
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Εκλογή Δηµοτικών και Περιφερειακών Αρχών»

Ι. Γενικές Παρατηρήσεις 

Α. Με το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο επέρχονται επί µέρους

τροποποιήσεις στο θεσµικό πλαίσιο για την εκλογή των δηµοτικών και περι-

φερειακών αρχών. Άξονας των νέων ρυθµίσεων είναι η εκλογή δηµάρχου

και περιφερειάρχη µε σχετική πλειοψηφία, εφόσον πάντως επιτευχθεί ορι-

σµένο ποσοστό στην αρχική ψηφοφορία, και µεικτό σύστηµα κατανοµής των

εδρών στο δηµοτικό συµβούλιο, το συµβούλιο δηµοτικών κοινοτήτων και το

περιφερειακό συµβούλιο που παρέχει αυξηµένη πλειοψηφία στον επιτυχό-

ντα συνδυασµό.

Το νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε µετά την επεξεργασία του από τη

Διαρκή Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, α-

ποτελείται από έξι µέρη και ενενήντα δύο (92) άρθρα, συµπεριλαµβανοµέ-

νου του ακροτελεύτιου άρθρου που ορίζει τον χρόνο έναρξης ισχύος του

νόµου.

Ειδικότερα, στα άρθρα 1 και 2 προσδιορίζονται ο σκοπός και το αντικείµε-

νο του νοµοσχεδίου. Με τις ρυθµίσεις του Μέρους Α΄, υπό τον τίτλο «Εκλο-

γή Δηµοτικών Αρχών» (άρθρα 3-41), το οποίο διαρθρώνεται σε εννέα (9) Κε-

φάλαια, επέρχονται τροποποιήσεις στο θεσµικό πλαίσιο για την εκλογή των

δηµοτικών αρχών, ενώ επαναλαµβάνονται αρκετές από τις ρυθµίσεις του ν.

3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµέ-

νης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»), του οποίου οι σχετικές διατάξεις

καταργούνται. Ειδικότερα, µε το Κεφάλαιο Α΄, υπό τον τίτλο «Διοίκηση Δή-

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

airetos.gr



µων και Δηµοτικών Κοινοτήτων», µεταξύ άλλων, µειώνεται ο αριθµός των

µελών των δηµοτικών συµβουλίων των δήµων και των συµβουλίων των δη-

µοτικών κοινοτήτων (άρθρα 3-4) και αυξάνεται η διάρκεια της δηµοτικής πε-

ριόδου, από τέσσερα (4) έτη σε πέντε (5) έτη (άρθρο 5). Στο το Κεφάλαιο

Β΄, υπό τον τίτλο «Εκλογείς-Δικαίωµα του εκλέγειν», περιλαµβάνονται οι

ρυθµίσεις για το δικαίωµα του εκλέγειν, την άσκησή του, και τους εκλογι-

κούς καταλόγους που ισχύουν για τις εκλογές των δηµοτικών αρχών (άρθρα

6-8). Στο Κεφάλαιο Γ΄, υπό τον τίτλο «Εκλόγιµοι-Δικαίωµα του εκλέγεσθαι»,

περιλαµβάνονται οι ρυθµίσεις για τα προσόντα εκλογιµότητας (άρθρο 9) και

καθορίζονται εκ νέου τα κωλύµατα εκλογιµότητας και τα ασυµβίβαστα για υ-

ποψήφιους δηµάρχους, δηµοτικούς συµβούλους, συµβούλους δηµοτικών

κοινοτήτων και προέδρους δηµοτικών κοινοτήτων. Ειδικότερα, µεταξύ άλ-

λων, µειώνεται το χρονικό διάστηµα πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών,

κατά το οποίο ενεργοποιούνται τα ασυµβίβαστα των ανωτέρω προσώπων,

και αυστηροποιείται το ασυµβίβαστο λόγω οφειλών προς τον δήµο, τα νοµι-

κά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τις κοινωφελείς επιχειρήσεις αυτού (άρ-

θρα 10-11). Με το Κεφάλαιο Δ΄, υπό τον τίτλο «Εκλογικές Περιφέρειες-Έ-

δρες δηµοτικών συµβούλων», ορίζονται οι εκλογικές περιφέρειες και η µέ-

θοδος υπολογισµού των εδρών των δηµοτικών συµβούλων κάθε εκλογικής

περιφέρειας (άρθρα 12-13). Με το Κεφάλαιο Ε΄, υπό τον τίτλο «Συνδυασµοί

και υποψήφιοι-Πρόγραµµα εκλογών», µεταξύ άλλων, ορίζεται ως αρµόδιο

δικαστήριο το Πολυµελές Πρωτοδικείο της έδρας της περιφέρειας και το

Πρωτοδικείο Αθηνών στην περιφέρεια Αττικής (άρθρο 14), ορίζεται η εκλογή

τόσο των δηµάρχων και των δηµοτικών συµβούλων, όσο και των συµβούλων

και των προέδρων των δηµοτικών κοινοτήτων κατά συνδυασµούς, µε τις υ-

ποψηφιότητες εκτός συνδυασµών να αποκλείονται, τροποποιείται η δυνατό-

τητα προσαύξησης του αριθµού των υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων και

των υποψηφίων προέδρων και συµβούλων δηµοτικής κοινότητας, από πενή-

ντα τοις εκατό (50%), σε εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%), σε σχέση µε

τον αριθµό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας και κάθε δηµοτικής κοι-

νότητας, αντίστοιχα, προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης των

συνδυασµών µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης

(gov.gr-ΕΨΠ), αυξάνεται το ηλεκτρονικό παράβολο που κατατίθεται από υ-

ποψήφιους δηµοτικούς σύµβουλους και συµβούλους δηµοτικής κοινότητας,

από πενήντα (50) και δέκα (10) ευρώ, σε ογδόντα (80) και πενήντα (50) ευ-

ρώ, αντίστοιχα (άρθρο 15), επέρχονται τροποποιήσεις στις προθεσµίες για

την αντικατάσταση υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή αποβίωσαν (άρθρο 16),

ορίζεται ως ηµεροµηνία ανακήρυξης των συνδυασµών η δεκάτη Σεπτεµβρί-

ου, επιβάλλεται υποχρέωση για απόδοση Αριθµού Φορολογικού Μητρώου
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στους συνδυασµούς µετά την ανακήρυξή τους (άρθρο 17), και ορίζονται τα

δικαιώµατα των συνδυασµών και των υποψηφίων και η έκδοση και δηµοσί-

ευση του προγράµµατος της εκλογής (άρθρα 18-19). Με το Κεφάλαιο ΣΤ΄,

υπό τον τίτλο «Ψηφοδέλτια-Σταυροί προτίµησης», µεταξύ άλλων, καθορίζε-

ται η µορφή, το περιεχόµενο, η εκτύπωση και η διανοµή των ψηφοδελτίων

(άρθρα 20-21), ορίζεται ο ανώτατος αριθµός σταυρών προτίµησης που µπο-

ρεί να θέσει ο εκλογέας (άρθρο 22), και οι περιπτώσεις που συνεπάγονται α-

κυρότητα του ψηφοδελτίου (άρθρο 23). Με το Κεφάλαιο Ζ΄, υπό τον τίτλο

«Αποτέλεσµα ψηφοφορίας», ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τον τρόπο

ανάδειξης του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασµών (άρθρο 24),

την ενδεχόµενη επαναληπτική ψηφοφορία (άρθρο 25), τη µέθοδο κατανο-

µής των εδρών του δηµοτικού συµβουλίου (άρθρα 26-27), τις περιπτώσεις

παραίτησης ή θανάτου υποψηφίου δηµάρχου πριν από επαναληπτική ψηφο-

φορία (άρθρο 28), τη µέθοδο κατανοµής των εδρών στα συµβούλια δηµοτι-

κών κοινοτήτων και εκλογής προέδρου σε δηµοτικές κοινότητες µε πληθυ-

σµό έως και τριακόσιους (300) κατοίκους (άρθρα 29-30), και την εκλογή τα-

κτικών και αναπληρωµατικών δηµοτικών συµβούλων και συµβούλων δηµοτι-

κής κοινότητας (άρθρα 31-32). Ειδικότερα: µειώνεται το ποσοστό πλειοψη-

φίας που απαιτείται για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασµού, από πε-

νήντα τοις εκατό (50%) συν µία ψήφο, σε σαράντα τρία τοις εκατό (43%)

συν µία ψήφο επί του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων. Καταργείται η α-

ναλογική κατανοµή των εδρών των δηµοτικών συµβουλίων και των συµβου-

λίων δηµοτικής κοινότητας, εκτός αν ο επιτυχών συνδυασµός λάβει ποσο-

στό µεγαλύτερο του εξήντα τοις εκατό (60%) συν µία ψήφο επί του συνόλου

των εγκύρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση κατά την οποία ο επιτυχών συν-

δυασµός λάβει ποσοστό έως και εξήντα τοις εκατό (60%), εκλέγει τα τρία

πέµπτα (3/5) του συνόλου των εδρών, και τα υπόλοιπα δύο πέµπτα (2/5) κα-

τανέµονται µεταξύ των επιλαχόντων συνδυασµών. Εισάγεται, ως προϋπόθε-

ση του δικαιώµατος εκλογής δηµοτικού συµβούλου, η συγκέντρωση από τον

συνδυασµό ποσοστού τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των ε-

γκύρων ψηφοδελτίων, και προβλέπεται για τον υποψήφιο δήµαρχο επιλαχό-

ντος συνδυασµού δικαίωµα επιλογής εκλογικής περιφέρειας στην οποία ε-

πιθυµεί να είναι δηµοτικός σύµβουλος, σε περίπτωση κατά την οποία ο συν-

δυασµός καταλαµβάνει έδρες σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες. Επί-

σης, ορίζεται ότι στις δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό µεγαλύτερο των

τριακοσίων κατοίκων, ο συνδυασµός του επιτυχόντος δηµάρχου λαµβάνει

τα τρία πέµπτα των εδρών της δηµοτικής κοινότητας, ενώ στις δηµοτικές ε-
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νότητες µε πληθυσµό µικρότερο των τριακοσίων κατοίκων, πρόεδρος της

κοινότητας εκλέγεται, ανεξαρτήτως συνδυασµού, αυτός που έλαβε τους πε-

ρισσότερους σταυρούς προτίµησης. Με το Κεφάλαιο Η΄, υπό τον τίτλο «Με-

τάδοση και δηµοσίευση αποτελεσµάτων», ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε

την εξαγωγή, τη δηµοσίευση και τη µετάδοση των αποτελεσµάτων της ψη-

φοφορίας (άρθρα 33-34), καθώς και µε την έκθεση των πρακτικών της εκλο-

γής και του πίνακα των αποτελεσµάτων στο κατάστηµα του αρµόδιου Πρω-

τοδικείου (άρθρο 35). Με το Κεφάλαιο Θ΄, υπό τον τίτλο «Ανακήρυξη επιτυ-

χόντος και επιλαχόντων συνδυασµών – Ορκωµοσία – Αναπλήρωση – Διάλυ-

ση συµβουλίων», ρυθµίζονται, εκ νέου, ζητήµατα σχετικά µε την επικύρωση

της εκλογής (άρθρο 36), την ορκωµοσία των αιρετών (άρθρο 37), την απο-

ποίηση της εκλογής (άρθρο 38), την παραίτηση των αιρετών (άρθρο 39), την

αντικατάσταση και αναπλήρωση των δηµοτικών συµβούλων, των συµβού-

λων και των προέδρων των δηµοτικών κοινοτήτων (άρθρο 40), καθώς και την

προκήρυξη εκλογών λόγω διάλυσης δηµοτικού συµβουλίου για σοβαρούς

λόγους δηµοσίου συµφέροντος (άρθρο 41).

Με τις ρυθµίσεις του Μέρους Β΄, υπό τον τίτλο «Εκλογή Περιφερειακών

Αρχών» (άρθρα 42-69), το οποίο διαρθρώνεται σε εννέα (9) Κεφάλαια, επέρ-

χονται τροποποιήσεις στο θεσµικό πλαίσιο για την εκλογή των περιφερεια-

κών αρχών, ενώ επαναλαµβάνονται αρκετές από τις ρυθµίσεις του ν.

3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµέ-

νης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»), του οποίου οι σχετικές διατάξεις

καταργούνται. Ειδικότερα, µε το Κεφάλαιο Α΄, υπό τον τίτλο «Διοίκηση Πε-

ριφερειών», µεταξύ άλλων, µειώνεται ο αριθµός των µελών των περιφερεια-

κών συµβουλίων των περιφερειών (άρθρο 42) και αυξάνεται η διάρκεια της

περιφερειακής περιόδου, από τέσσερα (4) έτη σε πέντε (5) έτη (άρθρο 43).

Στο Κεφάλαιο Β΄, υπό τον τίτλο «Εκλογείς-Δικαίωµα του εκλέγειν», περι-

λαµβάνονται ρυθµίσεις για το δικαίωµα του εκλέγειν, την άσκησή του, και

τους εκλογικούς καταλόγους που ισχύουν για τις εκλογές των περιφερεια-

κών αρχών (άρθρα 44-46). Στο Κεφάλαιο Γ΄, υπό τον τίτλο «Εκλόγιµοι-Δι-

καίωµα του εκλέγεσθαι», περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για τα προσόντα εκλο-

γιµότητας (άρθρο 47) και καθορίζονται εκ νέου τα κωλύµατα εκλογιµότητας

και τα ασυµβίβαστα για υποψήφιους περιφερειάρχες και περιφερειακούς

συµβούλους. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, µειώνεται το χρονικό διάστηµα

πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών, κατά το οποίο ενεργοποιούνται τα α-

συµβίβαστα των ανωτέρω προσώπων, και αυστηροποιείται το ασυµβίβαστο

λόγω οφειλών προς την περιφέρεια και τα οικεία νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
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δικαίου (άρθρα 48-49). Με το Κεφάλαιο Δ΄, υπό τον τίτλο «Εκλογικές Περι-

φέρειες-Έδρες περιφερειακών συµβούλων», ορίζονται οι εκλογικές περιφέ-

ρειες και η µέθοδος υπολογισµού των εδρών των περιφερειακών συµβού-

λων κάθε εκλογικής περιφέρειας (άρθρα 50-51). Με το Κεφάλαιο Ε΄, υπό

τον τίτλο «Συνδυασµοί και υποψήφιοι», µεταξύ άλλων, ορίζεται η εκλογή

του περιφερειάρχη και των περιφερειακών συµβούλων κατά συνδυασµούς,

µε τις υποψηφιότητες εκτός συνδυασµών να αποκλείονται, τροποποιείται η

δυνατότητα προσαύξησης του αριθµού των υποψηφίων περιφερειακών συµ-

βούλων από πενήντα τοις εκατό (50%), σε εκατόν πενήντα τοις εκατό

(150%), σε σχέση µε τον αριθµό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας,

προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης των συνδυασµών µέσω

της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), αυξά-

νεται το ηλεκτρονικό παράβολο που κατατίθεται από υποψήφιους περιφε-

ρειάρχες και περιφερειακούς σύµβουλους, από διακόσια (200) και πενήντα

(50) ευρώ, σε πεντακόσια (500) και εκατό (100) ευρώ, αντίστοιχα (άρθρο

52), ορίζεται ως ηµεροµηνία ανακήρυξης των συνδυασµών η δεκάτη Σε-

πτεµβρίου, επιβάλλεται υποχρέωση για απόδοση Αριθµού Φορολογικού Μη-

τρώου στους συνδυασµούς µετά την ανακήρυξή τους, και προβλέπεται ανα-

λογική εφαρµογή των άρθρων 18 και 19 του νοµοσχεδίου ως προς τα δικαι-

ώµατα των συνδυασµών και των υποψηφίων και την έκδοση και δηµοσίευση

του προγράµµατος της εκλογής (άρθρο 53). Με το Κεφάλαιο ΣΤ΄, υπό τον

τίτλο «Ψηφοδέλτια-Σταυροί προτίµησης», µεταξύ άλλων, καθορίζεται η µορ-

φή, το περιεχόµενο, η εκτύπωση και η διανοµή των ψηφοδελτίων (άρθρο

54), ορίζεται ο ανώτατος αριθµός σταυρών προτίµησης που µπορεί να θέσει

ο εκλογέας (άρθρο 55), και οι περιπτώσεις που συνεπάγονται ακυρότητα

του ψηφοδελτίου (άρθρο 56). Με το Κεφάλαιο Ζ΄, υπό τον τίτλο «Αποτέλε-

σµα ψηφοφορίας», ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τον τρόπο ανάδει-

ξης του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασµών (άρθρο 57), την εν-

δεχόµενη επαναληπτική ψηφοφορία (άρθρο 58), τη µέθοδο κατανοµής των

εδρών του περιφερειακού συµβουλίου (άρθρα 59-60), και την εκλογή τακτι-

κών και αναπληρωµατικών περιφερειακών συµβούλων (άρθρο 61). Ειδικότε-

ρα, µειώνεται το ποσοστό πλειοψηφίας που απαιτείται για την ανάδειξη του

επιτυχόντος συνδυασµού, από πενήντα τοις εκατό (50%) συν µία ψήφο, σε

σαράντα τρία τοις εκατό (43%) συν µία ψήφο επί του συνόλου των εγκύρων

ψηφοδελτίων. Καταργείται η αναλογική κατανοµή των εδρών των περιφε-

ρειακών συµβουλίων, εκτός αν ο επιτυχών συνδυασµός λάβει ποσοστό µε-

γαλύτερο του εξήντα τοις εκατό (60%) συν µία ψήφο επί του συνόλου των

εγκύρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση κατά την οποία ο επιτυχών συνδυα-

σµός λάβει ποσοστό έως και εξήντα τοις εκατό (60%), εκλέγει τα τρία πέ-
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µπτα (3/5) του συνόλου των εδρών, και τα υπόλοιπα δύο πέµπτα (2/5) κατα-

νέµονται µεταξύ των επιλαχόντων συνδυασµών. Επίσης, εισάγεται, ως προ-

ϋπόθεση του δικαιώµατος εκλογής περιφερειακού συµβούλου, η συγκέ-

ντρωση από τον συνδυασµό ποσοστού τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%)

του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, και προβλέπεται για τον υποψήφιο

περιφερειάρχη επιλαχόντος συνδυασµού δικαίωµα επιλογής εκλογικής πε-

ριφέρειας, στην οποία επιθυµεί να είναι περιφερειακός σύµβουλος, σε περί-

πτωση κατά την οποία ο συνδυασµός καταλαµβάνει έδρες σε περισσότερες

εκλογικές περιφέρειες. Με το Κεφάλαιο Η΄, υπό τον τίτλο «Μετάδοση και

δηµοσίευση αποτελεσµάτων», ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την εξαγω-

γή, τη δηµοσίευση και τη µετάδοση των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας

(άρθρο 62), καθώς και µε την έκθεση των πρακτικών της εκλογής και του πί-

νακα των αποτελεσµάτων στο κατάστηµα του αρµόδιου Πρωτοδικείου (άρ-

θρο 63). Με το Κεφάλαιο Θ΄, υπό τον τίτλο «Ανακήρυξη επιτυχόντος και ε-

πιλαχόντων συνδυασµών – Ορκωµοσία  Αναπλήρωση – Διάλυση συµβου-

λίων», ρυθµίζονται, εκ νέου, ζητήµατα σχετικά µε την επικύρωση της εκλο-

γής (άρθρο 64), την ορκωµοσία των αιρετών (άρθρο 65), την αποποίηση της

εκλογής (άρθρο 66), την παραίτηση των αιρετών (άρθρο 67), την αντικατά-

σταση και την αναπλήρωση των περιφερειακών συµβούλων (άρθρο 68), κα-

θώς και την προκήρυξη εκλογών λόγω διάλυσης περιφερειακού συµβουλίου

για σοβαρούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος (άρθρο 69).

Με τις ρυθµίσεις του Μέρους Γ΄, υπό τον τίτλο «Γενικές διατάξεις για την

εκλογική διαδικασία» (άρθρα 70-71), ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τους

εκλογικούς φακέλους, τα λευκά ψηφοδέλτια και τις κάλπες ψηφοφορίας

(άρθρο 70), και ορίζεται η αναλογική εφαρµογή της νοµοθεσίας για την ε-

κλογή βουλευτών (π.δ. 26/2012) κατά τη διενέργεια των δηµοτικών και περι-

φερειακών εκλογών (άρθρο 71). 

Με τις ρυθµίσεις του Μέρους Δ΄, υπό τον τίτλο «Διαδικασία εκλογικών

διαφορών – Τροποποιήσεις Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας – Επανάληψη ε-

κλογής σε περίπτωση ακύρωσης» (άρθρα 72-83), επέρχονται επί µέρους

τροποποιήσεις, στο πλαίσιο των ρυθµίσεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονο-

µίας (ν. 2717/1999), ως προς τις διαφορές που αναφύονται κατά την εκλογι-

κή διαδικασία στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πρώτος Τίτλος

του Δεύτερου Τµήµατος του Δεύτερου Μέρους του Κώδικα, άρθρα 244-

266). Ειδικότερα, προβλέπεται, καταρχάς, ότι οι διαφορές που αναφύονται

κατά την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη δηµοτικών και περιφερεια-
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κών αρχών, εκδικάζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 244-266 του Κώδικα Διοικη-

τικής Δικονοµίας (άρθρο 72), και ορίζονται ως αρµόδια δικαστήρια το τριµε-

λές Διοικητικό Πρωτοδικείο, εφόσον πρόκειται για οργανισµό τοπικής αυτο-

διοίκησης πρώτου βαθµού, και το Διοικητικό Εφετείο, εφόσον πρόκειται για

οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθµού (άρθρο 73). Επίσης,

προσδιορίζονται, η προσβαλλόµενη πράξη σε περίπτωση άσκησης ένστασης

(άρθρο 74), τα πρόσωπα που δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση και τα πρό-

σωπα και οι συνδυασµοί κατά των οποίων ασκείται η ένσταση (άρθρο 75), η

προθεσµία για την άσκησή της (άρθρο 76), οι λόγοι που µπορούν να προ-

βληθούν µε την ένσταση (άρθρο 77), ο τρόπος άσκησής της (άρθρο 78), η

διαβίβαση των ενστάσεων, χωριστά για κάθε οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκη-

σης, στο αρµόδιο διοικητικό δικαστήριο (άρθρο 79), τα ζητήµατα που µπορεί

να κριθούν παρεµπιπτόντως από το δικαστήριο κατά την εκδίκαση της έν-

στασης (άρθρο 80), και η έκταση της εξουσίας του δικαστηρίου, το οποίο α-

κυρώνει ή τροποποιεί, κατά περίπτωση, την προσβαλλόµενη πράξη ή διαπι-

στώνει την έλλειψη προσόντων ή το κώλυµα εκλογιµότητας ή το ασυµβίβα-

στο (άρθρο 81). Τέλος, προβλέπεται αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συµ-

βουλίου της Επικρατείας κατά των σχετικών αποφάσεων των τριµελών Διοι-

κητικών Πρωτοδικείων ή των Διοικητικών Εφετείων (άρθρο 82) και ορίζονται

οι λεπτοµέρειες για την επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσής

της (άρθρο 83).

Με τις ρυθµίσεις του Μέρους Ε΄, υπό τον τίτλο «Τελικές, εξουσιοδοτικές,

µεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις» (άρθρα 84-91), το οποίο διαρ-

θρώνεται σε τέσσερα Κεφάλαια, ορίζεται ότι οι δήµοι του άρθρου 1 του ν.

3852/2010, στους οποίους δεν έχει επέλθει καµία µεταβολή, αποτελούνται

από µία δηµοτική ενότητα, που φέρει το όνοµα του δήµου (άρθρο 84), ευθυ-

γραµµίζεται η νέα ορολογία που εισάγει το νοµοσχέδιο µε τις κείµενες δια-

τάξεις (άρθρα 85-86), ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν, µεταξύ άλλων,

τον πληθυσµό των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρο 87) και την α-

ναστολή της επαγγελµατικής δραστηριότητας του περιφερειάρχη (άρθρο

88), και τίθενται εξουσιοδοτικές, µεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις

(άρθρα 89-91).

Τέλος, µε τη ρύθµιση του Μέρους ΣΤ΄, υπό τον τίτλο «Έναρξη ισχύος»

(άρθρο 92), ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου.
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Β. Οι διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγµατος κατοχυρώνουν την αυ-

τοδιοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Ειδικότερα, η παρ. 1 του άρθρου αυτού

ορίζει τα εξής: «Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανι-

σµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού». Όπως προκύ-

πτει και από την ένταξη του άρθρου αυτού στο Έκτο Τµήµα του Μέρους Τρί-

του του Συντάγµατος, υπό τον τίτλο «Διοίκηση», η τοπική αυτοδιοίκηση α-

ποτελεί µορφή διοικητικής οργάνωσης της χώρας. 

Ουσιώδες στοιχείο της συνταγµατικής ρύθµισης για την τοπική αυτοδιοί-

κηση αποτελεί η εκλογή των αρχών των Ο.Τ.Α., σε όλες τις βαθµίδες τους,

µε καθολική και µυστική ψηφοφορία (άρθρο 102 παρ. 2 εδ. β΄ του Συντάγµα-

τος). Σύµφωνα µε πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας (βλ.,

ενδεικτικά, ΟλΣτΕ 3684/2009, ΟλΣτΕ 2140/2013), ο τρόπος εκλογής των αρ-

χών των Ο.Τ.Α., «στο µέτρο που δεν ρυθµίζεται από το Σύνταγµα, επαφίεται

στον κοινό νοµοθέτη (άρθρα 51 παρ. 3, 54 παρ. 1 και 102 παρ. 2 του Συντάγ-

µατος), ο οποίος όµως δεν µπορεί να θεσπίσει διατάξεις που αναιρούν ή πε-

ριορίζουν υπερµέτρως το ανωτέρω δικαίωµα του πολίτη (πρβλ. ΑΕΔ

35/1985, 13/1997). Κατά την ειδικότερη ρύθµιση του τρόπου εκλογής των

αρχών των Ο.Τ.Α. ο κοινός νοµοθέτης διαθέτει µεν ευρύ, κατ’ αρχήν, περι-

θώριο εκτιµήσεως για τον καθορισµό, εν όψει των πολιτικών και κοινωνικών

συνθηκών που επικρατούν κάθε φορά, του, κατά την κρίση του, πλέον προ-

σφόρου και ενδεδειγµένου για τις συγκεκριµένες περιστάσεις εκλογικού

συστήµατος, υπό την επιφύλαξη, πάντως, της τηρήσεως των αρχών της ισό-

τητας του εκλογικού δικαιώµατος (άρθρα 4 παρ. 1 και 51 παρ. 3 του Συντάγ-

µατος) και της ευρύτερης δυνατής λαϊκής εκπροσωπήσεως (πρβλ. ΑΕΔ

36/1990), αλλά και της συνταγµατικής αρχής της αναλογικότητας (πρβλ. Α-

ΕΔ 36/1990)». Ειδικά ως προς την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, ο

τρόπος οργάνωσης της συµµετοχής του πολίτη στην πολιτική ζωή της Χώ-

ρας, περιλαµβανοµένης της αναδείξεως των αρχών των Ο.Τ.Α., πρέπει να

διέπεται από την επιδίωξη συνταγµατικώς θεµιτών σκοπών, συναφών µε το

ρυθµιζόµενο αντικείµενο και τις αρχές που το διέπουν, και οι επί µέρους πε-

ριορισµοί να τελούν σε σχέση αναγκαιότητας και αναλογικότητας προς το

επιδιωκόµενο αποτέλεσµα.

Υπό το Σύνταγµα του 1975, ο νοµοθέτης επιδίωξε την εξασφάλιση της εύ-

ρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας των δήµων, µέσω της θέσπισης

αλλεπάλληλων εκλογικών συστηµάτων που ενισχύουν τον πλειοψηφούντα

συνδυασµό. Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του ν. 8/1975, όπως κωδικοποιήθη-

καν µε το π.δ. 933/1975, ο νοµοθέτης όρισε ότι επιτυχών θεωρείται ο συν-
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δυασµός που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψηφο-

δελτίων, αν δε κανείς συνδυασµός δεν λαµβάνει την πλειοψηφία αυτή, η ψη-

φοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο σχετικώς πλειοψηφησάντων

συνδυασµών. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις αυτές θεσπίσθηκε σύστηµα εκ

των προτέρων καθορισµού του αριθµού των εδρών των δηµοτικών συµβού-

λων που λαµβάνουν ο επιτυχών και ο επιλαχών συνδυασµός, ήτοι δύο τρίτα

(2/3) και ένα τρίτο (1/3) των εδρών, αντίστοιχα (επιλαχών συνδυασµός θεω-

ρείτο µόνο ο δεύτερος σε ψήφους συνδυασµός). Παρόµοιες ρυθµίσεις περι-

λήφθηκαν και στον ν. 1065/1980. Ακολούθως, το ανωτέρω σύστηµα κατανο-

µής των εδρών µεταβλήθηκε από τον ν. 1270/1982, ο οποίος εισήγαγε την

εκπροσώπηση στο δηµοτικό συµβούλιο όλων των συνδυασµών που συγκε-

ντρώνουν το εκλογικό µέτρο (και όχι µόνον των δύο πρώτων συνδυασµών,

όπως προέβλεπαν οι ως άνω προγενέστεροι νόµοι). Σύµφωνα µε τις ρυθµί-

σεις του, ο επιτυχών συνδυασµός, δηλαδή αυτός που συγκεντρώνει την α-

πόλυτη πλειοψηφία στον πρώτο ή στον δεύτερο γύρο, λαµβάνει τα τρία πέ-

µπτα (3/5) του συνόλου των εδρών, οι δε επιλαχόντες συνδυασµοί τα δύο

πέµπτα (2/5) των εδρών, ανάλογα µε τον αριθµό των εγκύρων ψηφοδελτίων

που έλαβε καθένας από αυτούς. Αντίστοιχες ρυθµίσεις περιλήφθηκαν στα

π.δ. 76/1985, 323/1989 και 410/1995. 

Στη συνέχεια, µε τον ν. 3434/2006 ορίσθηκε ότι θεωρείται επιτυχών συν-

δυασµός αυτός που πλειοψήφησε µε ποσοστό τουλάχιστον 42% του συνό-

λου των εγκύρων ψηφοδελτίων και ότι, αν κανένας συνδυασµός δεν συγκε-

ντρώσει την απαιτούµενη αυτή πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται

µόνο µεταξύ των υποψηφίων δηµάρχων των δύο συνδυασµών που έλαβαν

τις περισσότερες ψήφους. Οι τελευταίες αυτές ρυθµίσεις επαναλήφθηκαν

στον κυρωθέντα µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 Κώδικα Δήµων και Κοι-

νοτήτων, ο οποίος, κατά τα λοιπά, διατήρησε το ως άνω σύστηµα κατανοµής

εδρών, ήτοι τρία πέµπτα (3/5) στον επιτυχόντα συνδυασµό και δύο πέµπτα

(2/5) στους επιλαχόντες. Όπως, εξ άλλου, προκύπτει από τις αιτιολογικές

εκθέσεις των ανωτέρω νόµων (3434/2006 και 3463/2006), ο νοµοθέτης επι-

δίωξε τη διασφάλιση της ύπαρξης ισχυρών δηµοτικών αρχών, µέσω της πρό-

κρισης εκλογικού συστήµατος, κατά το οποίο ο συνδυασµός που ανακηρύσ-

σεται επιτυχών να µη στηρίζεται σε ευκαιριακές συµµαχίες, αλλά να έχει ε-

νιαίο προγραµµατικό λόγο. 

Ακολούθως, ο ν. 3052/2010 επανέφερε τη ρύθµιση για την ανάδειξη του ε-

πιτυχόντος συνδυασµού µε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%)

συν µία ψήφο, διατηρώντας την κατανοµή των τριών πέµπτων (3/5) και δύο
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πέµπτων (2/5) στον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασµούς, αντί-

στοιχα. Κατά την αιτιολογική έκθεση του ανωτέρω νόµου, «η ρύθµιση αυτή

υπηρετεί τον στόχο της αυξηµένης δηµοκρατικής νοµιµοποίησης των αιρε-

τών οργάνων των νέων Ο.Τ.Α.». Τέλος, µε τον ν. 4555/2018 εισήχθη η ανα-

λογική κατανοµή των εδρών των δηµοτικών συµβουλίων, µε κατάργηση της

ρύθµισης για κατανοµή των τριών πέµπτων των εδρών στον επιτυχόντα

συνδυασµό, και διατήρηση της επαναληπτικής ψηφοφορίας σε περίπτωση

κατά την οποία κανείς συνδυασµός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειο-

ψηφία στον πρώτο γύρο. Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του ανωτέρω

νόµου, «[η εν λόγω] επιλογή (…) µεταφέρει µε τον πλέον ακριβή και γνήσιο

τρόπο τη βούληση του εκλογικού σώµατος στη σύνθεση του δηµοτικού συµ-

βουλίου». 

Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου καταργούνται οι ισχύουσες εν προκει-

µένω ρυθµίσεις και οργανώνεται σύστηµα εκλογής δηµάρχου και περιφερει-

άρχη µε σχετική πλειοψηφία και µεικτό σύστηµα κατανοµής των εδρών στο

δηµοτικό συµβούλιο, το συµβούλιο δηµοτικών κοινοτήτων και το περιφερει-

ακό συµβούλιο, αντίστοιχα.

ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων

1. Επί των άρθρων 5 και 43

Με τις προτεινόµενες διατάξεις αυξάνεται η διάρκεια της δηµοτικής και

της περιφερειακής περιόδου, από τέσσερα (4) έτη σε πέντε (5) έτη. Υπό το

Σύνταγµα του 1975, η διάρκεια της δηµοτικής περιόδου ήταν πάντα τετραε-

τής, έως την ψήφιση του ν. 3852/2010, οπότε και ορίσθηκε πενταετής, και

προβλεπόταν η διενέργεια της ψηφοφορίας την ηµέρα διεξαγωγής της ψη-

φοφορίας για την εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (βλ., ή-

δη, Αντ. Παντελή, Ταυτόχρονη Διεξαγωγή Δηµοτικών και Ευρωπαϊκών Ε-

κλογών, ΤοΣ 1986, σελ. 419 επ.). 

Με τον ν. 4555/2018 η διάρκεια της δηµοτικής και της περιφερειακής πε-

ριόδου επανήλθε στα τέσσερα (4) έτη. Το άρθρο 102 παρ. 2 του Συντάγµα-

τος αναφέρεται στις αρχές της καθολικής και της µυστικής ψηφοφορίας για

την εκλογή των αρχών των Ο.Τ.Α. Επισηµαίνεται ότι για την ανάδειξη των

οργάνων των οργανισµών αυτών ισχύει και µια άλλη βασική αρχή, σύµφωνα

µε την οποία η εκλογή πρέπει να επαναλαµβάνεται σε εύλογα χρονικά δια-
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στήµατα (βλ. Αθ. Ράικο, Συνταγµατικό Δίκαιο, τ. Ι/Β, 2009, σελ. 1126). Το Σύ-

νταγµα δεν καθορίζει τη διάρκεια της θητείας των οργάνων της τοπικής αυ-

τοδιοίκησης, καταλείποντας τον καθορισµό της στον νοµοθέτη. Η διάταξη

του άρθρου 53 παρ. 1 του Συντάγµατος, η οποία καθορίζει τη διάρκεια της

βουλευτικής περιόδου σε τέσσερα (4) έτη, δεν εφαρµόζεται αναλόγως εν

προκειµένω. 

2. Επί των άρθρων 10-11 και 48-49

Με τις ανωτέρω διατάξεις ορίζονται, εκ νέου, τα κωλύµατα εκλογιµότητας

και τα ασυµβίβαστα για τις θέσεις των αιρετών οργάνων των δήµων και των

περιφερειών, αντίστοιχα. Σχετικά µε τις ρυθµίσεις των άρθρων αυτών επιση-

µαίνονται τα εξής:

α) Η απόλυτη και ρητή διατύπωση των κωλυµάτων εκλογιµότητας και των

ασυµβιβάστων υπηρετεί λόγους δηµόσιου συµφέροντος, εφόσον αποσκοπεί

στην προστασία των συµφερόντων των Ο.Τ.Α. (βλ., ενδεικτικά, ΣτΕ

3083/2007, 3464/2007). Δοθέντος, εξ άλλου, ότι η θέσπιση κωλυµάτων και

ασυµβιβάστων περιορίζει την άσκηση του παθητικού εκλογικού δικαιώµα-

τος, επιβάλλεται στενή ερµηνεία των σχετικών διατάξεων (βλ. ΣτΕ

349/2020, 661/2015). Τα κωλύµατα εκλογιµότητας και τα ασυµβίβαστα ανα-

φέρονται περιοριστικά και συνιστούν µορφή εξαιρετικού δικαίου, ώστε να

µην καταλείπεται ευχέρεια στον ερµηνευτή για ανάλογη εφαρµογή ή δια-

σταλτική ερµηνεία. 

β) Κατά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 των άρθρων 10 και 48, προ-

βλέπεται κώλυµα εκλογιµότητας για αυτούς στους οποίους έχει επιβληθεί

στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων µε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση. Ε-

πισηµαίνεται ότι οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 59 έως 66 του προϊσχύ-

σαντος Ποινικού Κώδικα, οι οποίες προέβλεπαν, ως παρεπόµενη ποινή, την

αποστέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων των καταδικαζοµένων, καταργήθη-

καν µε τον νέο Ποινικό Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του

ν. 4619/2019 (βλ., εν προκειµένω, και ΣτΕ 1071/2020).

3. Επί του άρθρου 15 παρ. 1 σε συνδυασµό µε το άρθρο 30

Με την προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 15 παρ. 1 ορίζεται, µεταξύ άλ-

λων, ότι η εκλογή του δηµάρχου, των δηµοτικών συµβούλων, των συµβού-

λων δηµοτικής κοινότητας και των προέδρων των δηµοτικών κοινοτήτων γί-

νεται κατά συνδυασµούς, οι δε υποψηφιότητες εκτός συνδυασµών αποκλεί-
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ονται. Σηµειώνεται, συναφώς, ότι αντίστοιχες διατάξεις, που προέβλεπαν α-

ποκλεισµό υποψηφιοτήτων εκτός συνδυασµών (βλ. άρθρο 54 παρ. 1 του π.δ.

410/1995), έχει κριθεί από το Συµβούλιο της Επικρατείας ότι «δεν αντιβαί-

νουν στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος, διότι ο οριζόµενος από αυτές

τρόπος εκλογής κατά συνδυασµούς, περιορίζει, αλλά δεν αναιρεί το σχετικό

εκ της συνταγµατικής αυτής διατάξεως δικαίωµα, αφού παρέχει στον πολίτη

την δυνατότητα συµµετοχής του στην πολιτική ζωή της χώρας (…) ούτε στις

αρχές της καθολικότητας και της ισότητας της ψήφου, ούτε σε άλλη συ-

νταγµατική διάταξη ή αρχή που διέπει την εκλογή των δηµοτικών και κοινο-

τικών αρχών» (ΣτΕ 3156/2000).

Σύµφωνα µε το άρθρο 18Β του ν. 3852/2010, το οποίο καταργείται µε το

νοµοσχέδιο, η εκλογή προέδρων των κοινοτήτων µε πληθυσµό έως τριακο-

σίων (300) κατοίκων γίνεται µε χωριστή κάλπη και µε ενιαίο ψηφοδέλτιο ό-

λων των µεµονωµένων υποψηφίων. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, µε την

προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 15 παρ. 2 του νοµοσχεδίου, υποψηφιότη-

τα για το αξίωµα του προέδρου δηµοτικής κοινότητας είναι πλέον παραδε-

κτή µόνο εντός συνδυασµού που περιλαµβάνει υποψήφιο δήµαρχο και υπο-

ψήφιους δηµοτικούς συµβούλους. Ωστόσο, κατά το άρθρο 30 του νοµοσχε-

δίου, στις δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό έως και τριακόσιους (300) κα-

τοίκους, πρόεδρος της δηµοτικής κοινότητας εκλέγεται ο υποψήφιος, ο ο-

ποίος έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης στη δηµοτική κοινό-

τητα, ανεξαρτήτως συνδυασµού. Με τη δεύτερη από τις εν λόγω προτεινό-

µενες ρυθµίσεις, ο νοµοθέτης λαµβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των πολύ

µικρών τοπικών κοινωνιών, αναγνωρίζοντας ορισµένο βαθµό αυτονοµίας σε

σχέση µε την εκλογή δηµάρχου και µελών δηµοτικού συµβουλίου. Ερωτά-

ται, όµως, ποιος είναι ο θεµιτός σκοπός που δικαιολογεί την υποχρεωτική ε-

κλογική συνεργασία του υποψήφιου προέδρου δηµοτικής κοινότητας µε δη-

µοτικό συνδυασµό, και τον αποκλεισµό της δυνατότητας υποβολής ανεξάρ-

τητης υποψηφιότητας.

4. Επί των άρθρων 23 και 56 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις ορίζονται οι περιπτώσεις που καθιστούν

ένα ψηφοδέλτιο άκυρο. Παρατηρείται συναφώς ότι, κατά την υπ’ αρ.

646/2020 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, η περιοριστική απαρίθ-

µηση των λόγων ακυρότητας των ψηφοδελτίων βρίσκεται «σε αρµονία µε τη

θεµελιώδη συνταγµατική αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, που αξιώνοντας την

ανάδειξη των αρχών των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης µε καθολική
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ψηφοφορία (άρθρο 102 παρ. 2 Συντ.) επιβάλλει, καταρχήν, το σεβασµό της

βούλησης του εκλογέα όπως εκδηλώθηκε κατά την ψηφοφορία (βλ. ΣτΕ

3637, 3183, 2833/2003, 3696/2001 7µ. κ.ά.)». Περαιτέρω, «η παράλειψη του

Προέδρου της εφορευτικής επιτροπής να αριθµήσει και να µονογράψει τα

ψηφοδέλτια (όπως υποχρεούται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 1

εδ. β΄ του π.δ. 26/2012, στο οποίο παραπέµπει το άρθρο 29 παρ. 1 του ν.

3852/2010) δεν περιλαµβάνεται στις περιπτώσεις ακυρότητας των ψηφο-

δελτίων, οι οποίες ορίζονται περιοριστικά στο άρθρο 28 του ν. 3852/2010.

Συνεπώς, τα ψηφοδέλτια που φέρουν τις παραπάνω πληµµέλειες δεν είναι

εξ αυτού του λόγου άκυρα. Η παράλειψη των προαναφεροµένων δύο ενερ-

γειών (αρίθµησης και µονογραφής των ψηφοδελτίων) θα µπορούσε, ωστό-

σο, να οδηγήσει στην ακύρωση της εκλογής σε ορισµένο εκλογικό τµήµα, υ-

πό την προϋπόθεση ότι αµφισβητείται, µε τρόπο σαφή και συγκεκριµένο, η

ταυτότητα ή γνησιότητα των ψηφοδελτίων που εµφανίζουν τις πληµµέλειες

αυτές (πρβλ. ΑΕΔ 12/2017, 25/2013, 9/2001, 67, 40/1995). Σε κάθε περίπτω-

ση, ακύρωση της εκλογής δεν χωρεί, αν από τα λοιπά τηρηθέντα στοιχεία

της εκλογικής διαδικασίας είναι δυνατόν να συναχθεί η γνησιότητα των ψη-

φοδελτίων αυτών, όπως και η, εν γένει, γνησιότητα της εκλογής (πρβλ. ΣτΕ

3624/2015, 106/2012 7µ., 412/2008 7µ., 1678/2007 7µ.)».

5. Επί των άρθρων 24-26 και 57-59

Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις θεωρείται επιτυχών ο συνδυασµός που

πλειοψήφησε µε ποσοστό µεγαλύτερο του σαράντα τρία τοις εκατό (43%)

επί των εγκύρων ψηφοδελτίων. Αν αυτό το ποσοστό δεν επιτευχθεί, διεξά-

γεται νέα ψηφοφορία µεταξύ των υποψηφίων δηµάρχων ή περιφερειαρχών

των δύο συνδυασµών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, οπότε απαιτεί-

ται απόλυτη πλειοψηφία. Ορίζεται, επίσης, ότι ο επιτυχών συνδυασµός ε-

κλέγει τα τρία πέµπτα (3/5) του συνόλου των εδρών του δηµοτικού ή του πε-

ριφερειακού συµβουλίου (µε την επιφύλαξη ότι δεν έλαβε ποσοστό άνω του

60%, οπότε η κατανοµή χωρεί αναλογικά). Αντίστοιχες διατάξεις προτείνο-

νται και για τα συµβούλια των δηµοτικών κοινοτήτων.

Αµφότερα τα συστήµατα εκλογής δηµάρχου και περιφερειάρχη µε ποσο-

στό 43% και µε απόλυτη πλειοψηφία είναι συστήµατα πλειοψηφικά, µε τη

διαφορά ότι επαναληπτική εκλογή µε κλειστό αριθµό συνδυασµών (των δύο

επικρατέστερων) χωρεί αν κανένας συνδυασµός δεν επιτύχει, κατά το πρώ-

το σύστηµα, το ανωτέρω ποσοστό ενώ, κατά το δεύτερο, την απόλυτη πλει-

οψηφία. Κατά το µέρος που διαφοροποιούνται, τα δύο συστήµατα εκφρά-
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ζουν διαφορετικές εκδοχές δηµοκρατικής νοµιµοποίησης των τοπικών αρ-

χών. Συγκεκριµένα, κατά το πρώτο, προκρίνεται η νοµιµοποίηση που παρέ-

χεται µε τη µεγαλύτερη δυνατή προτίµηση επί του συνόλου των συνδυα-

σµών (εφόσον πάντως εκφράζει ένα υψηλό ποσοστό αντιπροσωπευτικότη-

τας), ενώ, κατά το δεύτερο, µε την προτίµηση αποκλειστικά µεταξύ των δύο

επικρατέστερων. Κατά συνέπεια, κατά το πρώτο σύστηµα, κρίσιµη αναδει-

κνύεται, κατά βάση, η πρώτη επιλογή των ψηφοφόρων, ενώ, κατά το δεύτε-

ρο, οι ψηφοφόροι καλούνται να επιλέξουν αποκλειστικά µεταξύ των δύο ε-

πικρατέστερων συνδυασµών. Τέλος, το πρώτο σύστηµα ενθαρρύνει περισ-

σότερο τις συνεργασίες κατά το στάδιο κατάρτισης των συνδυασµών, ήδη

πριν από την πρώτη ψηφοφορία, ενώ το δεύτερο ενθαρρύνει ιδίως τις συ-

νεργασίες µεταξύ ήδη συγκροτηµένων συνδυασµών, ενόψει της επαναλη-

πτικής ψηφοφορίας.

Σύµφωνα µε τη νοµολογία, αµφότερα τα συστήµατα είναι καταρχήν συµ-

βατά µε τις συνταγµατικές αρχές που διέπουν την εκλογή των οργάνων δι-

οίκησης των Ο.Τ.Α., και, ειδικότερα, την αρχή της ισότητας του εκλογικού

δικαιώµατος (άρθρα 4 παρ. 1 και 51 παρ. 3 του Συντάγµατος), την αρχή της

ευρύτερης δυνατής λαϊκής εκπροσώπησης και την αρχή της αναλογικότη-

τας. Ειδικότερα, κατά το µέρος που αφορά συστήµατα σχετικής πλειοψη-

φίας, το Συµβούλιο της Επικρατείας έχει δεχθεί σε Ολοµέλεια ότι «η διάτα-

ξη του άρθρου 50 παρ. 1 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (Κ.Δ.Κ.) [ν.

3463/2006], κατά την οποία στις εκλογές των δηµάρχων και δηµοτικών συµ-

βούλων θεωρείται επιτυχών ο συνδυασµός που πλειοψήφησε µε ποσοστό

σαράντα δύο τοις εκατό (42%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων,

προβλέφθηκε για σκοπό που είναι, κατ’ αρχήν, συνταγµατικά θεµιτός, δεδο-

µένου ότι ο νοµοθέτης µε την ρύθµιση αυτή επεδίωξε την εξασφάλιση της

εύρυθµης και αποδοτικής λειτουργίας των οργάνων διοικήσεως των δήµων

και, για τον λόγο αυτό, προέκρινε εκλογικό σύστηµα, κατά το οποίο ο συν-

δυασµός που ανακηρύσσεται επιτυχών να µην στηρίζεται σε προεκλογικές-

ευκαιριακές συµµαχίες και µάλιστα µεταξύ των δύο γύρων των εκλογών, αλ-

λά να έχει ενιαίο προγραµµατικό λόγο για την αποτελεσµατική αντιµετώπι-

ση των ζητηµάτων τοπικού ενδιαφέροντος (…) Εφ’ όσον δε το ανωτέρω

προβλεπόµενο ποσοστό εκλογής διασφαλίζει δηµοκρατική νοµιµοποίηση

στα όργανα διοικήσεως των δήµων, η ανωτέρω ρύθµιση, καθ’ εαυτήν, εναρ-

µονίζεται µε τις εκτιθέµενες στην 7η σκέψη συνταγµατικές διατάξεις και αρ-

χές. Περαιτέρω, ενόψει του συνταγµατικώς θεµιτού σκοπού της διασφαλί-

σεως της υπάρξεως ισχυρών και αποτελεσµατικών δηµοτικών αρχών, η, κα-
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τά τις ως άνω διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1, 51 παρ. 1 και 59 παρ. 1 του

Κ.Δ.Κ., ενίσχυση του συνδυασµού, ο οποίος συγκέντρωσε το 42% των εγκύ-

ρων ψήφων και ανακηρύχθηκε επιτυχών, µε τα 3/5 των εδρών του δηµοτικού

συµβουλίου (…) δεν αντιβαίνει στις συνταγµατικές αρχές ούτε της ισότητας

του εκλογικού δικαιώµατος και της ευρύτερης δυνατής λαϊκής εκπροσώπη-

σης, ούτε της αναλογικότητας, αφού η εν λόγω ρύθµιση δεν µπορεί να θεω-

ρηθεί ότι είναι ακατάλληλη για την επίτευξη του ως άνω, συνταγµατικώς θε-

µιτού, σκοπού ούτε, τέλος, ότι υπερακοντίζει το σκοπό αυτό» (ΟλΣτΕ

3684/2009). Ενηµερωτικά επισηµαίνεται ότι στην απόφαση διατυπώθηκε µει-

οψηφία, η οποία υποστήριξε, µεταξύ άλλων, ότι ο σκοπός της διασφάλισης

συνθηκών αποτελεσµατικής λειτουργίας των δηµοτικών οργάνων εξυπηρε-

τείτο πλήρως µε τη ρύθµιση περί κατανοµής των τριών πέµπτων (3/5) των ε-

δρών στον επιτυχόντα συνδυασµό, και θεώρησε ότι η νοµοθετική επιδίωξη

να µην στηρίζεται «σε ευκαιριακές συµµαχίες ο συνδυασµός, αλλά να έχει

ενιαίο προγραµµατικό λόγο», δεν δύναται να δικαιολογήσει σηµαντική από-

κλιση από τις συνταγµατικές αρχές της ισότητας του εκλογικού δικαιώµα-

τος και της ευρύτερης δυνατής λαϊκής εκπροσωπήσεως. 

6. Επί  του άρθρου 59

Στην προτεινόµενη διάταξη έχει τεθεί, εκ παραδροµής, δεύτερη παράγρα-

φος 4 κατά την αρίθµηση των παραγράφων του άρθρου. Εποµένως, η δεύτε-

ρη παράγραφος 4 πρέπει να αναριθµηθεί σε παράγραφο 5, και η φράση του

πρώτου εδαφίου αυτής «µη εφαρµοζόµενων των παρ. 1 έως 3» πρέπει να α-

ντικατασταθεί από τη φράση «µη εφαρµοζόµενων των παρ. 1 έως 4».

7. Επί  του άρθρου 74

Στο εισαγωγικό εδάφιο της προτεινόµενης διάταξης, οι λέξεις «Το άρθρο

246 του Κώδικα  Διοικητικής Δικονοµίας» θα µπορούσαν να αντικαταστα-

θούν από τις λέξεις «Στο άρθρο 246 του Κώδικα  Διοικητικής Δικονοµίας».

8. Επί του άρθρου 82 παρ. 1

Στο πρώτο εδάφιο της προτεινόµενης διάταξης, οι λέξεις «σύµφωνα µε τα

άρθρα 244 έως 261 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας» θα µπορούσαν να

αντικατασταθούν από τις λέξεις «σύµφωνα µε τα άρθρα 244 έως 266 του

Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας».

9. Επί του άρθρου 91 παρ. 1 και 2

Με την προτεινόµενη ρύθµιση καταργούνται οι διατάξεις του ν. 4555/2018

περί εκλογών δηµοτικών και περιφερειακών αρχών. Επισηµαίνεται ότι οι κα-
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ταργούµενες διατάξεις του ν. 4555/2018 αφορούν, στο σύνολό τους (πλην

των άρθρων 44 και 67 που περιέχουν µεταβατικές διατάξεις) αντικατάσταση

και τροποποίηση διατάξεων του ν. 3852/2010, οι οποίες καταργούνται µε την

παράγραφο 1 της προτεινόµενης διάταξης, και, εποµένως,  παρέλκει η αυτο-

τελής κατάργησή τους.

Αθήνα, 31.5.2021
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