
Υπουργείο Εσωτερικών

«Πρόγραμμα Κλεισθένης I»

Εκλογή Οργάνων Διοίκησης

Κοινοτήτων



Κοινότητες

 Καταργείται η διάκριση, σε δημοτικές και τοπικές
κοινότητες, βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων. 

Νέος θεσμός ενδοδημοτικής αποκέντρωσης η 
κοινότητα



Όργανα διοίκησης κοινοτήτων
Κοινότητες με μόνιμο

κάτω από 300 
κατοίκους

πρόεδρος κοινότητας 
(μονοπρόσωπο όργανο) 

Κοινότητες με μόνιμο 
πληθυσμό πάνω από 300 
κατοίκους
1) συμβούλιο  κοινότητας
• 5μελές : 301-2.000 

κατοίκους
• 7μελές: 2.001- 10.000 

κατοίκους
• 11μελές: 10.001 – 50.000 

κατοίκους
• 15μελές: 50.001 και άνω
2) πρόεδρος του συμβουλίου 
κοινότητας 



Εκλογή Οργάνων  Κοινότητας

 Η εκλογή των συμβούλων γίνεται με χωριστή 
κάλπη, κατά συνδυασμούς. 

 Αποσύνδεση από τους συνδυασμούς που 
καταρτίζονται για το δημοτικό συμβούλιο:

 ένας συνδυασμός για το δημοτικό συμβούλιο 
καταρτίζεται έγκυρα χωρίς να περιλαμβάνει 
υποψηφίους για οποιαδήποτε κοινότητα,

 ένας συνδυασμός για μία κοινότητα δεν απαιτείται 
να έχει οποιαδήποτε σύνδεση ή αναφορά προς 
συνδυασμό για το οικείο δημοτικό συμβούλιο. 



Κατάρτιση συνδυασμών για συμβούλια 
κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων

Γίνεται με ανάλογο τρόπο με την κατάρτιση 
συνδυασμού για το δημοτικό συμβούλιο.

Ο συνδυασμός περιλαμβάνει:

 Υποψήφιους συμβούλους, κατ' ελάχιστον όσους και  
οι έδρες, με προσαύξηση έως 50%

 ποσόστωση 40% ανά φύλο.



ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Συμβούλιο Ελάχιστος αριθμός 
υποψηφίων

Μέγιστος αριθμός 
υποψηφίων

5μελές 5 8

7μελές 7 11

11μελές 11 17

15μελές 15 23



Δήλωση συνδυασμού κοινότητας (Ι)

 Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που 
υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι.

 Η δήλωση  επιδίδεται από υποψήφιο σύμβουλο της 
κοινότητας, τον οποίον εξουσιοδοτούν οι λοιποί 
υποψήφιοι του συνδυασμού, ή με δικαστικό επιμελητή, 
ύστερα από παραγγελία υποψήφιου συμβούλου της 
κοινότητας, τον οποίον εξουσιοδοτούν οι λοιποί 
υποψήφιοι του συνδυασμού.

 Είναι δυνατή η κατάθεση συνδυασμού με το ίδιο όνομα 
και έμβλημα σε περισσότερες της μίας κοινότητες του 
ιδίου δήμου, εφόσον ταυτίζεται με το όνομα και το 
έμβλημα συνδυασμού υποψηφίου δημάρχου. 



Δήλωση συνδυασμού κοινότητας (II)

 Σε περίπτωση κατάθεσης συνδυασμού σε 
περισσότερες από  μία κοινότητες, η δήλωση 
κατάρτισης υποβάλλεται υποχρεωτικά και για όλους 
τους συνδυασμούς από τον υποψήφιο δήμαρχο 
επικεφαλής του συνδυασμού.

 Η επίδοση ή η παράδοση πραγματοποιείται έως είκοσι 
(20) ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλ. το 
αργότερο μέχρι και την 12η ώρα βραδινή της 5ης Μαΐου 
2019.

 Τα δικαιολογητικά του κάθε υποψηφίου συμβούλου 
κοινότητας είναι ανάλογα με αυτά των δημοτικών 
συμβούλων. 



Δήλωση συνδυασμού κοινότητας (III)

• Σε περίπτωση που σύμβουλος κοινότητας 
παραιτηθεί πριν από την προθεσμία κατάθεσης 
της δήλωσης (5η Μαΐου 2019) μπορεί να 
αντικατασταθεί. 

• Μετά την ημερομηνία αυτή, ο σύμβουλος δεν 
αντικαθίσταται, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα του 
συνδυασμού.

• Η ακύρωση του συνδυασμού σε μία ή 
περισσότερες κοινότητες δεν επιφέρει ακυρότητα 
ολόκληρου του συνδυασμού. 



Ψηφοδέλτια- Σταυροί προτίμησης

• Τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών υποψηφίων  
συμβούλων κοινότητας άνω των 300 κατοίκων 
εκτυπώνονται με μέριμνα του οικείου συνδυασμού.

• Παραδίδονται στον δήμαρχο 8 μέρες πριν τις 
εκλογές (έως το Σάββατο 18 Μαΐου 2019).

• Για την εκλογή συμβουλίων κοινότητας άνω των 
τριακοσίων (300) κατοίκων ο εκλογέας μπορεί να 
εκφράσει την προτίμησή του  με έως δύο (2) 
σταυρούς προτίμησης. 



Ψηφοδέλτια σε κοινότητες άνω των 
τριακοσίων (300) κατοίκων

Αναγράφονται, κατά σειρά, όπως αναφέρονται στην 
απόφαση ανακήρυξης:

 ονομασία της κοινότητας

 ονομασία  συνδυασμού

 έμβλημα συνδυασμού

 η φράση «Μέχρι δύο (2)  σταυρούς»,

 το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των 
υποψηφίων συμβούλων της κοινότητας, με 
αλφαβητική σειρά.



Κατανομή εδρών συμβουλίων  κοινοτήτων (I) 

Ανάλογα με την εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού στην  
οικεία κοινότητα και ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των 
συνδυασμών για το δημοτικό συμβούλιο, με το εκλογικό 
σύστημα της απλής αναλογικής.

Ειδικότερα:

 Υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο (προκύπτει από τη διαίρεση 
των έγκυρων ψηφων προς τις προς διάθεση έδρες, αυξημένο 
κατά μία μονάδα)

 ία κοινότητα και ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των



Κατανομή εδρών συμβουλίων  κοινοτήτων (II) 

 Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού 

διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και ο καθένας  καταλαμβάνει 

τόσες έδρες όσες το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.

 Εν συνεχεία, τυχόν αδιάθετες έδρες κατανέμονται στους 

συνδυασμούς με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους.

 Έδρα μπορεί να καταλάβει συνδυασμός ακόμα και αν δεν 

λάβει το εκλογικό μέτρο. 



Πρόεδροι συμβουλίων κοινοτήτων άνω των 300 
κατοίκων

 Εκλέγονται όχι ευθέως, από το εκλογικό σώμα, αλλά 

έμμεσα, από το ίδιο το συμβούλιο κοινότητας, με μυστική 

ψηφοφορία. 

 Υποψήφιοι για το αξίωμα θα είναι οι πρώτοι σε σταυρούς 

προτίμησης σύμβουλοι από τους δύο πρώτους κατά σειρά 

εκλογής συνδυασμούς. 



Πρόεδροι συμβουλίων κοινοτήτων άνω των 
300 κατοίκων

 Σε περίπτωση που συνδυασμός πλειοψήφησε στην 
κοινότητα με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις 
εκατό (50% + 1 ψήφος), ο πρώτος σε σταυρούς 
υποψήφιος σύμβουλός του αναδεικνύεται 
πρόεδρος του συμβουλίου της εν λόγω κοινότητας. 

 Εκλογή συμβούλων κοινότητας:

Εκλέγονται από τους υποψηφίους καθενός από τους 
συνδυασμούς, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους 
περισσότερους σταυρούς προτίμησης.  



Εκλογές κοινοτήτων κάτω των 300 
κατοίκων

 Με χωριστή κάλπη και με ενιαίο ψηφοδέλτιο όλων 
των μεμονωμένων υποψηφίων. 

 Οι υποψηφιότητες κατατίθενται με γραπτή δήλωση 
κάθε υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται η 
κοινότητα για την οποία κατατίθεται 
υποψηφιότητα. Το ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει τα 
ονόματα όλων των υποψηφίων με αλφαβητική 
σειρά. 



Ψηφοδέλτια σε κοινότητες κάτω των 
τριακοσίων (300) κατοίκων

 Το ενιαίο ψηφοδέλτιο κάθε κοινότητας έως και 
τριακοσίων (300) κατοίκων φέρει τον τίτλο 
«Υποψήφιοι Πρόεδροι της Κοινότητας … του 
Δήμου...». 

 Ακολουθούν με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των 
υποψηφίων της κοινότητας αυτής που έχουν 
ανακηρυχθεί από το αρμόδιο δικαστήριο.

 Για την εκλογή προέδρων κοινότητας έως 
τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να 
εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) 
υποψηφίου. 



Εκλογές κοινοτήτων κάτω των 300 
κατοίκων

Τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές των κοινοτήτων έως 
και τριακοσίων (300) κατοίκων, καταρτίζονται και 
εκτυπώνονται με ευθύνη του οικείου δημάρχου και 
με πιστώσεις του δήμου. 

Από το ενιαίο ψηφοδέλτιο, πρόεδρος εκλέγεται
όποιος συγκεντρώσει τους περισσότερους 
σταυρούς. 



Ευχαριστώ για την προσοχή    
σας!


