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Αριθ. πρωτ.: 31488
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓ/ΣΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ. Α’ ΒΑΘΜΟΥ

ΠΡΟΣ:
1. Προέδρους και Εισαγγελείς Εφετών
2. Προέδρους και Εισαγγελείς Πρωτοδικών
3. Προέδρους Διοικητικών Πρωτοδικείων

ΘΕΜΑ: Δημοτικές εκλογές 2019
Ενόψει των δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των, τυχόν, επαναληπτικών της
2ας Ιουνίου 2019, σας ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί και αναρτηθεί στον ιστότοπο του
Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), καθώς και στον ειδικό ιστότοπο του Προγράμματος
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η υπ’ αριθ. 12/2019 εγκύκλιος με αριθ. πρωτ. 24344/3-4-2019 (ΑΔΑ: 65ΦΔ465ΧΘ75ΟΕ), πίνακας με τις δικαστικές αποφάσεις και τα κρίσιμα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν,
καθώς και «ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ_ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019.xls» με όλα τα αναγκαία
εκλογικά δεδομένα (μόνιμο πληθυσμό δήμων και κοινοτήτων, κατώτατο και ανώτατος αριθμός
υποψηφίων συμβούλων, υπολογισμό της ποσόστωσης από κάθε φύλο καθώς και μέγιστο
επιτρεπόμενο αριθμό σταυρών προτίμησης). Ο ιστότοπος ενημερώνεται συνεχώς με
πληροφορίες – διευκρινήσεις για τη διενέργεια και διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών.
Ειδικότερα για τους δήμους που συστήθηκαν με το άρθρο 154 του ν. 4600/ 2019 (Α’ 43)
έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 23/2019 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΠΑΦ465ΧΘ7-Χ22).

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί και οι κάτωθι υπουργικές αποφάσεις:
 υπ’ αριθμ. 22141/27.3.2019 (Β’ 1056) Υπουργική απόφαση, αναφορικά με τον ορισμό του
αριθμού των δημοτικών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια,
 υπ’ αριθμ. 23002/29.3.2019 (Β’ 1095) Υπουργική απόφαση, αναφορικά με τη μορφή και
τις διαστάσεις των ψηφοδελτίων,
 υπ’ αριθμ. 28549/16.4.2019 (Β’ 1327) Υπουργική απόφαση, αναφορικά με τη διοικητική
διαίρεση της Χώρας.
Προς διευκόλυνση του έργου σας, επί ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας
αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθ. 12/2019 εγκύκλιο, καθώς και την εν γένει
εκλογική διαδικασία, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Α. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης,
Διευθυντές Ιατροί που προΐστανται της Ιατρικής υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και
οι υπεύθυνοι συντονιστές επιστημονικής λειτουργίας Κέντρων Υγείας, δύνανται να θέσουν
υποψηφιότητα, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση ευθύνης που κατέχουν (και όχι από
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την υπαλληλική τους ιδιότητα), πριν την ημέρα ανακήρυξης των υποψηφίων, δηλαδή
μέχρι τη 12η ώρα βραδινή της 10ης Μαΐου 2019.1

Β. Σε ό,τι αφορά στο μέγιστο αριθμό υποψηφίων δημοτικών συμβούλων σε δήμους με
περισσότερες της μιας εκλογικές περιφέρειες, η δυνατότητα προσαύξησης έως και 50%
παρέχεται αυτοτελώς για κάθε μία εκλογική περιφέρεια και όχι με βάση το συνολικό αριθμό
των μελών του δημοτικού συμβουλίου.2
Συνεπώς, καθίσταται προφανές ότι το άθροισμα του μέγιστου αριθμού υποψηφίων ανά
εκλογική περιφέρεια δύναται να είναι μεγαλύτερο από τον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό
υποψηφίων σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια3, στην οποία εκλέγεται ίδιος
αριθμός δημοτικών συμβούλων.
Ο υποχρεωτικός αριθμός υποψηφίων από τα δύο φύλα ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα
τοις εκατό (40%), ο οποίος υπολογίζεται βάσει του αριθμού των υποψηφίων στο σύνολο του
δήμου (και όχι σε κάθε εκλογική περιφέρεια). Μπορούν, δε, να θέσουν υποψηφιότητα σε όποια
εκλογική περιφέρεια επιθυμεί κάθε συνδυασμός.4

Γ. Σε ό,τι αφορά στην αναγραφή των ονοματεπωνυμικών στοιχείων των έγγαμων ή
συμβιούντων υποψηφίων στις δηλώσεις των συνδυασμών για την ανάδειξη των νέων δημοτικών
και κοινοτικών αρχών, ισχύουν τα ακόλουθα:
Κάθε υποψήφιος, εφόσον είναι έγγαμος ή έγγαμη ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,
μπορεί να προσθέσει στη δήλωσή του, ανεξαρτήτως σειράς, και το επώνυμο του συζύγου ή
συμβιούντος.
Για παράδειγμα, γυναίκα υποψήφια με όνομα Μαρία, πατρικό επώνυμο Παπαδοπούλου,
επώνυμο συζύγου Γεωργιάδου και όνομα πατρός Μάριος, μπορεί να αναγραφεί στη δήλωση με
τους ακόλουθους τρόπους:
α. Παπαδοπούλου Μαρία του Μάριου,
ή
β. Παπαδοπούλου Γεωργιάδου Μαρία του Μάριου,
ή
γ. Γεωργιάδου Παπαδοπούλου Μαρία του Μάριου.
Καθίσταται φανερό, από τα ανωτέρω, ότι υποψήφιες που στην οικογενειακή τους μερίδα
είναι εγγεγραμμένες με το πατρικό τους επώνυμο, δεν δύνανται να απαλείψουν το επώνυμο
αυτό. Αντίθετα, δύνανται, κατά βούλησή τους, να προτάξουν έναντι του πατρικού το επώνυμο
του συζύγου τους ή να προσθέσουν το επώνυμο του συζύγου μετά το πατρικό.
Υποψήφιες που στην οικογενειακή τους μερίδα είναι εγγεγραμμένες με το επώνυμο του
συζύγου τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πρώτο επώνυμο είτε το πατρικό είτε του
συζύγου είτε μόνο ένα από αυτά. Αν γίνει χρήση μόνο του συζυγικού επωνύμου, αντί του
πατρωνύμου τίθεται το όνομα του συζύγου, με την ένδειξη «σύζυγος» ή «συζ.».
Για παράδειγμα, γυναίκα υποψήφια με όνομα Μαρία, πατρικό επώνυμο Παπαδοπούλου,
επώνυμο συζύγου Γεωργιάδου, όνομα πατρός Μάριος και όνομα συζύγου Ιωάννης, η οποία είναι
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Βλ. άρθρο 14 παρ. 9 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 51
παρ. 4 του ν. 4604/2019
2
Βλ. άρθρο 18 παρ. 4γ του ν. 3852/2010 & ΣτΕ 4053/2011 σκέψη 7
3
Ο πίνακας 2 στη σελίδα 52 της αριθ. 12/2019 εγκυκλίου αφορά σε δήμους που αποτελούν
ενιαία περιφέρεια
4
Υπάρχει
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πίνακα
ΒΑΣΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΩΝ_ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019.xls που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου
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εγγεγραμμένη στην οικογενειακή της μερίδα με το επώνυμο του συζύγου της, μπορεί να
αναγραφεί στη δήλωση με τους ακόλουθους τρόπους:
α. Παπαδοπούλου Μαρία του Μάριου,
ή
β. Παπαδοπούλου Γεωργιάδου Μαρία του Μάριου,
ή
γ. Γεωργιάδου Παπαδοπούλου Μαρία του Μάριου,
ή
δ. Γεωργιάδου Μαρία σύζυγος Ιωάννη,
ή
ε. Γεωργιάδου Μαρία συζ. Ιωάννη.

Δ. Στην περίπτωση της κατ’ εξαίρεση κατάθεσης συνδυασμού με το ίδιο όνομα και
έμβλημα σε περισσότερες της μίας κοινότητες του ίδιου δήμου, εφόσον αυτό ταυτίζεται με το
όνομα και το έμβλημα συνδυασμού υποψηφίου δημάρχου και δημοτικών συμβούλων του ιδίου
δήμου, ο νόμος, πέραν του περιεχομένου της δήλωσης και της υποχρέωσης υποβολής της από
τον υποψήφιο δήμαρχο, δεν προσδιορίζει συγκεκριμένο τύπο υποβολής.5
Συνεπώς, η υποβολή μπορεί να γίνει είτε με ενιαία δήλωση είτε διακριτά.
Και στις δύο περιπτώσεις δεν απαιτείται η συνυπογραφή της δήλωσης από τους
υποψηφίους συμβούλους κοινότητας, ακριβώς όπως και για τους δημοτικούς συμβούλους
καθώς με την υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης από τον υποψήφιο σύμβουλο εξυπηρετείται
το πνεύμα του νόμου που απαιτεί ο υποψήφιος αιρετός να έχει συγκαταθέσει για την
υποψηφιότητά του.

Ε. Στην υπεύθυνη δήλωση που καταθέτουν οι υποψήφιοι στο Πρωτοδικείο για την
ανακήρυξή τους μπορούν να αναγράψουν «γ) αποδέχομαι την υποψηφιότητά μου με το
συνδυασμό….» ή «γ) αποδέχομαι την υποψηφιότητα για το αξίωμα του συμβούλου… στην
εκλογική περιφέρεια …», αφού και στις δύο περιπτώσεις δηλώνεται ανεπιφύλακτα η αποδοχή
της υποψηφιότητας του ενδιαφερομένου.

ΣΤ. Σύμφωνα με την πάγια θέση του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κοινότητα που έχει
απογραφεί με μηδενικό μόνιμο πληθυσμό (υπ’ αριθ. 28549/ 2019, Β’ 1327, απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών), δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας
(αριθ. πρωτ. 14667/25-4-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών).6
Ζ. Επισημαίνεται ότι οι εκδιδόμενες από τα ΚΕΠ βεβαιώσεις α) οικογενειακής κατάστασης
και β) γέννησης, είναι ίσης αποδεικτικής ισχύος ως προς την απόδειξη εγγραφής του υποψηφίου
στο δημοτολόγιο δήμου όπου είναι υποψήφιος, με τα αντίστοιχα εκδιδόμενα από τους δήμους
πιστοποιητικά.

5

Άρθρο 18Α παρ. 7 του ν. 3852/2010.
Οι Κοινότητες αυτές είναι: 1) Κοινότητα Γαλήνης Δήμου Ορεστιάδας, 2) Κοινότητα Προφήτης
Ηλίας Δήμου Βέροιας, 3) Κοινότητα Σπόθων Δήμου Ιωαννιτών, 4) Κοινότητα Τρικάστρου Δήμου Πρέβεζας,
5) Κοινότητα Παραμέρου Δήμου Πύλης, 6) Κοινότητα Κουμαριάς Δήμου Τρικκαίων και 7) Κοινότητα
Γκανέϊκα Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
6
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Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα που αναπτύσσονται στην παρούσα
εγκύκλιο μπορείτε να απευθύνεστε στους κατωτέρω υπαλλήλους της Δ/νσης Οργάνωσης και
Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

ΟΝΟΜΑ

Αντωνίου Δημήτρης
Γαλάνης Κώστας
Γεωργακοπούλου Παρασκευή
Διαμάντη Μαρία
Ζαγορίτης Λάζαρος
Μπουδούρης Γιώργος
Νάσαινα Δέσποινα
Οικονομίδης Δημήτρης
Τζουμαϊλής Αλέξανδρος

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
213
213
213
213
213
213
213
213
213

136
136
136
136
136
136
136
136
136

4332
4348
4337
4390
4954
4362
4378
4313
4346

Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

dimotikes.ekloges@ypes.gr

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αλέξανδρος Χαρίτσης

Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
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