.557 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ 12.514 18 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΡΑΣ 755 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΤΕΛΕΟΥ 2.413 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΡΠΗΣ 2.875 4 
∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  142.849 49 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ 5.590 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 3.205 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙ∆ΑΣ 4.107 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ 85.149 28 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΥ 2.132 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ 694 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 6.761 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 33.261 12 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 1.950 1 
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 5.885 21 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΓΟΡΑΣ 3.300 12 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2.585 9 
∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ  10.398 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ 1.993 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΦΕΤΩΝ 1.814 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΕΩΝ 3.184 8 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΗΠΙΑ∆ΟΣ 2.025 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ 1.382 4 
∆ΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 10.647 27 

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-ΔΚ3
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΛΑΣ 4.603 12 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙ∆ΙΟΥ 433 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ 5.611 14 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ Πληθυσµός ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 2.804 17 
∆ΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 6.619 21 
∆ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ  5.041 21 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ  23.863 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 779 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 2.264 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 12.700 18 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 995 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ 1.580 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ 1.113 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΦΑΙΩΝ 1.417 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΣΙΩΝ 3.015 4 
∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ  15.037 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΘΗΚΩΝ 1.182 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΜΦΩΝ 4.821 10 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ 502 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΙ∆ΑΣ 327 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΑΛΕΙΩΝ 3.408 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΝ∆ΕΩΝ 1.201 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΗΣ 3.596 8 
∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 80.287 45 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙ∆ΑΣ 2.720 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙ∆ΕΝ∆ΡΟΥ 2.208 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΙΑΚΑ 2.145 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2.824 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ 2.756 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ 2.661 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 61.017 34 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ 3.956 2 
∆ΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ  13.305 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) 4.782 10 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ 2.713 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 5.810 12 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Πληθυσµός ∆ηµοτικοί 
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2011 Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ 10.754 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 5.968 15 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 4.786 12 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ  8.316 21 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 1.596 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΧΟΒΗΣ 2.824 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ 3.896 10 
∆ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ  36.192 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΓΙΩΝ 3.226 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΒΑΙΩΝ 25.479 23 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΙΣΒΗΣ 2.595 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 4.892 5 
∆ΗΜΟΣ ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ  31.372 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΑΥΛΕΙΑΣ 1.694 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 3.249 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 2.263 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ 22.788 24 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 1.378 2 
∆ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  11.688 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ 2.744 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 8.944 21 
∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  18.992 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ 1.867 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 6.527 9 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 6.838 10 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 3.760 5 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  19.067 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΡΦΥΩΝ 5.922 8 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 13.145 19 
∆ΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ  13.345 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ 6.867 14 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 6.478 13 
∆ΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙ∆ΗΨΟΥ 21.278 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙ∆ΗΨΟΥ 6.065 8 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ 3.574 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 7.000 9 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΧΑ∆ΟΣ 1.610 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΕΩΝ 3.029 4 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 12.235 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 6.719 15 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΦΗΡΕΩΣ 340 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 2.377 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΡΕΩΝ 2.799 6 
∆ΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 28.291 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΩΝΟΣ 4.465 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΣΤΥΩΝ 4.791 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ 3.102 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΜΗΣ 7.024 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΜΥΝΕΩΝ 8.909 8 
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ  11.860 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΥΜΝΙΩΝ 4.456 10 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΡΕΩΣ 5.323 12 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΛΕΩΣ 2.081 5 
∆ΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ  2.888 17 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ 100.966 45 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΗ∆ΩΝΟΣ 7.285 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΙ∆ΟΣ 9.205 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 16.769 8 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 9.358 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ 58.349 26 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ  14.365 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΑΦΩΝ 2.761 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ 3.925 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 2.892 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΝΙΑΝΗΣ 2.185 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 2.602 5 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  14.715 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΟΜΝΙΣΤΑΣ 1.662 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 8.124 15 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ 781 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 1.203 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΣΟΥ 2.169 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΝΑ 776 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 11.089 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 4.439 11 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ 3.481 8 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΘΟΡΕΑΣ 3.169 8 
∆ΗΜΟΣ ∆ΟΜΟΚΟΥ  12.105 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΟΜΟΚΟΥ 5.239 12 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΟΣ 3.299 7 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΝΙΑ∆ΟΣ 3.567 8 
∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  75.122 41 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 3.393 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΙΕΩΝ 64.238 34 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑ∆ΙΟΥ 2.194 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ 596 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΤΗΣ 4.701 3 
∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ  19.575 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 8.271 12 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΑΦΝΟΥΣΙΩΝ 3.689 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ 4.436 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ 3.179 4 
∆ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 16.468 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 2.465 4 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 5.615 9 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ 7.960 13 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 428 1 
∆ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12.094 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3.166 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 4.722 11 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΩΛΟΥ 4.206 9 
∆ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΟΣ 13.008 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΙΝΑΙΩΝ 3.998 8 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 2.965 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΛΙ∆ΟΣ 6.045 13 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΦΩΝ 28.048 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΗΣ 8.302 10 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙ∆ΙΟΥ 3.240 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ 2.096 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΕΛΦΩΝ 2.379 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΕΣΦΙΝΑΣ 2.011 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ 6.068 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΩΝ 1.808 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2.144 3 
∆ΗΜΟΣ ∆ΩΡΙ∆ΟΣ 15.624 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡ∆ΟΥΣΙΩΝ 2.541 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 6.219 11 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙ∆ΩΡΙΚΙΟΥ 3.617 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ 3.247 6 
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Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου-∆υτικής Ελλάδας-Ιονίου 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Πληθυσµός 
2011 

∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 92.608 45 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 2.000 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 58.097 28 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ 4.974 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΤΙΕΩΝ 6.483 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ 3.744 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4.853 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1.366 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 3.778 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ 1.979 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 5.334 3 
∆ΗΜΟΣ ΆΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ  18.952 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ 10.207 14 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ∆ΕΩΝΟΣ 3.915 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ 4.830 7 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 17.072 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 10.238 16 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΝΑΧΟΥ 4.819 8 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ 2.015 3 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 8.189 21 
∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 33.931 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 6.409 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 18.233 18 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΙΑ∆ΩΝ 9.289 9 
∆ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 28.124 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 2.601 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ∆ΟΤΙΑΣ 3.051 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 17.596 17 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 1.588 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΛΗΝΗΣ 875 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΕΙΑΣ 2.413 2 
∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ  12.204 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΥΖΙΑΣ 3.033 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ 6.925 15 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΕΙΩΝ 2.246 5 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ  49.620 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ 2.733 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ 26.196 18 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ 4.754 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΚΟΠΤΟΥ 6.408 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΝΕΟΥ 3.232 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 6.297 4 
∆ΗΜΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ  26.055 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΜΗΣ 10.127 10 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΟΥ 5.876 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΒΡΗΣ 4.557 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΛΕΝΙΑΣ 5.495 6 
∆ΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ  9.102 21 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ 374 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 324 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ 3.222 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΡΩΝ 5.182 12 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 11.185 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΟΑΝΙΑΣ 1.755 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 6.048 15 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ 2.349 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΪΩΝ 1.033 2 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ (Έδρα: Πάτρα) 214.336 49 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ 4.604 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΑΤΙ∆ΟΣ 13.604 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 9.925 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΤΡΕΩΝ 171.075  39 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΙΟΥ 15.128 4 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 22.689 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ 4.691 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 8.327 10 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΟΥ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 4.772 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 4.899 6 
∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 14.268 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ 2.026 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΗΣ 1.868 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 10.374 20 
∆ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 13.901 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8.618 17 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΕΙΑΣ 989 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΩΝΟΣ 1.326 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΛΟΗΣ 2.968 6 
∆ΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ  9.076 21 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΧΑΡΩΣ 7.684 18 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 1.392 3 
∆ΗΜΟΣ ΉΛΙ∆ΑΣ  32.235 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ 28.488 29 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΗΝΕΙΑΣ 3.747 4 
∆ΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ  21.255 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 5.990 8 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 11.284 14 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 3.981 5 
∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ  47.802 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΩΛΑΚΟΣ 2.908 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΡ∆ΑΝΟΥ 3.633 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΟΥ 35.450 24 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΛΕΝΗΣ 5.811 4 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Πληθυσµός  
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 43.385 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΥΚΩΝ 5.665 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑ∆ΙΩΝ 5.253 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ 4.589 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΤΙΩΝ 1.929 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 17.487 13 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΑΝΑ 8.462 6 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 3.209 17 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  113.080 49 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3.527 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 11.487 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΗΣ 506 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΠΕΡΙΩΝ 8.350 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΙΝΑΛΙΟΥ 5.999 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 2.463 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 42.256 17 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 4.810 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 6.029 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ 329 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 6.791 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΘΩΝΩΝ 558 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 4.163 2 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΙΩΝ 7.477 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΙΑΚΩΝ 8.335 3 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ 2.393 17 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ  38.082 41 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 13.865 15 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΩΝ 4.815 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ 1.689 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 5.841 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ 838 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 7.138 8 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΕΩΝ 1.501 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ 2.395 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  22.928 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ 2.738 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ 3.878 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ 529 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ 876 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΥ 79 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ 13.452 18 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ 1.376 2 
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ  984 13 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΆΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ  42.027 41 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΑΣ 659 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΆΡΓΟΥΣ 26.963 26 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑ∆ΟΚΑΜΠΟΥ 499 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΤΣΟΠΟ∆ΙΟΥ 3.324 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΡΝΑΣ 2.313 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΥΡΚΕΙΑΣ 2.065 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ 3.384 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ 2.820 3 
∆ΗΜΟΣ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ 8.304 21 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 4.286 11 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ 4.018 10 
∆ΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ  13.730 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 4.102 8 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΙ∆ΙΟΥ 9.628 19 
∆ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ  34.493 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΙΝΗΣ 5.948 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙ∆ΕΑΣ 5.600 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 19.462 19 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ 3.483 3 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  10.665 27 
∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ  12.362 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ 1.589 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΗΤΣΑΝΗΣ 962 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΙΑΣ 2.020 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ 1.779 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ 1.393 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑ∆ΙΩΝ 761 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ 656 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΑΙΩΝ 3.202 8 
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 11.014 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΤΥΝΟΣ 812 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 7.877 19 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 2.325 6 
∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  9.435 21 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ 482 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ 6.812 15 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΥ 2.141 5 
∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  47.467 41 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 1.062 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΥΘΙΟΥ 2.227 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΒΙ∆ΙΟΥ 3.357 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 2.303 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΙΡΙΤΙ∆ΑΣ 1.310 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΓΕΑΣ 3.551 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 33.014 28 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΑΝΘΟΥ 643 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Πληθυσµοί ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ  18.984 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ 7.952 11 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΧΑΣ 11.032 16 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  57.833 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΆΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ 7.001 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 37.877 22 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 5.227 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ 2.701 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΝΕΑΣ 5.027 3 
∆ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. 
ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ 

21.883 27 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ 4.634 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 17.249 21 
∆ΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ  6.352 21 
∆ΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 17.319 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 4.180 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 13.139 20 
∆ΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  22.688 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 18.958 22 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 2.396 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΝΕΟΥ 1.334 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πληθυσµός ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 12.999 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 1.189 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ 7.080 15 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΤΥΛΟΥ 3.515 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΜΥΝΟΥΣ 1.215 3 
∆ΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 994 13 
∆ΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ  17.786 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ 1.766 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΈΛΟΥΣ 5.657 9 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΚΕΩΝ 2.362 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΑΤΩΝ 2.114 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΑΣ 5.887 9 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  21.948 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΩΠΟΥ 3.783 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΝ 7.694 9 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΑΚΑ 1.354 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΛΑΩΝ 4.987 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 4.130 5 
∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 35.418 41 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΝΩΝ 2.321 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΩΝ 727 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΣΤΡΑ 4.408 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ 1.854 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΝΑΣ 2.524 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ 19.742 23 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΙ∆ΟΣ 3.842 4 

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-ΔΚ3
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Πληθυσµός ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 7.258 21 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΙΑΣ 2.403 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΤΡΟΥ 4.855 14 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 69.090 41 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΆΡΙΟΣ 2.075 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΦΑΡΩΝ 2.665 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΟΥΡΙΑΣ 2.680 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 61.670 37 
∆ΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ  23.885 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΠΕΙΑΣ 1.915 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ∆ΡΟΥΣΑΣ 2.404 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 2.592 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΦΡΑ∆ΟΣ 1.062 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΩΜΗΣ 2.010 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 10.006 14 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΛΙ∆ΙΟΥ 3.187 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ 709 1 
∆ΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ  11.753 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ∆ΑΝΙΑΣ 2.334 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΩΡΙΟΥ 3.155 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΡΑΣ 666 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ 3.396 8 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 2.202 5 
∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ  21.376 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΗΣ 4.334 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ 2.585 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 5.247 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 1.472 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΟΥ 5.270 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 2.468 3 
∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ  27.926 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΥ 2.077 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΩΝΟΣ 2.025 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 7.945 8 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 7.857 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΥΛΗΣ 385 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 7.637 7 

 
 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 58.657 33 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 71.383 41 
∆ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 30.232 33 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  48.960 33 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 70.986 41 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ 5.770 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 47.426 28 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 17.790 10 
∆ΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ 30.700 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ 9.524 10 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΗΣ 21.176 23 
∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 29.581 27 
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  66.050 41 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 43.928 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ 13.456 10 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 30.472 23 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  34.970 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 22.799 21 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 7.067 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 5.104 5 
∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 26.668 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 9.982 10 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 7.186 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΨΥΧΙΚΟΥ 9.500 10 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 73.068 41 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  26.203 27 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 61.312 41 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 33.578 22 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 27.734 19 
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  68.623 41 
∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ)  83.241 41 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 137.129 45 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ  57.709 33 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 46.634 33 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 664.612 49 

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-ΔΚ3
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∆ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ  60.193 41 
∆ΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 57.563 33 
∆ΗΜΟΣ ∆ΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 33.066 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΑΦΝΗΣ 22.623 23 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΜΗΤΤΟΥ 10.443 10 
∆ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  69.917 41 
∆ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ  76.466 41 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  26.076 27 
∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ  34.960 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 25.284 24 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 9.676 9 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  70.227 41 
∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ  41.153 33 
∆ΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ  86.393 41 
∆ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  50.564 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 33.364 22 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 17.200 11 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  98.951 41 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 39.824 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 25.133 21 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ 14.691 12 
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ  71.950 41 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ  63.736 41 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  90.020 41 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 13.921 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 76.099 35 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ 62.653 41 
∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ 104.142 45 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ 15.875 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 88.267 38 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  162.084 49 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 24.989 27 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 1.099 13 
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ  12.930 27 
∆ΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ  3.956 17 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 59 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΘΗΡΩΝ 3.897 16 
∆ΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ  3.951 17 

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-ΔΚ3
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∆ΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 38.959 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 7.457 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 31.502 27 
∆ΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ  3.934 17 
∆ΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ 7.058 21 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΑΝΩΝ 1.627 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ 5.431 16 
∆ΗΜΟΣ Ύ∆ΡΑΣ  1.978 13 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  105.401 45 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 99.322 42 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ 6.079 3 
∆ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  48.817 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ 15.744 11 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ 28.314 19 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 4.759 3 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  39.606 41 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 9.813 10 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΕΩΣ 6.466 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 6.356 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΡΟΣΙΑΣ 7.078 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 4.969 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΠΟΛΕΩΣ 2.036 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 2.888 3 
∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ  30.072 33 
∆ΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 24.883 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 725 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 14.647 16 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 9.511 10 
∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  33.169 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ 2.037 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 1.803 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 12.751 13 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 16.578 16 
∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 19.938 27 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ  26.328 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 10.893 11 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 15.435 16 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  53.735 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 2.108 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΚΑ 29.544 18 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 22.083 14 
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∆ΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ  20.044 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 7.054 9 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 12.990 18 
∆ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  28.688 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 6.278 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 14.188 13 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ 1.955 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 3.397 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙ∆ΟΣ 2.870 3 
∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ  33.843 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ 21.286 21 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ 12.557 12 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 33.659 41 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΩΝΟΣ 5.779 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙ∆ΝΩΝ 3.637 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ 3.728 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΑΝ∆ΡΙΤΙΟΥ 4.117 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ 1.037 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2.792 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ∆ΕΝ∆ΡΙΟΥ 1.567 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 1.636 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΩΠΙΩΝ 9.366 11 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  30.001  33 
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  29.864 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 24.685 22 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 5.179 5 
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ  17.698 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ 1.772 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ 2.822 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 12.728 19 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ 376 1 
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 36.995 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 28.702 26 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 8.293 7 
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 45.207 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 33.036 24 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 9.248 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ 2.923 2 

 
 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 8.431 21 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 3.506 9 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥ∆ΗΛΟΥ 2.712 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΩΝ 2.213 5 
∆ΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ  1.343 13 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  86.312 45 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2.459 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣΟΥ 2.345 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΣ 6.056 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ 5.415 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 2.732 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 8.402 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ 3.138 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΑΜΑ∆ΟΥ 2.423 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 2.243 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 37.499 20 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ 3.881 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 5.546 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 4.173 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 249 13 
∆ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ  16.743 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ 2.512 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ 3.887 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ 7.818 13 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 2.526 4 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ  33.339 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΕΟΣ 12.973 13 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 9.691 9 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 2.661 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 8.014 8 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 796 13 
∆ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 51.269 41 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 3.552 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΝΗΣ 1.345 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΙΑΣ 3.953 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 2.799 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ∆ΑΜΥΛΩΝ 2.182 2 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 3.736 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 7.341 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ 26.361 21 
∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 412 13 

 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ∆ΡΟΥ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΆΝ∆ΡΟΥ 9.128 21 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΆΝ∆ΡΟΥ 3.889 9 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΘΙΟΥ 1.886 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Υ∆ΡΟΥΣΑΣ 3.353 8 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ  294 13 
∆ΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ  17.752 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ 16.039 24 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ 1.713 3 
∆ΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ  2.084 17 
∆ΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ  270 13 
∆ΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΥ 787 13 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ  186 13 
∆ΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ  1.270 13 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ  16.073 27 
∆ΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ  784 13 
∆ΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 7.925 21 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ  3.477 17 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 6.748 21 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 6.212 19 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 536 2 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 1.070 13 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΑΣ  2.480 17 
∆ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ  1.436 13 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΚΩ 46.099 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΥ 8.726 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙ∆ΩΝ 12.062 9 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ 25.311 18 
∆ΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ  1.003 13 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ  901 13 
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∆ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ  4.966 17 
∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 1.378 13 
∆ΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 2.543 17 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 14.189 27 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ  1.950 13 
∆ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 19.345 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΟΝΟΥΣΗΣ 176 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΡΥΜΑΛΙΑΣ 5.313 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 150 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ 412 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ 13.069 16 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΗΣ 225 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 1.196 13 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 13.694 27 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΥ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ  496 13 
∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ  152.538 49 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 7.801 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 2.441 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΦΑΝΤΟΥ 11.044 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΛΥΣΟΥ 19.288 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 18.992 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 5.235 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΝ∆ΙΩΝ 7.918 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ∆ΟΥ 7.038 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΩΝ 15.470 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΥ 57.311 18 
∆ΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 3.070 17 
∆ΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ  829 13 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ  702 13 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ  21.475 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ 3.810 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 13.795 17 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑΣ 3.870 5 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ Πληθυσµός ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 8.699 21 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ 2.499 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 499 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ 5.701 14 
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Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης 
 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 16780 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΝΩΝ 5.019 8 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 5.307 9 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 6.454 10 
∆ΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 5.679 21 
∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 15.680 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 4.593 8 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 4.764 8 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΦΙΝΑ 4.493 8 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΥΒΑ 1.830 3 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 175.113 49 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ 2.932 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 151.331 42 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 15.763 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΑΝΗΣ 1.841 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΜΕΝΟΥΣ 3.246 1 
∆ΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ  29.062 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΖΙΟΥ 23.363 22 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΩΝΑ 2.753 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΛΙΣΟΥ 2.946 3 
∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ  17.829 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 10.618 16 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ 2.358 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 4.853 7 
∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 24.572 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΟΥ 2.992 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΙΡΩΝ 11.330 13 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 10.250 11 
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 53.337 33 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΒΩΝ 15.302 10 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 2.298 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΛΙΩΝ 11.912 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 23.825 15 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  28.033 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 21.075 20 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ 2.523 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4.435 4 
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∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 26.046 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 23.569 24 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ 2.477 3 

∆ΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2.357 17 
∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 19.559 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΝΟΥ 2.059 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΗΣ 1.713 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 14.383 20 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 1.404 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  8.484 21 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΗΣ 4.635 11 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΙΝΙΚΑ 3.849 10 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ  5.843 21 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΡΗΤΩΝ 3.014 11 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΒΡΙΤΟΥ 2.829 10 
∆ΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ  2.382 17 
∆ΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ  17.464 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 10.747 16 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΩΝΙΑΝΩΝ 1.108 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ 5.609 9 
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  62.886 41 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 10.660 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΠΠΑΙΩΝ 2.190 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ 8.869 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 41.167 27 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ Πληθυσµός 
∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι 

∆ΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 15.660 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΩΝ 3.814 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ 518 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΜΟΥ 3.822 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 4.625 8 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙ∆ΑΣ 1.977 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΡΕ 904 1 
∆ΗΜΟΣ ΓΑΥ∆ΟΥ 158 13 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ 5.645 21 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ 1.141 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΤΑΝΟΥ (ΚΑΝ∆ΑΝΟΥ) 1.066 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ 3.438 13 
∆ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 11.009 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ 940 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 7.729 19 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΘΗΜΝΗΣ 2.340 6 
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∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 20.972 27 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ 3.133 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 5.058 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 4.120 5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 8.661 11 
∆ΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 2.224 17 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 116.154 49 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 13.831 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13.336 6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΟΥ 8.560 4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΩΝ 683 1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ 16.803 7 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥ∆ΑΣ 8.305 3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 54.636 22 

 
 
 

Άρθρο 2 
 

H απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς της αρχίζει από 

τη δηµοσίευσή της. 

 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

  

  

  

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
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