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Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Προέδρους Πρωτοδικών 
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ (Δια των Περιφερειακών Ενοτήτων)  
  
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27  
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Πληροφορίες : Κίμων Σιδηρόπουλος  
e-mail : k.sidiropoulos@ypes.gr  
Τηλέφωνο : 213-1364321  
FAX : 213-1364383  

 
ΘΕΜΑ: Υπολογισμός αριθμού υποψηφίων και από τα δύο φύλα

 
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης όλων των εμπλεκομένων στη διενέργεια των 

δημοτικών εκλογών, για την εύρυθμη συμμετοχή των πολιτών σε αυτές, σας 

γνωρίζουμε τα ακόλουθα, αναφορικά με τον υπολογισμό του αριθμού των υποψηφίων 

και από τα δύο φύλα: 

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, που έχει κατατεθεί και είναι προς 

συζήτηση και ψήφιση από το Εθνικό Κοινοβούλιο, με τίτλο «Πρόσβαση στη 

δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών 

ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), 

κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις», κατατέθηκε τροπολογία με το 

ακόλουθο περιεχόμενο: 

«3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β) της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 

3852/ 2010 (Α’ 87), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 

του άρθρου 33 του ν. 4255/ 2014, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

β. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων δημοτικής ή τοπικής κοινότητας από 

κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του 

αριθμού των συμβούλων εξαιρουμένων των μονομελών οργάνων». 

 

Κατόπιν της ανωτέρω νομοθετικής πρωτοβουλίας, η κρίσιμη διάταξη έχει ως 

ακολούθως: 

 

Ελληνική   
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Άρθρο 18, παρ. 3 του ν. 3852/ 2010 

(όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33, παρ. 2 του ν. 4255/ 2014 και της 

προαναφερθείσας τροπολογίας) 

 

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 των υποψήφιων συμβούλων δημοτικής ή τοπικής κοινότητας 

από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο 

(1/3) του αριθμού των συμβούλων εξαιρουμένων των μονομελών οργάνων. 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. 

 

Ο υπολογισμός των υποψηφίων και από τα δύο φύλα, σύμφωνα με τις ανωτέρω 

διατάξεις, έχει αναπτυχθεί στην υπ’ αριθμ 14/ 2014 εκλογική εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών (σελ. 28- 31).  

Προς περαιτέρω διευκόλυνσής σας διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 
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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. 

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, κατά την οποία κάποιος συνδυασμός δεν δηλώσει 

υποψηφίους σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες του δήμου, κατά άρθρο 19, παρ. 2α 

του ν. 3852/ 2010, τότε ο υπολογισμός της ποσόστωσης υπολογίζεται στον αριθμό 

των εδρών των εν λόγω εκλογικών περιφερειών, και όχι στον συνολικό αριθμό των 

υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του συνδυασμού  

 

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. 

 

Π.χ. σε περίπτωση που κατατεθεί δήλωση κατάρτισης συνδυασμού στο ∆ήμο 

Χαλκηδόνος, Θεσσαλονίκης, (με 33 μελές δημοτικό συμβούλιο, στον οποίο 

δηλώνονται υποψήφιοι και στις τρεις (3) εκλογικές του περιφέρειες, ανεξαρτήτως 

του αριθμού των υποψηφίων, ο απαιτούμενος αριθμός των υποψηφίων του και από 

τα δύο φύλα ανέρχεται στους 11 υποψηφίους.  

Σε περίπτωση που κατατεθεί δήλωση κατάρτισης συνδυασμού στον ίδιο δήμο, 

στον οποίο δηλώνονται υποψήφιοι στις εκλογικές περιφέρειες Αγίου Αθανασίου (με 

15 έδρες) και Χαλκηδόνος (με 8 έδρες), ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφίων 

(ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος του αριθμού των εδρών της κάθε 

εκλογικής περιφέρειας), ο απαιτούμενος αριθμός των υποψηφίων του και από τα 

δύο φύλα ανέρχεται στους 8 υποψηφίους. 
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Αριθμός μελών Συμβουλίου

Δημοτικών Κοινοτήτων

Αριθμός 
Υποψηφίων 

Αριθμός 
υποψηφίων 

που 
υπολογίζεται 

για την 
ποσόστωση

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ  33  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

15
20 15

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 

10
11 10

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

8
16 8

Αριθμός υποψηφίων και από 
τα δύο φύλα 
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Εάν κάποιος συνδυασμός δεν δηλώσει υποψηφίους για τη ∆ημοτική Ενότητα 

Χαλκηδόνος, τότε θα έχουμε το ακόλουθο παράδειγμα: 

 
Αριθμός μελών Συμβουλίου

Δημοτικών Κοινοτήτων

Αριθμός 
Υποψηφίων 

Αριθμός 
υποψηφίων 

που 
υπολογίζεται 

για την 
ποσόστωση

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ  33  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

15
20 15

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 

10
11 10

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

-
- -

Αριθμός υποψηφίων και από 
τα δύο φύλα 
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Επισημαίνεται ότι σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες ο συνδυασμός μπορεί 

να κατανείμει 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 
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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 

Π.χ. σε περίπτωση που κατατεθεί δήλωση κατάρτισης συνδυασμού στο ∆ήμο 

Χαλκηδόνος, στον οποίο δηλώνονται υποψήφιοι και στις εννέα (9) ∆ημοτικές 

Κοινότητες (οι οποίες είναι όλες 5μελείς), εάν δηλωθούν ισάριθμοι με τις έδρες τους 

υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας, ο απαιτούμενος αριθμός των 

υποψηφίων του και από τα δύο φύλα ανέρχεται στους 15 υποψηφίους.  

Στο ίδιο παράδειγμα εάν δηλωθούν υποψήφιοι λιγότεροι από τα μέλη των 

συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων τότε η ποσόστωση υπολογίζεται στον 

αριθμό των υποψηφίων, ενώ όπου δηλωθούν περισσότεροι (με την προσαύξηση 

του ενός επιπλέον υποψηφίου) η ποσόστωση υπολογίζεται στον αριθμό των, 

αντίστοιχων, εδρών αυτών.  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ  
Αριθμός μελών Συμβουλίου

Δημοτικών Κοινοτήτων

Αριθμός 
Υποψηφίων 

Αριθμός 
υποψηφίων 

που 
υπολογίζεται 

για την 
ποσόστωση 

Δημοτική Κοινότητα Αγίου 
Αθανασίου                                  

5
6 5

Δημοτική Κοινότητα 
Βαθυλάκκου                               

5
6 5

Δημοτική Κοινότητα Γεφύρας   5 5 5

Δημοτική Κοινότητα Νέας 
Μεσημβρίας                               

5
4 4

Δημοτική Κοινότητα 
Κουφαλίων                                 

5
3 3

Δημοτική Κοινότητα 
Προχώματος                               

5
3 3

Δημοτική Κοινότητα 
Αδένδρου                                    

5
4 4

Δημοτική Κοινότητα Μικρού 
Μοναστηρίου                             

5
5 5

Δημοτική Κοινότητα 
Χαλκηδόνος                               

5
6 5

Αριθμός υποψηφίων και από 
τα δύο φύλα 
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Εάν κάποιος συνδυασμός δηλώσει υποψηφίους στο ένα τρίτο (1/3) των 

∆ημοτικών Κοινοτήτων, τότε θα έχουμε το ακόλουθο παράδειγμα: 
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ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ  
Αριθμός μελών Συμβουλίου

Δημοτικών Κοινοτήτων

Αριθμός 
Υποψηφίων 

Αριθμός 
υποψηφίων 

που 
υπολογίζεται 

για την 
ποσόστωση 

Δημοτική Κοινότητα Αγίου 
Αθανασίου                                  

5
6 5

Δημοτική Κοινότητα 
Βαθυλάκκου                               

5
6 5

Δημοτική Κοινότητα Γεφύρας   5 5 5

Δημοτική Κοινότητα Νέας 
Μεσημβρίας                               

5
4 4

Αριθμός υποψηφίων και από 
τα δύο φύλα 
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Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων, που αντιστοιχεί στην ποσόστωση, δεν 

είναι απαραίτητο να δηλωθεί σε κάθε συμβούλιο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας.  

 

 Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε στη συνέχεια, το ένα τρίτο (1/3) που 

αντιστοιχεί, στο συνολικό αριθμό των μελών των συμβούλων 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 

Στο ίδιο παράδειγμα εάν δηλωθούν υποψήφιοι λιγότεροι από τα μέλη των 

συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων τότε η ποσόστωση υπολογίζεται στον αριθμό 

των υποψηφίων, ενώ εάν δηλωθούν περισσότεροι (με την προσαύξηση του ενός 

επιπλέον υποψηφίου) η ποσόστωση υπολογίζεται στον αριθμό των εδρών αυτών.  

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ  
Αριθμός μελών Συμβουλίου

Τοπικών Κοινοτήτων

Αριθμός 
Υποψηφίων 

Αριθμός 
υποψηφίων 

που 
υπολογίζεται 

για την 
ποσόστωση

Τοπική Κοινότητα Αγχιάλου     3 4 3

Τοπική Κοινότητα 
Ξηροχωρίου                                

3
3 3

Τοπική Κοινότητα 
Βαλτοχωρίου                              

1
- -
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Τοπική Κοινότητα Ελεούσης     3 1 1

Τοπική Κοινότητα Παρθενίου   3 2 2

Αριθμός υποψηφίων και από 
τα δύο φύλα 
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Εάν κάποιος συνδυασμός δηλώσει υποψηφίους στο ένα τρίτο (1/3) των 

Τοπικών Κοινοτήτων, τότε θα έχουμε το ακόλουθο παράδειγμα: 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ  
Αριθμός μελών Συμβουλίου

Τοπικών Κοινοτήτων

Αριθμός 
Υποψηφίων 

Αριθμός 
υποψηφίων 

που 
υπολογίζεται 

για την 
ποσόστωση

Τοπική Κοινότητα Αγχιάλου     3 4 3

Αριθμός υποψηφίων και από 
τα δύο φύλα 

 1

 

Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων, που αντιστοιχεί στην ποσόστωση, δεν 

είναι απαραίτητο να δηλωθεί σε κάθε συμβούλιο τοπικής κοινότητας.  

 

Κάθε σχετικό πληροφοριακό έγγραφο είναι ανηρτημένο στον ιστοτόπο του 

Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
 

Γιάννης Μιχελάκης 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 ∆ιεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ 
  (Τμήμα Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ) 


