
5o Κεφάλαιο: Η τοπική κοινωνία 

Προτάσεις Πολλαπλής Επιλογής 

  

- Κάθε Έλληνας πολίτης είναι δημότης 

α) ενός μόνο Δήμου ή μιας μόνο Κοινότητας,  

β) πολλών Δήμων ή Κοινοτήτων 

  

- Δημότες ενός Δήμου θεωρούνται όσοι 

α) είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο,  

β) κατοικούν στο Δήμο αυτό. 

. 

- Το τέκνο που γεννήθηκε 

α) είναι δημότης του Δήμου, όπου είναι γραμμένος ο πατέρας ή η μητέρα του,  

β) δεν είναι δημότης κανενός Δήμου γιατί δεν έκλεισε τα 18 έτη 

  

- Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν στις δημοτικές εκλογές 

α) όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο του Δήμου,  

β) όσοι κατοικούν στα όρια του Δήμου 

  

- Οι Ομογενείς (=οι Έλληνες του εξωτερικού) και οι πολίτες των κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

α) δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές,  

β) έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν 

  

- Δήμαρχος μπορεί να εκλεγεί ο δημότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει 

συμπληρώσει το 

α) 25ο έτος της ηλικίας του 

β) 21ο έτος της ηλικίας του 

  

- Δημοτικός σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί ο δημότης που έχει την ικανότητα να 

εκλέγει και έχει συμπληρώσει 

α) 20ο έτος, β) το 18ο έτος, γ) το 22ο έτος 

 

- Επιτυχών συνδυασμός στις δημοτικές εκλογές θεωρείται αυτός που  

α) συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία (πάνω από 50% + 1 ψήφο) των ψήφων  

β) συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστών των ψήφων  

 

- Επιλαχόντες είναι οι συνδυασμοί που έλαβαν  

α) το 50% των εδρών (1 έδρα = θέση ενός δημοτικού συμβούλου),  

β) έστω και μία έδρα. 

 

- Δήμαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του  

α) επιλαχόντος συνδυασμού, 

β) επιτυχόντος συνδυασμού. 

 



- Εάν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) του 

συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων, τότε 

α)  Δήμαρχος εκλέγεται από το συνδυασμό που πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό, το οποίο όμως 

είναι μικρότερο από το 50%,  

β) η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους 

δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. 

 

- Ο επιτυχών συνδυασμός καταλαμβάνει, 

α) Τα τρία πέμπτα (3/5) των εδρών του δημοτικού συμβουλίου  

β) Τα τρία τέταρτα (3/4) των εδρών του δημοτικού συμβουλίου 

 

- Οι επιλαχόντες συνδυασμοί καταλαμβάνουν τα τα δύο πέμπτα (2/5) των έγκυρων 

ψηφοδελτίων. Σωστό / Λάθος 

 

Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από  

α) δεκατρία (13) μέλη σε Δήμους με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες κατοίκους 

β) κλιμακωτά μέχρι σαράντα εννέα (49) μέλη σε Δήμους με πληθυσμό από εκατόν πενήντα 

χιλιάδες έναν (150.001) και άνω κατοίκους   

γ) σωστό και το (α) και το (β) 

 

5.2 Η Περιφέρεια – Η ευρύτερη κοινωνία 

- Η χώρα μας αποτελείται από  

α) 13 Περιφέρειες 

β) 15 Περιφέρειες  

 

 

- Όργανα της Περιφέρειας είναι  

α) ο περιφερειάρχης,  

β) οι αντιπεριφερειάρχες (οι αρμοδιότητές τους εκτείνονται συνήθως στα όρια των νομών),  

γ) το περιφερειακό συμβούλιο,  

δ) η οικονομική επιτροπή και η εκτελεστική επιτροπή. 

ε) όλα τα παραπάνω 

 

 

- Σε κάθε Περιφέρεια τον περιφερειάρχη επικουρούν (=βοηθούν) 

α) οι αντιπεριφερειάρχες, 

β) οι δημοτικοί σύμβουλοι 

γ) οι Δήμαρχοι.  

 

- Ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες και τα μέλη του περιφε- 

ρειακού συμβουλίου εκλέγονται με  

α) άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία 

β) άμεση, καθολική και φανερή ψηφοφορία. 

 

- Οι περιφερειακές και δημοτικές εκλογές γίνονται κάθε  

α) τέσσερα (4) χρόνια 



β) πέντε (5) χρόνια,  

 

- Οι περιφερειακές εκλογές γίνονται  

α) σε διαφορετική χρονική περίοδο από τις δημοτικές εκλογές 

β) ταυτόχρονα με τις δημοτικές εκλογές, στα ίδια εκλογικά τμήματα, αλλά η ψηφοφορία 

διενεργείται (=γίνεται) σε διαφορετικές κάλπες.  

 

- Στις εκλογές των περιφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων θεωρείται 

επιτυχών ο συνδυασμός αυτός που συγκέντρωσε  

α) τις περισσότερες ψήφους, 

β) την απόλυτη πλειοψηφία (πάνω από το 50%) των ψήφων. 

 

- Στις περιφερειακές εκλογές επιλαχόντες συνδυασμοί, θεωρούνται οι συνδυασμοί που 

έλαβαν έστω και μία έδρα.  Σωστό / Λάθος 

 

- Εάν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 

αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία  

α) ακυρώνεται  

β) επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους περιφερειάρχες 

των δύο συνδυασμών που έλαβαν τιςπερισσότερες ψήφους. 

 

- Τα τρία πέμπτα (3/5) των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου καταλαμβάνει  

α) ο επιτυχών συνδυασμός  

β) οι επιλαχόντες συνδυασμοί  

 

- Τα δύο πέμπτα (2/5) των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου καταλαμβάνει  

α) ο επιτυχών συνδυασμός  

β) οι επιλαχόντες συνδυασμοί 

 

Αξίζει να ξέρετε…. 

Με πρόσφατο νόμο του 2010 καταργήθηκαν οι Νομαρχίες και συνενώθηκαν πολλοί Δήμοι 

και Κοινότητες. Έτσι, στον νέο χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ονομάστηκε 

«Καλλικράτης» έχει περιοριστεί ο αριθμός των Δήμων σημαντικά, ενώ ταυτόχρονα έχει 

αυξηθεί η γεωγραφική έκταση όσων προέκυψαν από συνένωση.   

 

 


