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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Στα πλαίσια της διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε 

από το Υπουργείο Εσωτερικών, αναφορικά το νέο εκλογικό σύστημα για την 

εκλογή δημοτικών και περιφερειακών αρχών, η Περιφερειακή Ένωση 

Δήμων (Π.Ε.Δ) Κρήτης πραγματοποίησε συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) 

των μελών της Γενικής Συνέλευσης, την 10η Φεβρουαρίου 2021. 

Στην συνεδρίαση στην οποία υπήρξε μεγάλη συμμετοχή, τα μέλη του 

Δ.Σ. ,οι Δήμαρχοι της Κρήτης, το Εποπτικό Συμβούλιο της ΠΕΔ αλλά και οι 

εκπρόσωποι των Δήμων στη Γενική Συνέλευση, είχαν την ευκαιρία να 

ανταλλάξουν απόψεις και να τοποθετηθούν γύρω από το ζήτημα της αλλαγής του 

εκλογικού νόμου.  

Από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων επισημάνθηκε ότι θα έπρεπε 

να προηγηθεί η συζήτηση ή τουλάχιστον να συνδυασθεί και να ψηφισθεί (το 

παρόν νομοσχέδιο για τον εκλογικό νόμο) ταυτόχρονα με τις γενικότερες 

μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες και απαραίτητες για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση συμπεριλαμβάνοντας τα σημαντικά ζητήματα που είναι: 

- Οι Αρμοδιότητες  

- Οι Πόροι  

- Η Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση  

- Ο κώδικας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

- Η Αλλαγή Κριτηρίων Κατανομής ΚΑΠ 

- Η Αναβάθμιση ρόλου συλλογικών οργάνων (Δημοτικού 

Συμβουλίου) και άλλα ζητήματα. 

 

Στη διάρκεια του πρώτου Περιφερειακού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, το οποίο 

πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη μέσω τηλεδιάσκεψης, ενημερωθήκαμε ότι η 
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τότε ηγεσία του ΥΠΕΣ είχε συγκροτήσει επιστημονική ομάδα (στην οποία 

συμμετείχαν και εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ) προκειμένου να ασχοληθεί με τα 

σημαντικά ζητήματα που διαχρονικά απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

 Τα ζητήματα αυτά συνοψίζονται στις αλλαγές στους Κώδικες, την 

οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης, την  αυτονομία 

της αυτοδιοίκησης  που αποτελεί Ευρωπαϊκό κεκτημένο και υποχρέωση 

της χώρας μετά την επικύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής 

Αυτονομίας  και για τα δύο επίπεδα αυτοδιοίκησης, τα γενικότερα 

οικονομικά της Αυτοδιοίκησης και την απόδοση των παρακρατηθέντων 

(διαχρονικά) Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων,  τον εκσυγχρονισμό των 

κριτηρίων κατανομής των ΚΑΠ, την καταστατική θέση των αιρετών, με  

την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας και την αναβάθμιση του ρόλου και 

της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων(δημοτικού συμβουλίου)  και 

των δημοτικών παρατάξεων, αλλά και τα ζητήματα του προσωπικού των 

ΟΤΑ και των αρμοδιοτήτων. 

Η ΠΕΔ Κρήτης συμμετέχοντας στο διάλογο για τον εκλογικό νόμο,  

καταθέτει τις απόψεις και τις προτάσεις της.   

Επισημάνουμε όμως ότι η έλλειψη χρόνου δεν επιτρέπει  να ανοίξει η 

συζήτηση για μια  εναλλακτική πρόταση, η οποία θα εξασφαλίζει την 

πολιτικοδιοικητική σταθερότητα   και  την ενίσχυση της Τοπικής Δημοκρατίας, 

με την αξιοποίηση  για το σκοπό αυτό  και της Ευρωπαϊκής εμπειρίας.  

Για το λόγο αυτό η ΠΕΔ Κρήτης προετοιμάζεται συστηματικά, ώστε να 

συμβάλλει με τεκμηριωμένες προτάσεις στο διάλογο, ο οποίος πρέπει  να γίνει 

έγκαιρα και με  άνεση χρόνου, αφού προηγηθεί υπεύθυνη αξιολόγηση των  

προηγούμενων μεταρρυθμίσεων, οι οποίες δεν στηρίχθηκαν και δεν 

θωρακίσθηκαν ούτως ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη των ίδιων λαθών και 

να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση, για τα μείζονα ζητήματα. 

   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ  ΝΟΜΟΥ 

 

                   1. Παράταση του χρόνου διαβούλευσης ώστε, να 

επεξεργαστούμε  καλύτερα τις προτάσεις, αφού λάβουμε υπόψη και τις 

συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν στα δημοτικά συμβούλια. 

                   2. Η ημερομηνία των εκλογών τον μήνα Οκτώβριο είναι 

αποδεκτή σε γενικές γραμμές, κατά συνέπεια και η ανάληψη των 

καθηκόντων  των νέων δημοτικών αρχών τον Ιανουάριο του επομένου των 

εκλογών έτους.  

Εκφράστηκαν επίσης απόψεις για άμεση ανάληψη των καθηκόντων των 

νέων δημοτικών αρχών σε χρονικό διάστημα όχι περισσότερο του ενός(1) 

μηνός. 
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                  3. Η κατάθεση των ψηφοδελτίων τον Ιούνιο δεν έχει κανένα 

νόημα, διότι ακυρώνει στην πράξη κάθε άλλη δημοτική δραστηριότητα, η 

κατάθεση τους αντίθετα ένα μήνα πριν από τις εκλογές είναι πιο ρεαλιστική 

προσέγγιση,(σημειωτέον έγιναν κάποιες σκέψεις για την επιβολή κάποιων 

περιορισμών ώστε να αποτραπούν προεκλογικές υπερβολές, χωρίς να 

κατατεθούν επ΄ αυτού επεξεργασμένες σκέψεις). 

Προτείνεται λοιπόν τα ψηφοδέλτια να κατατίθενται ένα μήνα πριν 

τη διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών, όπως ακριβώς συμβαίνει και 

στις Εθνικές Εκλογές. 

                 4. Η πενταετής θητεία των δημοτικών και περιφερειακών  αρχών 

διευκολύνει  την ολοκλήρωση του προγράμματος τους και  είναι αποδεκτή.  

Υπήρξαν δε τοποθετήσεις που τη συνδέουν  με τον  περιορισμένο 

αριθμό των θητειών, ενώ εκφράστηκαν απόψεις και για διατήρηση της 

τετραετούς θητείας.   

                5. Για την κατάργηση ή μη του ισχύοντος εκλογικού συστήματος  

αναπτύχθηκε προβληματισμός,  καθώς η εκ των υστέρων και μετά τις 

εκλογές, ανατροπή βασικών παραμέτρων του, αλλοίωσε τα χαρακτηριστικά 

του και δεν επέτρεψε να δοκιμαστεί εν «τοις πράγμασι». 

          6. Αναφορικά με την κατανομή των εδρών του δημοτικού 

συμβουλίου στον επιτυχόντα συνδυασμό επισημάνθηκε ότι:  

-  η απόδοση των εδρών στον επιτυχόντα συνδυασμό πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ. 

- δεν είναι δυνατόν ένας συνδυασμός που λαμβάνει 43% + 1 ψήφο 

αλλά και ένας που λαμβάνει 60% να λαμβάνει  τον ίδιο αριθμό εδρών. 

- είναι ορθό να υπάρξει μια αναλογικά κλιμακούμενη απόδοση 

εδρών στον επιτυχόντα συνδυασμό. 

                7. Η εκλογή των πρώην Δημάρχων (που έχουν εκλεγεί για δύο 

τετραετίες από το 2011 και μετά)  χωρίς σταυρό σχολιάζεται αρνητικά. 

Αντίθετα θεωρήθηκε από ορισμένους ότι η εκλογή μικρού αριθμού 

συμβούλων χωρίς σταυρό,  θα διευκολύνει τη συμμετοχή πολιτών με 

εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες, που μπορούν να προσφέρουν αλλά  

δεν  είναι στις προτεραιότητες τους. 

                 8. Η οριζόντια  μείωση του αριθμού των δημοτικών συμβούλων, 

θεωρείται υπέρμετρα μεγάλη και προτάθηκε μικρότερη μείωση. 

Υποστηρίχθηκε από μερίδα αυτοδιοικητικών της Κρήτης να παραμείνει ως 

έχει ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων. 

                 9. Για την εκλογή των συμβουλίων αλλά και των εκπροσώπων 

των δημοτικών κοινοτήτων η μεγάλη πλειοψηφία υποστήριξε :  
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- Να παραμείνει το όριο των 300 κατ. για την εκλογή Συμβουλίων στις 

Δημοτικές Κοινότητες.     

- Στις Κοινότητες μέχρι 300 κατ. οι υποψήφιοι να ενσωματώνονται στα 

παραταξιακά ψηφοδέλτια των συνδυασμών. Αντίθετη πρόβλεψη δημιουργεί 

Δημοτικές κοινότητες δύο ταχυτήτων.  

- Υποστηρίχθηκε επίσης από μια μικρή μερίδα, η διατήρηση  των 

Συμβουλίων Κοινότητας στην έδρα των δήμων, ώστε να διαθέτουν  τη δική 

τους τοπική εκπροσώπηση. 

                 10. Επίσης στις δημοτικές κοινότητες η απόδοση των 3/5 των 

μελών στον επιτυχόντα συνδυασμό δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Αν για παράδειγμα ο επιτυχών συνδυασμός σε επίπεδο Δήμου έρθει τρίτος 

στην προτίμηση των ψηφοφόρων σε μια Δημοτική Κοινότητα, τότε θα λάβει 

τα 3/5 των εδρών. Αυτό αλλοιώνει τη βούληση των ψηφοφόρων και δε θα 

εκλεγούν σε τοπικό επίπεδο αυτοί που πραγματικά συγκεντρώνουν την 

πλειοψηφία της προτίμησης των πολιτών.  

                11. Αντιρρήσεις εκφράστηκαν για τη δυνητική  αύξηση του 

αριθμού των υποψηφίων, ενώ  ακούσθηκε η άποψη ότι δεν χρειάζεται κανείς 

περιορισμός, στη δυνατότητα συμμετοχής, ιδίως αν συνδυασθεί με τη 

μείωση του ελάχιστου αριθμού, ο οποίος ισούται με τον αριθμό των 

εκλεγομένων. 

Η προσαύξηση πάντως, κατά 120% του αριθμού των υποψηφίων κρίνεται 

σε κάθε περίπτωση πολύ μεγάλη.                  

                12. Ως  προς το πλαφόν του 3% δεν εκφράστηκαν σημαντικές 

αντιρρήσεις ενώ υπήρξαν και απόψεις για μη εισαγωγή πλαφόν.   

               13. Επίσης τέθηκε το  θέμα του  νόμιμου και  μόνιμου πληθυσμού 

για τον υπολογισμό των ποσοτικών μεγεθών. 

               14. Εκφράστηκε επίσης η άποψη για την κατάργηση των 

δημοτικών ενοτήτων-εκλογικών περιφερειών καθώς μετά από 10 και πλέον 

έτη από τη θέσπισή τους με τον Καλλικράτη, δεν απαιτείται πλέον να 

υφίστανται εκλογικές διαιρέσεις, εντός των ορίων του Δήμου. 

               15. Ως προς την ποσόστωση των φύλων και την εισαγωγή 

ποσοστού 33% από μεγάλη μερίδα χαιρετίστηκε καθώς αναφέρθηκε η 

δυσκολία που παρατηρούνταν στην στελέχωση των ψηφοδελτίων. 

Εκφράστηκαν όμως και διαφορετικές προσεγγίσεις και τονίστηκε ότι πρέπει 

να διατηρηθεί το ποσοστό του 40% καθώς επίσης και να τεθεί ποσοστό επί 

των εκλεγόμενων συμβούλων. 

             16. Τονίστηκε επίσης ότι λόγω των αλλαγών που εισήχθησαν μετά 

τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 στο «όνομα της κυβερνησιμότητας» 

συντελέστηκε η μετατόπιση του βάρους κρίσιμων αποφάσεων από τα 
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Δημοτικά Συμβούλια σε επιτροπές που την πλειοψηφία έχουν οι δημοτικές 

αρχές αλλά και σε μονοπρόσωπα όργανα και ζητήθηκε να υπάρξει άμεσα 

η επαναφορά των αρμοδιοτήτων αυτών στο Δημοτικό Συμβούλιο 

προκειμένου να αποκατασταθεί ο ρόλος και το κύρος του.  

 

Υ.Γ. 

 

Στη συνέχεια του διαλόγου για τη θεσμική αναβάθμιση του ρόλου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα σας αποστείλουμε τις απόψεις και τις αναλυτικές 

προτάσεις μας.  

 

Σας Ευχαριστούμε. 

 

 

 

Με Εκτίμηση 

 

Για την ΠΕΔ Κρήτης 

 

 

                Γιάννης Κουράκης                                   Γιάννης Μαλανδράκης 

           Πρόεδρος Π.Ε.Δ Κρήτης                            Γραμματέας Π.Ε.Δ Κρήτης 
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