Διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα καταρτισμού των ψηφοδελτίων
για τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 2021
Ως πιθανότερη ημερομηνία διεξαγωγής των Εκλογών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
Σχολικών Εφορειών διαφαίνεται η 19η Δεκεμβρίου 2021. Η πιο κάτω εισήγηση περιλαμβάνει
διαφοροποιημένα χρονοδιαγράμματα για τα δημοτικά συμβούλια και τις σχολικές
εφορίες, σε σχέση με τους Δήμαρχους και τους Προέδρους καθώς και τα μέλη των
Κοινοτικών Συμβουλίων. Αυτό οφείλεται στην αναγκαιότητα να ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες καταρτισμού των κομματικών ψηφοδελτίων στις πόλεις, όπου εντοπίζεται το
μεγαλύτερο πρόβλημα και χρειάζεται εκ των πραγμάτων και περισσότερος χρόνος για
οργανωτική ανάπτυξη και κινητοποίηση λόγω και της μεγάλης διαφοράς στον αριθμό
εκλογέων, μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου.
Σημειώνεται όμως, ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχει αυξημένη πιθανότητα αλλαγών,
κυρίως σε μικρό αριθμό Δήμων, του αριθμού των εδρών σε κάθε Δήμο / Κοινότητα,
καθώς αυτός οριστικοποιείται με το κλείσιμο του εκλογικού καταλόγου στις 2 Οκτωβρίου
2021 και επομένως, με την οριστικοποίηση του πιθανόν να προκύπτουν αυξομειώσεις
εδρών. Η διαχείριση ενός τέτοιου ενδεχομένου προνοείται από τους Κανονισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και τη διαχείριση αναλαμβάνει το Πολιτικό Γραφείο.
Με βάση τα πιο πάνω:
A. Για τις θέσεις Δημοτικών Συμβούλων και Σχολικών Εφόρων
1.
Προτείνεται η 19η Ιουλίου 2021 ως ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών επιλογής
υποψηφίων. Δηλώσεις ενδιαφέροντος από μέλη του Κόμματος θα υποβάλλονται στα
Επαρχιακά Γραφεία του Κόμματος μεταξύ της 19ης Ιουλίου και 30ης Ιουλίου 2021.Το
ακριβές πρόγραμμα υποβολής υποψηφιοτήτων για κάθε τοπική αρχή καταρτίζεται από τις
Επαρχιακές Γραμματείες, αλλά σε κάθε περίπτωση υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι
τις 30 Ιουλίου.
2.
Από τις πιο πάνω προθεσμίες, προκύπτει ότι δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας
έχουν όλα τα μέλη που έχουν εγγραφεί μέχρι τις 30 Απριλίου 2021.

3.
Καθορίζουν επίσης με βάση τους Κανονισμούς, ότι, όπου υπάρχουν περισσότεροι
υποψήφιοι των διαθέσιμων θέσεων, θα πρέπει να συγκληθούν τα Επαρχιακά Συμβούλια
εντός 15 μερών, για να συγκαλέσουν τις αντίστοιχες Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών
Οργανώσεων. Λόγω όμως των θερινών διακοπών η διαδικασία αυτή προτείνεται όπως
μεταφερθεί για την 1η βδομάδα Σεπτεμβρίου. Με βάση αυτό, οι Γενικές Συνελεύσεις των
Τοπικών Οργανώσεων για την επιλογή των υποψηφίων, αναμένεται να πραγματοποιηθούν
μεταξύ 6 και 17 Σεπτεμβρίου 2021. Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν,
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού, τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό

Μητρώο Μελών 3 μήνες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και επομένως ως
δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν όσα μέλη έχουν εγγραφεί μέχρι τις 6
Ιουνίου 2021.
4.
Διευκρινίζεται ότι με βάση το Καταστατικό, με εισήγηση του Προέδρου και / ή των
Επαρχιακών Γραμματειών, το Πολιτικό Γραφείο μπορεί να περιλάβει στα ψηφοδέλτια του
Κόμματος, κατ’επιλογήν υποψηφίους, ο αριθμός των οποίων να μην υπερβαίνει το
25% του αριθμού των διαθέσιμων εδρών. Τέτοια απόφαση, με βάση το Καταστατικό, θα
πρέπει να ληφθεί πριν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, δηλαδή μέχρι
και τις 16 Ιουλίου 2021 ώστε να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό των ελευθέρων
θέσεων σε κάθε τοπική αρχή.

B. Για τις θέσεις Προέδρων και Μελών Κοινοτικών Συμβουλίων
1.
Προτείνεται η 20η Σεπτεμβρίου 2021 ως ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών
επιλογής υποψηφίων. Δηλώσεις ενδιαφέροντος από μέλη του Κόμματος θα
υποβάλλονται στα Επαρχιακά Γραφεία του Κόμματος μεταξύ της 20ης και 24ης
Σεπτεμβρίου 2021.Το ακριβές πρόγραμμα υποβολής υποψηφιοτήτων για κάθε τοπική αρχή
καταρτίζεται από τις Επαρχιακές Γραμματείες, αλλά σε κάθε περίπτωση υποψηφιότητες θα
γίνονται δεκτές μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου.
2.
Από τις πιο πάνω προθεσμίες, προκύπτει ότι δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας
για τις θέσεις Προέδρων ή Μελών Κοινοτικών Συμβουλίων έχουν όλα τα μέλη που έχουν
εγγραφεί μέχρι τις 25 Ιουνίου 2021.

3.
Καθορίζουν επίσης με βάση τους Κανονισμούς, ότι, όπου υπάρχουν περισσότεροι
υποψήφιοι των διαθέσιμων θέσεων, θα πρέπει να συγκληθούν τα Επαρχιακά Συμβούλια
εντός 15 μερών, για να συγκαλέσουν τις αντίστοιχες Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών
Οργανώσεων. Με βάση αυτό, οι Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων για την
επιλογή των υποψηφίων, αναμένεται να πραγματοποιηθούν μεταξύ 11 και 15 Οκτωβρίου
2021. Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του
Καταστατικού, τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών 3 μήνες
πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και επομένως ως δικαίωμα ψήφου στις Γενικές
Συνελεύσεις έχουν όσα μέλη έχουν εγγραφεί μέχρι τις 12 Ιουλίου 2021.
4.
Διευκρινίζεται ότι με βάση το Καταστατικό, με εισήγηση του Προέδρου και / ή των
Επαρχιακών Γραμματειών, το Πολιτικό Γραφείο μπορεί να περιλάβει στα ψηφοδέλτια του
Κόμματος, κατ’επιλογήν υποψηφίους, ο αριθμός των οποίων να μην υπερβαίνει το
25% του αριθμού των διαθέσιμων εδρών. Τέτοια απόφαση, με βάση το Καταστατικό, θα
πρέπει να ληφθεί πριν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, δηλαδή μέχρι
και τις 17 Σεπτεμβρίου 2021 ώστε να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό των
ελευθέρων θέσεων σε κάθε τοπική αρχή.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ
Σε ότι αφορά το δικαίωμα υποβολής ενδιαφέροντος για τα ψηφοδέλτια του Κόμματος,
εισηγούμαστε όπως εγκριθούν τα πιο κάτω (σε παρένθεση τα δημόσια παράβολα):
Υποψήφιος Δήμαρχος
€400 (€1000)
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
€150 (€100)
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος κατεχ. Δήμου
€100 (€100)
Υποψήφιος Κοινοτάρχης
€100 (€200)
Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος
€50 (€100)
Υποψήφιος Σχολικός Έφορος
€50 (---)
Με απόφαση του Πολιτικού Γραφείου, το Εκτελεστικό Γραφείο έχει εξουσιοδοτηθεί να
αποφασίσει την διαφοροποίηση των χρονοδιαγραμμάτων εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Λυσανδρίδης
Διευθυντής Διοίκησης και Οργανωτικού

