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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συµµετοχή των πολιτών στην πολιτική ζωή αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση της
δηµοκρατίας και των θεσµών της. Παράλληλα, η ανάδειξη αιρετών αρχών στις περιφερειακές
αυτοδιοικήσεις, ικανών να ανταποκριθούν στις αυξηµένες ανάγκες σχεδιασµού και υλοποίησης
πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµο γεγονός για την πορεία εφαρµογής και
υλοποίησης αναπτυξιακών πολιτικών.
Οι εκλογές για την ανάδειξη των αυτοδιοικητικών αρχών της νέας περιφερειακής περιόδου θα
διεξαχθούν ταυτόχρονα µε τις εκλογές για την ανάδειξη των δηµοτικών αρχών, την Κυριακή
18 Μαΐου 2014, ενώ οι επαναληπτικές, όπου χρειαστεί, την επόµενη Κυριακή, 25 Μαΐου
20141, µαζί µε τις εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η διενέργεια των επικείµενων περιφερειακών εκλογών θα πραγµατοποιηθεί, κατά το
µεγαλύτερο µέρος της, υπό τους ίδιους όρους µε τους οποίους διεξήχθησαν οι αντίστοιχες της
7ης Νοεµβρίου 2010. Αξιοσηµείωτη διαφορά αποτελεί το γεγονός ότι η θητεία των
περιφερειακών αρχών που θα προκύψουν από τις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 θα είναι
πενταετής, καθώς η εγκατάσταση τους θα πραγµατοποιηθεί την 1η Σεπτεµβρίου του
τρέχοντος έτους και η θητεία τους θα λήξει την 31η Αυγούστου του έτους 2019.
Με την παρούσα εγκύκλιο, παρέχονται πληροφορίες για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων
και όλων των εµπλεκοµένων στην εκλογική διαδικασία φορέων. Το περιεχόµενο της εγκυκλίου
διαρθρώνεται σε τρία µέρη.
Στο πρώτο µέρος δίδονται πληροφορίες για τον χρόνο διενέργειας των εκλογών, τους
εκλογείς και τους εκλόγιµους, τα κωλύµατα εκλογιµότητας και τα ασυµβίβαστα, τις
υποψηφιότητες, τους συνδυασµούς και τα ψηφοδέλτια. Στο δεύτερο µέρος δίνονται
πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε το εκλογικό σύστηµα, την κατανοµή των εδρών και
άλλα επιµέρους ζητήµατα. Το τρίτο µέρος αφορά την έννοµη προστασία και την υποβολή
ενστάσεων. Τέλος, παρατίθεται παράρτηµα στο οποίο περιλαµβάνονται παραδείγµατα
εξαγωγής αποτελεσµάτων για πολλές περιπτώσεις πιθανών εκλογικών αναµετρήσεων.
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε τα θέµατα που αναπτύσσονται στην παρούσα
εγκύκλιο µπορείτε να απευθύνεστε στους κατωτέρω υπαλλήλους της ∆/νσης Οργάνωσης και
Λειτουργίας ΟΤΑ:
ΟΝΟΜΑ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κώστας Ευσταθίου
Κώστας Γαλάνης
Παρασκευή
Γεωργακοπούλου
Σοφία Θεολογίτου
Γωγώ Κατσίκα
∆έσποινα Νάσαινα
Ζαχαρούλα Ντάβα
Κίµων Σιδηρόπουλος
Γιώργος Χρυσάφης

213-1364327
213-1364348
213-1364337

∆/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ
k.eystathiou@ypes.gr
k.galanis@ypes.gr
p.georgakopoulou@ypes.gr

213-1364390
213- 1364329
213-1364388
213-1364371
213-1364321
213-1364395

s.theologitou@ypes.gr
g.katsika@upes.gr
d.nasaina@ypes.gr
r.ntava@ypes.gr
k.sidiropoulos@ypes.gr
g.chrisafis@ypes.gr

Την παρούσα εγκύκλιο µπορείτε να την αναζητήσετε στον ιστοτόπο του Υπουργείου
Εσωτερικών: www.ypes.gr/ εκλογές/ δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές και στον ειδικό
ιστοτόπο του «Προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ».
Σηµειώνεται ότι στον ίδιο ιστότοπο θα αναρτώνται (στην ειδική τοποθεσία «Συχνές
Ερωτήσεις- Απαντήσεις») κρίσιµα θέµατα για την οµαλή διεξαγωγή των εκλογών.

1 Άρθρο 139, παρ. 1 του Ν. 3852/ 2010

5

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-2ΡΦ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ
Περιφερειακές ενότητες: Οι περιφερειακές ενότητες σύµφωνα µε τα άρθρα 3, παρ. 3 του
Ν. 3852/ 2010 και 18, παρ. 10 του Ν. 3870/ 2010 (Α’ 138) είναι οι εξής:
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Κεντρικής Μακεδονίας

∆υτικής Μακεδονίας

Ηπείρου

Θεσσαλίας

Ιονίων Νήσων

∆υτικής Ελλάδας

Στερεάς Ελλάδας

Αττικής

Περιφερειακή Ενότητα
∆ράµας
Έβρου
Καβάλας
Θάσου
Ξάνθης
Ροδόπης
Ηµαθίας
Θεσσαλονίκης
Κιλκίς
Πιερίας
Πέλλας
Σερρών
Χαλκιδικής
Γρεβενών
Καστοριάς
Κοζάνης
Φλώρινας
Άρτας
Θεσπρωτίας
Ιωαννίνων
Πρεβέζης
Καρδίτσας
Λάρισας
Μαγνησίας
Σποράδων
Τρικάλων
Ζακύνθου
Κέρκυρας
Κεφαλληνίας
Λευκάδας
Ιθάκης
Αιτωλοακρνανίας
Αχαϊας
Ηλείας
Βοιωτίας
Ευβοίας
Ευρυτανίας
Φθιώτιδος
Φωκίδας
Κεντρικός Τοµέας Αθηνών
Νότιος Τοµέας Αθηνών
Βόρειος Τοµέας Αθηνών
∆υτικός Τοµέας Αθηνών
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Πελοποννήσου

Βορείου Αιγαίου

Νοτίου Αιγαίου

Κρήτης

Πειραιώς
Νήσων
∆υτικής Αττικής
Ανατολικής Αττικής
Αργολίδας
Αρκαδίας
Κορινθίας
Λακωνίας
Μεσσηνίας
Λέσβου
Λήµνου
Χίου
Σάµου
Ικαρίας
Κω
Καρπάθου
Καλύµνου
Ρόδου
Σύρου
Κέας- Κύθνου
Μήλου
Πάρου
Νάξου
Τήνου
Μυκόνου
Άνδρου
Θήρας
Ηρακλείου
Λασιθίου
Ρεθύµνου
Χανίων

Εκλογικές περιφέρειες: Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 135 του νόµου 3852/2010,
εκλογικές περιφέρειες αποτελούν οι περιφερειακές ενότητες οι οποίες συστάθηκαν µε το
άρθρο 3 του Ν . 3852/ 2010.
Πληθυσµός: Όπου στις διατάξεις που αναφέρονται στην εκλογική διαδικασία2 γίνεται
αναφορά στον πληθυσµό, νοείται ο πραγµατικός πληθυσµός της γενικής απογραφής
πληθυσµού του Κράτους της 9ης Μαΐου 2011, όπως αυτή κυρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 2891/
15.3.2013 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ( ΦΕΚ Β΄630)
και τροποποιήθηκε µε την αρ. ΓΠ-192/20.03.2014 όµοια (ΦΕΚ Β΄699). Σηµειώνεται
ότι η απογραφή του «De Facto Πληθυσµού» («Πραγµατικού Πληθυσµού» κατά την έννοια
που αναφέρεται στην προκήρυξη των Γενικών Απογραφών µε αριθ. 1524/Γ5-473/2011, ΦΕΚ
425/Β΄/2011), αποτυπώνει τον αριθµό των ατόµων που βρέθηκαν παρόντα κατά την
ηµεροµηνία αναφοράς της Απογραφής (9η Μαΐου 2011), σε κάθε επίπεδο διοικητικής
διαίρεσης της Χώρας και µέχρι το επίπεδο του οικισµού, όπως αυτός προέκυψε από την
Απογραφή Πληθυσµού-Κατοικιών 2011.

2 Άρθρο 283, παρ. 12 του Ν. 3852/2010
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Σταυροδοσία3: Με τη σταυροδοσία ο πολίτης εκφράζει την προτίµησή του:
• προς έναν (1) υποψήφιο περιφερειακό σύµβουλο στις εκλογικές περιφέρειες όπου
εκλέγονται έως τρείς (3) περιφερειακοί σύµβουλοι,
• προς έναν (1) ή δύο (2) υποψηφίους συµβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου
εκλέγονται από τέσσερις (4) έως και επτά (7) περιφερειακοί σύµβουλοι,
• προς έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) υποψηφίους συµβούλους στις εκλογικές περιφέρειες
όπου εκλέγονται από οχτώ (8) έως και δώδεκα (12) περιφερειακοί σύµβουλοι και
• προς έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) ή τέσσερις (4) υποψηφίους συµβούλους στις
εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται περισσότεροι από δώδεκα (12) περιφερειακοί
σύµβουλοι.

3 Βλ. άρθρο 129, παρ. 5 του Ν. 3852/2010.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΚΛΟΓΕΙΣ – ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ

1. Χρόνος διενέργειας των εκλογών
Οι εκλογές για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών της περιόδου που αρχίζει την 1η
Σεπτεµβρίου 2014 και λήγει την 31η Αυγούστου 20194 θα διεξαχθούν την Κυριακή 18 Μαΐου
20145. Οι εκλογές θα διεξαχθούν ταυτόχρονα µε τις δηµοτικές εκλογές, στα ίδια εκλογικά
τµήµατα, µε τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής
αρχής και εφόρους αντιπροσώπων. Η ψηφοφορία, ωστόσο, θα διενεργηθεί σε διαφορετικές
κάλπες.6
Στις εκλογές αυτές η ψηφοφορία διεξάγεται για την ανάδειξη:
Περιφερειαρχών,
Αντιπεριφερειαρχών,
Περιφερειακών συµβούλων
Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 7η πρωινή και θα λήξει την 7η βραδινή ώρα της ίδιας ηµέρας7.
Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί την επόµενη Κυριακή 25
Μαΐου 2014, µε ίδια ώρα έναρξης και λήξης8. Αν κατά την ηµέρα διενέργειας των
περιφερειακών εκλογών σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τµήµατα δεν διεξαχθεί η ψηφοφορία,
αυτή θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 21 Μαΐου 20149.

2. Εκλογείς και Εκλόγιµοι
2.1 Εκλογικό δικαίωµα
∆ικαίωµα ψήφου στις περιφερειακές εκλογές έχουν όλοι οι δηµότες ∆ήµου της οικείας
περιφέρειας, οι οποίοι σωρευτικά 10:
•
•
•

έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί µέχρι και την
31.12.1996,
είναι εγγεγραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο ∆ήµου της οικείας περιφέρειας,11
δεν έχουν στερηθεί το εκλογικό δικαίωµα.

∆εν έχουν δικαίωµα ψήφου στις περιφερειακές εκλογές όσοι Έλληνες πολίτες έχουν στερηθεί
το εκλογικό δικαίωµα, δηλαδή όσοι βρίσκονται σε πλήρη στερητική δικαστική

4 Άρθρα 114, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010

5 Άρθρο 10, παρ. 1 του Ν. 4239/2014 (ΦΕΚ 43 Α΄)
6 Άρθρο 134, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010
7 Άρθρο 132 Ν. 3852/2010
8 Άρθρο 139, παρ. 1 του Ν. 3852/ 2010
9 Άρθρο 133 Ν. 3852/2010
10 Άρθρο 116 Ν. 3852/2010
11

Η διαδικασία κατάρτισης των εκλογικών καταλόγων, περιλαµβανοµένης και εκείνης της καταχώρισης µεταβολών, διαγραφών, καθώς

και της τακτής, ανά δίµηνο, αναθεώρησής τους, οριοθετείται στο Π∆ 26/20012 (Α’ 57), που εµπεριέχει τη νοµοθεσία για την εκλογή
βουλευτών (άρθρα 7 έως και 26). Σηµειώνεαι ότι κατά τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 116, παρ. 1 του Ν. 3852/2010 οι εκλογικοί
κατάλογοι που ισχύουν για την εκλογή βουλευτών ισχύουν και για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών.
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συµπαράσταση12 και όσοι στερήθηκαν το δικαίωµα αυτό λόγω αµετάκλητης ποινικής
καταδίκης, και εφόσον η στέρηση αυτή υφίσταται κατά το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών.
Επισηµαίνεται ότι οι εγγεγραµµένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για την
ανάδειξη των δηµοτικών αρχών πολίτες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δεν έχουν εκλογικό δικαίωµα για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών.

2.2 Εκλογείς
Ειδικότερα, σε καθεµιά από τις παρακάτω περιπτώσεις ανάδειξης των αρχών των περιφερειών,
ψηφίζουν:
για Περιφερειάρχη: οι δηµότες εκλογείς, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στους
εκλογικούς καταλόγους δήµου της οικείας περιφέρειας13.
για Αντιπεριφερειάρχη: οι δηµότες εκλογείς, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στους
εκλογικούς καταλόγους δήµου της οικείας εκλογικής περιφέρειας.
για περιφερειακούς συµβούλους: οι δηµότες εκλογείς, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι
στους εκλογικούς καταλόγους δήµου της οικείας εκλογικής περιφέρειας.

2.3 Άσκηση εκλογικού δικαιώµατος
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος είναι υποχρεωτική. Από την υποχρέωση αυτή
εξαιρούνται:
• Οι κάτοικοι του εξωτερικού
• Όσοι έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους
• Όσοι διαµένουν την ηµέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση µεγαλύτερη από 200 χιλιόµετρα
από το εκλογικό τµήµα όπου ψηφίζουν.
Στις περιφερειακές εκλογές οι ετεροδηµότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα
µόνο στο ∆ήµο στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραµµένοι, και
όχι στον τόπο διαµονής τους.14
∆ιευκρινίζεται, επίσης, ότι στις περιφερειακές εκλογές δεν συντάσσονται ειδικοί εκλογικοί
κατάλογοι για τους κρατούµενους15 και τους ναυτικούς16.

2.4 Εκλόγιµοι
α. Στο αξίωµα του περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη περιφερειακής ενότητας έχουν
δικαίωµα να εκλεγούν όλοι οι εγγεγραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο ∆ήµου της οικείας
περιφέρειας, οι οποίοι:
• έχουν την ικανότητα του εκλέγειν17
• έχουν συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους18 κατά την ηµέρα διενέργειας των
εκλογών, δηλαδή έχουν γεννηθεί µέχρι τις 17.5.1993.
12

Άρθρα 1666 έως και 1688 ΑΚ

13 Βλ. πίνακα σελ. 20
14 Άρθρο 2, παρ. 1 του Ν. 3146/ 2003: «Οι εκλογείς που διαµένουν σε δήµο ή κοινότητα άλλης εκλογικής περιφέρειας από εκείνη, στους
εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραµµένοι, αποκαλούνται στο εξής "ετεροδηµότες" και µπορούν να ασκούν το εκλογικό τους
δικαίωµα κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα
δηµοψηφίσµατα στον τόπο διαµονής τους».
15 Σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα (Ν. 2776/1999, Α΄291 ) οι κρατούµενοι ψηφίζουν µόνο κατά τις
βουλευτικές εκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων Ευρωβουλευτών
16 Σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 10 του Ν. 2623/1998 ( Α΄139 ), οι ναυτικοί ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα στις
βουλευτικές εκλογές, στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα δηµοψηφίσµατα.
17

Βλ. ανωτέρω στην ενότητα 2.1.
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β. Στο αξίωµα του περιφερειακού συµβούλου19 έχουν δικαίωµα να εκλεγούν όλοι οι
εγγεγραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο ∆ήµου της οικείας περιφέρειας, οι οποίοι:
• έχουν την ικανότητα του εκλέγειν
• έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ηµέρα διενέργειας των
εκλογών, δηλαδή έχουν γεννηθεί µέχρι τις 17.5.1996.

2.4.1 Μεταδηµότευση υποψηφίων
Στους υποψήφιους Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες και περιφερειακούς συµβούλους που
δεν είναι δηµότες ∆ήµου της περιφέρειας, όπου ενδιαφέρονται να εκλεγούν, δίδεται η
δυνατότητα µεταδηµότευσης προκειµένου να θέσουν υποψηφιότητα σε αυτές, χωρίς τη
συνδροµή της προϋπόθεσης της διετούς κατοικίας.20 Έτσι, για παράδειγµα δηµότης του
∆ήµου Αθηναίων, ο οποίος επιθυµεί να θέσει υποψηφιότητα ως περιφερειακός σύµβουλος
στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, µπορεί να µεταδηµοτεύσει σε δήµο της Περιφέρειας
∆υτικής Μακεδονίας.
Όσοι ενδιαφέρονται να µεταδηµοτεύσουν οφείλουν να υποβάλουν αίτηση για µεταδηµότευση
σε δήµο της περιφέρειας από την 1η Απριλίου 2014 µέχρι και την προηγούµενη της
κατάθεσης στο αρµόδιο δικαστήριο της δήλωσης κατάρτισης των συνδυασµών, δηλ. µέχρι
την 12η ώρα βραδινή της 26ης Απριλίου 2014.21
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη µεταδηµότευση είναι τα εξής:
1. Αίτηση του ενδιαφερόµενου, η οποία κατατίθεται στο ∆ήµο όπου επιθυµεί να
µεταδηµοτεύσει. Στην αίτηση αυτή ο ενδιαφερόµενος πρέπει να δηλώσει ρητά ότι θα
θέσει υποψηφιότητα στην περιφέρεια και για το λόγο αυτό ζητά την εγγραφή του στο
γενικό µητρώο των δηµοτών.
2. Πιστοποιητικό περί εγγραφής του στο δηµοτολόγιο του ∆ήµου από όπου µεταδηµοτεύει
Επισηµαίνεται, επίσης, ότι η διαδικασία µεταδηµότευσης µπορεί να διενεργηθεί µέσω ΚΕΠ. 22
Οι ∆ήµοι υποχρεούνται να προβούν άµεσα, και πάντως όχι πέραν της 26ης Απριλίου 2014,
στη µεταδηµότευση και να εκδόσουν το πιστοποιητικό εγγραφής. Εφόσον αυτός που
µεταδηµότευσε δεν ανακηρυχθεί υποψήφιος, η απόφαση µεταδηµότευσης παύει να ισχύει
µετά την παρέλευση τριών (3) µηνών από την ανακήρυξη των συνδυασµών και των
υποψηφίων, δηλαδή µετά την 3η Αυγούστου 2014. Η απώλεια της δηµοτικότητας επέρχεται
αυτοδικαίως. Ως εκ τούτου η σχετική απόφαση έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα, ως προς τη µη
πλήρωση της προϋπόθεσης ανακήρυξης του µεταδηµοτεύσαντος ως υποψηφίου.

3. Κωλύµατα εκλογιµότητας - Ασυµβίβαστα
Ως κωλύµατα εκλογιµότητας νοούνται ορισµένες ιδιότητες, οι οποίες εάν συντρέχουν στο
πρόσωπο κάποιου παρεµποδίζουν την ανάδειξή του ως αιρετού εκπροσώπου των
περιφερειακών αρχών. ∆ικαιολογητικός λόγος θέσπισης των κωλυµάτων είναι η αποτροπή
εκµετάλλευσης δηµόσιας θέσης για τον επηρεασµό του εκλογικού σώµατος και την απόκτηση
ιδίων ωφεληµάτων.
18

Η απόδειξη της ηλικίας µε υπεύθυνση δήλωση, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 3, παρ. 5 του Ν. 2690/ 1999 (Κώδικα ∆ιοικητικής

∆ιαδικασίας, Α’ 45) είναι δυνατή, µόνο εφόσον η ηλικία δεν αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας, τη ληξιαρχική πράξη
γέννησης ή από το µητρώο αρρένων ή το δηµοτολόγιο.
19 Άρθρο 116 παρ. 2 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
20

Άρθρο 116, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010

21 Σύµφωνα µε το άρθρο 126 του Ν. 3852/ 2010 στις προθεσµίες που ορίζονται κατά τη διαδικασία εκλογής των περιφερειακών αρχών
δεν υπολογίζεται η ηµέρα της ψηφοφορίας. Η προθεσµία λήγει µόλις παρέλθει και η τελευταία ηµέρα της, έστω και αν είναι ηµέρα αργίας.
22 Σχετ. η υπ’ αριθµ. 10784/14.03.2014 (Β΄ 718) κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (Α∆Α:ΒΙΞΡΝ-ΚΦ9).
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Τα κωλύµατα εκλογιµότητας διακρίνονται σε απόλυτα και σχετικά. Σχετικά είναι τα κωλύµατα
τα οποία αίρονται αν τα πρόσωπα τα οποία επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα παραιτηθούν
πριν την ανακήρυξή τους ως υποψηφίων, ενώ απόλυτα είναι αυτά τα οποία δεν αίρονται δια
παραιτήσεως.
Ως ασυµβίβαστα εξάλλου νοούνται ορισµένες ιδιότητες ή έργα τα οποία δεν επιτρέπεται να
συντρέχουν παράλληλα µε την ιδιότητα του αιρετού, προκειµένου να διασφαλίζεται η
αµερόληπτη άσκηση των καθηκόντων τους και η διαφάνεια στο δηµόσιο βίο.
Σηµειώνεται ότι ενώ τα κωλύµατα εκλογιµότητας υπάρχουν πριν την εκλογή και
αναδεικνύονται κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων, τα ασυµβίβαστα
ανακύπτουν µετά την εκλογή στο αιρετό αξίωµα και την εγκατάσταση των νέων
αρχών.
Επισηµαίνεται, επίσης, ότι η συνταγµατική διάταξη του άρθρου 56, ορίζοντας κατά τρόπο
πλήρη και περιοριστικό τα κωλύµατα εκλογιµότητας των βουλευτών, είναι ειδική διάταξη
εξαιρετικού χαρακτήρα και δεν είναι, για το λόγο αυτό, δυνατό να τύχει ανάλογης εφαρµογής
και στις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α.23
Σύµφωνα λοιπόν, µε τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 3852/2010, δεν µπορούν να
εκλεγούν στα αξιώµατα των περιφερειακών αρχών:
1) Οι δικαστικοί λειτουργοί24, όσοι, δηλαδή, εµπίπτουν στο ρυθµιστικό πεδίο του
άρθρου 33 του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών
(ν. 1756/ 1988, Α’ 35)25. Είναι προφανές ότι το κώλυµα εκλογιµότητας δεν καταλαµβάνει
τους δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι δεν αποτελούν δικαστικούς λειτουργούς.
2) Οι αξιωµατικοί των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας.
• Υπό το δεδοµένο ότι είναι διακριτή η υπηρεσιακή κατάσταση των µονίµων αξιωµατικών
των Ενόπλων ∆υνάµεων (ν. 2439/1996, Α’ 219) έναντι εκείνης των µονίµων
ανθυπασπιστών και υπαξιωµατικών (νδ 445/1974, Α’ 160), δεν καταλαµβάνονται από το
κώλυµα αυτό οι ανθυπασπιστές και υπαξιωµατικοί των Ενόπλων ∆υνάµεων. ∆εν έχουν
κώλυµα εκλογιµότητας οι δόκιµοι έφεδροι αξιωµατικοί και οι οπλίτες των ενόπλων
δυνάµεων
(στρατεύσιµοι,
µόνιµοι,
εθελοντές,
επαγγελµατίες
και
βραχείας
ανακατάταξης).26
• Ως αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας θεωρούνται οι κατέχοντες βαθµό υπαστυνόµου
Β’ και άνω. Οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί φρουροί αποτελούν ιδιαίτερες κατηγορίες
προσωπικού και δεν καταλαµβάνονται από το κώλυµα αυτό.
• ∆εν εµπίπτουν στην έννοια των αξιωµατικών του Πυροσβεστικού Σώµατος οι πυρονόµοι,
οι αρχιπυροσβέστες και οι πυροσβέστες.
• Όσον αφορά το Λιµενικό Σώµα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το κώλυµα καταλαµβάνει τους
βαθµοφόρους αυτών από το βαθµό του σηµαιοφόρου και άνω. ∆εν εµπίπτουν, εποµένως,
σε αυτό οι ανθυπασπιστές, οι υπαξιωµατικοί και οι λιµενοφύλακες.
3) Οι θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών. Ως «γνωστή θρησκεία» θα
πρέπει να θεωρηθεί, στο πλαίσιο του άρθρου 13, παρ. 2 του Συντάγµατος κάθε θρησκεία,

23 ΣτΕ 2166/ 2004
24 Στους δικαστικούς λειτουργούς δεν ανήκουν οι ιατροδικαστές (άρθρο 33, ν. 1756/1988, Α΄ 35), ούτε οι άµισθοι ή έµµισθοι
υποθηκοφύλακες (άρθρο 92 Σ). Αναφορικά µε τους άµισθους υποθηκοφύλακες βλ. υπ’ αριθµ. 3/1999 Γνωµοδότηση Εισαγγελέα Αρείου
Πάγου

25 α) Ο πρόεδρος, οι αντιπρόεδροι, σύµβουλοι, πάρεδροι, εισηγητές και δόκιµοι εισηγητές του Συµβουλίου της Επικρατείας.
β) Ο Πρόεδρος, ο Εισαγγελέας, οι αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, οι αρεοπαγίτες και αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, οι πρόεδροι και
εισαγγελείς εφετών οι εφέτες και αντιεισαγγελείς εφετών, οι πρόεδροι και εισαγγελείς πρωτοδικών, οι πρωτοδίκες και αντιεισαγγελείς
πρωτοδικών, οι πάρεδροι πρωτοδικείων και πάρεδροι εισαγγελίας, οι ειρηνοδίκες, πταισµατοδίκες και δόκιµοι ειρηνοδίκες.
γ) Ο Πρόεδρος, ο γενικός επίτροπος της Επικρατείας, οι αντιπρόεδροι, σύµβουλοι, αντεπίτροποι, πάρεδροι, εισηγητές και δόκιµοι
εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
δ) Ο γενικός επίτροπος, ο επίτροπος και οι αντεπίτροποι της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οι πρόεδροι εφετών,
εφέτες, πρόεδροι πρωτοδικών, πρωτοδίκες και πάρεδροι πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

26 Γν ΝΣΚ 201/ 1996
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της οποίας οι τελετές της δεν είναι κρυφές, τα δόγµατα και οι αρχές της δεν είναι
απόκρυφες και µυστικές, αλλά φανερές σε όλους και ως εκ τούτου γνωστές.27
4) Οι εκτελεστικοί
υπηρετούν.
5)

γραµµατείς

των

Περιφερειών,

στις

περιφέρειες

όπου

Οι περιφερειακοί συµπαραστάτες, στις περιφέρειες όπου υπηρετούν.

6) Οι πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου µε
εξαίρεση τα ιδρύµατα οι οποίοι δεν είναι αιρετοί, τα οποία έχουν συστήσει ή στα
οποία συµµετέχουν οι περιφέρειες στις οποίες υποβάλουν υποψηφιότητα.
Ο όρος αιρετοί στη διάταξη αυτή ανατρέχει στους αιρετούς της περιφέρειας, οι οποίοι
ορίζονται στη διοίκηση του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
7) Οι προϊστάµενοι υπηρεσιακών µονάδων µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας των
ανωτέρω νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδρυµάτων.
8) Οι διευθύνοντες και εντεταλµένοι σύµβουλοι και προϊστάµενοι υπηρεσιακών
µονάδων νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, πλην αστικών εταιριών µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν συστήσει ή στα οποία συµµετέχουν οι
περιφέρειες στις οποίες υποβάλουν υποψηφιότητα.
Συµµετοχή της Περιφέρειας σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εφόσον δεν ορίζεται ρητώς
στην διάταξη, νοείται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο συµµετοχή είτε ως µέτοχος είτε ως εταίρος.
Τα πρόσωπα των παραπάνω κατηγοριών, πλην των θρησκευτικών λειτουργών28, µπορούν να
θέσουν υποψηφιότητα εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους πριν την ανακήρυξη των
υποψηφίων, δηλαδή µέχρι τη 12η ώρα βραδινή της 2ης Μαΐου 2014. Για την υποβολή της
παραίτησης29 προβλέπεται ειδική διαδικασία ενώ η υποβολή υποψηφιότητας αυτή καθεαυτή
δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση.
Επισηµαίνεται ότι για τους δικαστικούς λειτουργούς µπορεί να εφαρµοστεί η διάταξη του
άρθρου 39 του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών.
Επιπρόσθετα, οι δικαστικοί λειτουργοί, οι αξιωµατικοί των ενόπλων δυνάµεων και των
σωµάτων ασφαλείας, δεν πρέπει να έχουν υπηρετήσει στην περιφέρεια όπου
προτίθενται να θέσουν υποψηφιότητα µέσα στους είκοσι τέσσερις µήνες (24)
µήνες, πριν από την ηµεροµηνία ανακήρυξης των υποψηφίων, δηλ. µετά τις
02.05.2012.

9) Υπάλληλοι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας του ∆ηµοσίου, των δήµων και των
περιφερειών, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νοµικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δηµοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη
διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο, µε διοικητική πράξη ή ως
µέτοχος, στις περιφέρειες στα διοικητικά όρια των οποίων άσκησαν καθήκοντα
προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής ∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης,
µέσα στο δεκαοκτάµηνο (18) πριν από τη διενέργεια των περιφερειακών εκλογών.

27 Για τη συνταγµατικότητα της διάταξης, βλ. ΣτΕ 2661/ 1996
28 Άρθρο 117, παρ. 7. του Ν. 3852/2010.

29 Άρθρο 117, παρ. 7. Η παραίτηση επιδίδεται, αποκλειστικώς, µε δικαστικό επιµελητή στον Πρόεδρο Εφετών, ο οποίος την υποβάλλει
αµέσως στην αρχή που είναι αρµόδια να την αποδεχθεί. Η παραίτηση θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή από την επίδοσή της και δεν µπορεί να
ανακληθεί.

Η σχετική πράξη αποδοχής της παραίτησης από την αρµόδια αρχή της οργανικής θέσης του παραιτούµενου, έχει, κατ’

ακολουθία, διαπιστωτικό χαρακτήρα. Ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή της παραίτησης των προσώπων που
προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 117 του Ν. 3852/2010

ή που περιορίζουν το δικαίωµά τους να παραιτηθούν ή την αµροδιότητα

της αρχής να αποδεχτεί την παραίτησή τους, εξακολουθούν να ισχύουν.
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Οι ασκούντες καθήκοντα προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης θα πρέπει να
έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί, σύµφωνα µε την οικεία διαδικασία, σε οργανική θέση. Η
άσκηση καθηκόντων αναπληρωτή, συνεπεία κωλύµατος ή απουσίας του
επιλεγέντος προϊσταµένου, δεν καθιδρύει αντίστοιχο κώλυµα. Εάν, όµως, έχει
κενωθεί η σχετική θέση και µέχρι την επιλογή νέου προϊσταµένου, έγινε ανάθεση άσκησης
καθηκόντων αναπληρωτή προϊσταµένου, τότε υφίσταται κώλυµα, δοθέντος ότι υπηρετείται
ο λόγος θέσπισης της αντίστοιχης απαγορευτικής διάταξης.30
Το κώλυµα εκλογιµότητας εκτείνεται σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες που περιλαµβάνονται
στην εδαφική περιφέρεια στην οποία κατά το νόµο εκτείνεται η αρµοδιότητα των ανωτέρω
υπαλλήλων και αποβλέπει στην αποτροπή εκµετάλλευσης της θέσεώς τους για τον
επηρεασµό της λαϊκής βούλησης και περαιτέρω της εκλογικής προτίµησης των
ψηφοφόρων.31 ∆εδοµένου δε ότι ο νοµοθέτης, περιορίζει την ύπαρξη κωλύµατος µόνον
στους προϊσταµένους ∆/σεων και Γεν. ∆/νσεων και δεν το επεκτείνει σε όλες τις οργανικές
µονάδες, η ρύθµιση αποτελεί θεµιτό περιορισµό του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι εν όψει,
µάλιστα, και της ουδετερότητας της διοικήσεως και της βασικής αρχής του ανόθευτου της
λαϊκής βουλήσεως που διέπει το εκλογικό δίκαιο (άρθρα 52 και 102 παρ. 2 Συν).32

Στο ανωτέρω κώλυµα αυτό δεν υπάγονται οι διευθυντές σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τµηµάτων, µονάδων, κλινικών και
εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Ε.Σ.Υ33. Επίσης, δεν υπάγονται οι ∆ιευθυντές των
Γραφείων Εκπαίδευσης34. Υπάγονται όµως, οι Περιφερειακοί ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης και οι
Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης35, καθώς και οι ∆ιευθυντές ιατροί που προΐστανται
της Ιατρικής Υπηρεσίας36 και των Κέντρων Υγείας. Επίσης, εµπίπτει ο υπεύθυνος
συντονιστής επιστηµονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείας.37
Τα ανωτέρω πρόσωπα µπορούν να θέσουν υποψηφιότητα, εφόσον είχαν κατά νόµιµο τρόπο
απαλλαγεί από τα καθήκοντά τους, µε τη τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 86, παρ. 6 του
Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει, πριν τις 17 Νοεµβρίου 2012.
Τα κρατικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου µπορούν να ανευρεθούν στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ενώ
οι δηµόσιες Επιχειρήσεις µπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών38.
10) Οι διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων, διευθύνοντες ή
εντεταλµένοι σύµβουλοι των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δηµοσίων επιχειρήσεων και των
επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε
διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, στις περιφέρειες στις οποίες έχουν την έδρα τους
τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα, µέσα στο δεκαοκτάµηνο πριν από τη διενέργεια των
περιφερειακών εκλογών.
Ως διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων, διευθύνοντες και εντεταλµένοι
σύµβουλοι των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή των κρατικών νοµικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου και των δηµοσίων επιχειρήσεων ή των άλλων ως άνω επιχειρήσεων,
30 Η προστασία του δηµοσίου συµφέροντος από τον ψυχολογικό επηρεασµό που είναι δυνατόν να ασκήσουν στο εκλογικό σώµα λόγω της
θέσης που κατέχουν στο ∆ήµο, καθώς και η αποφυγή της προπαρασκευής µε τον τρόπο αυτό της σταδιοδροµίας τους ως δηµοτικών
αρχόντων.

31 Πρβλ. ΑΕ∆ 7/2000 και ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 87/2011.
32 ΣτΕ 610/2009
33 Άρθρο 24, παρ. 2 του Ν.4257/2014 (Α΄ 93).
34 Γν ΝΣΚ 588/ 2006 και ΣτΕ 2336/ 2008
35 Γν ΝΣΚ 299/ 2009 και 588/ 2006
36 Σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. Υ4α/ 95485/ 06/ 7.8.2006 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
37 ΣτΕ 4112/ 2009
38 www.ypes.gr
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νοούνται τα µονοπρόσωπα όργανα τα οποία διοικούν, κατά το νόµο, το νοµικό πρόσωπο ή
την επιχείρηση, δηλαδή τα πρόσωπα, που έχουν το δικαίωµα να αποφασίζουν µόνα τους
εντός του πλαισίου των νοµίµων ή καταστατικών αρµοδιοτήτων τους, περιλαµβανοµένων και
όσων τους έχουν µεταβιβασθεί βάσει του νόµου ή του καταστατικού από άλλο όργανο του
νοµικού προσώπου ή της επιχειρήσεως. Για το νοµικό χαρακτηρισµό του οργάνου ως
διοικητή, υποδιοικητή, διευθύνοντος ή εντεταλµένου συµβούλου, σηµασία έχει όχι η ονοµασία
του ως τέτοιου από το νόµο ή τις καταστατικές διατάξεις, αλλά οι αρµοδιότητες που από τον
νόµο ή τις καταστατικές διατάξεις του έχουν απονεµηθεί. Ωστόσο, για να ασκεί ένα όργανο
του νοµικού προσώπου καθήκοντα διευθύνοντος ή εντεταλµένου συµβούλου ή υποδιοικητή
αυτού, πρέπει οι εν λόγω θέσεις να προβλέπονται από το νόµο ή το καταστατικό του νοµικού
αυτού προσώπου µε συγκεκριµένο καθορισµό των καθηκόντων.39
Ως πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου δεν µπορεί να
νοηθεί ο αντιπρόεδρος, εκ µόνου του λόγου ότι αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν ο τελευταίος
απουσιάζει ή κωλύεται, χωρίς να ασκεί προς τούτο επιρροή η συχνότητα µε την οποία αυτός
αναπλήρωνε τον πρόεδρο.40
∆εν υπάγονται στο κώλυµα πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων τέτοιων επιχειρήσεων, των
οποίων δεν είναι µέτοχος το ίδιο το ∆ηµόσιο αλλά άλλες επιχειρήσεις - νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου, έστω και αν, περαιτέρω, κύριος µέτοχος των τελευταίων αυτών νοµικών
προσώπων είναι το ∆ηµόσιο.41
∆ηµόσια επιχείρηση, κατά την έννοια της προαναφερόµενης διάταξης, «είναι εκείνη για την

οποία νόµος είτε ιδρυτικός είτε άλλος, ή κανονιστική πράξη, κατ` εξουσιοδότηση νόµου
εκδοθείσα, προβλέπει ότι λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος και η οποία περαιτέρω,
οργανωµένη σε νοµικό πρόσωπο, επί του οποίου το κράτος ασκεί αποφασιστική επιρροή,
λειτουργεί µε κριτήρια επιδίωξης οικονοµικού αποτελέσµατος, µε την έννοια όχι της
κερδοσκοπίας, η οποία δεν αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη δραστηριότητά της, αλλά της
δηµιουργίας των οικονοµικών δυνατοτήτων για την επίτευξη των παραπάνω αναφερόµενων
βασικών σκοπών αυτής, των οποίων η πραγµατοποίηση µπορεί να γίνει και µε την επιδίωξη
µείωσης του κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών ή αγαθών».42
Τα ανωτέρω πρόσωπα µπορούν να θέσουν υποψηφιότητα, εφόσον είχαν κατά νόµιµο τρόπο
απαλλαγεί από τα καθήκοντά τους, µε τη τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 86, παρ. 6 του
Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007) , πριν τις 17 Νοεµβρίου 2012.
11) Όσοι συνδέονται µε την περιφέρεια ή τα νοµικά της πρόσωπα µε συµβάσεις
προµήθειας, εκτέλεσης περιφερειακού έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης
δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιφερειακού έργου ή περιφερειακής υπηρεσίας µε
αντικείµενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως.
Αναφορικά µε την εφαρµογή του κωλύµατος αυτού σηµειώνεται ότι το χρηµατικό ποσό
ανάγεται στο συµβατικό οικονοµικό αντικείµενο και δεν σχετίζεται µε το καθαρό κέρδος του
αντισυµβαλλόµενου43, ενώ στο ανωτέρω αποτρεπτικό ποσό δεν περιλαµβάνεται και ο ΦΠΑ.44
39 ΑΕ∆ 7/ 2008
40 ΑΕ∆ 12/ 2004
41 Εξ άλλου, σύµφωνα µε την ΑΕ∆ 14/2004, δεν υπάγονται στις επιχειρήσεις, την διοίκηση των οποίων ορίζει το ∆ηµόσιο,, επιχειρήσεις
που έχουν νοµίµως συσταθεί από ιδιώτες, κατά τις πάγιες διατάξεις της εµπορικής νοµοθεσίας, έστω και αν, συγκυριακώς, το ∆ηµόσιο
κατέχει την πλειοψηφία των µετοχών τους, αλλά µόνον επιχειρήσεις, των οποίων την πλειοψηφία των µετοχών και, κατ` ακολουθία, την
αυτοδύναµη δυνατότητα εκλογής διοικήσεως και προέδρου διοικητικού συµβουλίου, κατέχει το ∆ηµόσιο εκ του νόµου ή κατά ρητό ορισµό
του καταστατικού της επιχειρήσεως, δεδοµένου ότι µόνον στην περίπτωση αυτή µπορεί µε βεβαιότητα να συναχθεί συνειδητή επιλογή του
∆ηµοσίου να ελέγχει την επιχείρηση και µάλιστα µε ορισµένη χρονική διάρκεια η οποία είναι απαραίτητη προκειµένου τα όργανα
διοικήσεως της να έχουν την δυνατότητα να οικοδοµήσουν πολιτική σταδιοδροµία κάνοντας χρήση αθέµιτης επιρροής, δηλαδή των
ευχερειών που τους παρέχει η θέση τους»
42 ΑΕ∆ 25/ 2000
43 Γν ΝΣΚ 473/ 2000

44 ΣτΕ 1657/ 1995
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Ο χαρακτήρας της σύµβασης ως κύριας, παρεπόµενης ή συµπληρωµατικής ή, ακόµη και
αφορώσης σε αντάλλαγµα νέων υπερβατικών εργασιών, δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε έννοµη
διαφοροποίηση.45 Επίσης, ο χρόνος καταβολής του συµβατικού τιµήµατος είναι νοµικά
αδιάφορος για την άρση του εκκρεµούς χαρακτήρα της σύµβασης46, ενώ και η υπαναχώρηση
του υποψηφίου από τη συµβατική σχέση, κατά άρθρο 389 ΑΚ, δεν αίρει το κρίσιµο κώλυµα.47
Στο κώλυµα αυτό εµπίπτουν και όσοι έχουν συνάψει µε την Περιφέρεια σύµβαση έργου, ως
εµπεριεχόµενη στην παροχή υπηρεσιών.48
Ακόµη και «επί εγκύρου εγκρίσεως από τον εργοδότη της εκχωρήσεως από τον ανάδοχο σε

τρίτο µέρους ή του συνόλου της αναληφθείσης µελέτης τούτο δεν συνεπάγεται µεταβίβαση
ολοκλήρου της εργολαβικής σχέσεως, ως πλέγµατος δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, και την
αποκοπή οιουδήποτε ενοχικού δεσµού µεταξύ εργοδότη και αναδόχου, δεδοµένου ότι για τον
τελευταίο παραµένει ενεργός ο συµβατικός δεσµός ως προς την ευθύνη του για την
εκπλήρωση των από τη σύµβαση και τον νόµο απορρεουσών υποχρεώσεων.»49
Ο συµβατικός δεσµός εκτελέσεως των συγκεκριµένων έργων λύεται µε την παραλαβή
(προσωρινή ή οριστική ή διοικητική).50
12) Γενικοί διευθυντές, πρόεδροι και µέλη διοικητικών συµβουλίων, διευθύνοντες ή
εντεταλµένοι σύµβουλοι, διαχειριστές, µέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών
εταιρειών, που έχουν συµβληθεί µε την περιφέρεια, εφόσον το ποσοστό
συµµετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού
κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και
κοινοπρακτούντα πρόσωπα που έχουν συµβληθεί µε την περιφέρεια, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούµενης περίπτωσης.
Το κώλυµα καταλαµβάνει όσους είναι Γενικοί ∆ιευθυντές, πρόεδροι και µέλη διοικητικών
συµβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι, διαχειριστές, εταιρειών που έχουν
συµβληθεί µε την περιφέρεια, όπου προτίθενται να θέσουν υποψηφιότητα, µε σύµβαση
που αφορά µόνο προµήθεια, εκτέλεση περιφερειακού έργου, παροχή υπηρεσιών,
παραχώρηση δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιφερειακού έργου ή περιφερειακής υπηρεσίας,
ύψους 5.000 ευρώ και άνω συνολικά ετησίως. Το ίδιο κώλυµα ισχύει και για τους µετόχους
και εταίρους κεφαλαιουχικών εταιρειών (δηλ. ΑΕ και ΕΠΕ), εφόσον το ποσοστό συµµετοχής
τους στις εταιρίες αυτές υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%)51 του συνολικού κεφαλαίου της
εταιρείας, καθώς και για όσους είναι εταίροι προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), καθώς και για
κοινοπρακτούντα πρόσωπα.
1. Ως µέλη του διοικητικού συµβουλίου νοούνται τα µέλη του διοικητικού
συµβουλίου της ΑΕ, το οποίο κατά άρθρο 18, παρ. 1 του Ν. 2190/ 1920 (Α’ 37) ,
εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα αυτήν.
2. Ως διαχειριστές νοούνται οι τρίτοι (διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι)
στους οποίους, είτε απευθείας µε διάταξη του καταστατικού, είτε µε απόφαση
του διοικητικού συµβουλίου της ΑΕ, ανατίθεται η οργανική εκπροσώπηση αυτής,
οι οποίοι θεωρούνται υποκατάστατοι του εν λόγω διοικητικού συµβουλίου και
ενεργούν και αυτοί, ως όργανα εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου της
εταιρείας, µε συνέπεια ο δεσµός τους µε αυτήν να είναι ο ίδιος µε το δεσµό του
διοικητικού συµβουλίου προς την εταιρεία.52 ∆ιαχειριστές νοούνται, επίσης, και οι
εταίροι της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, στους οποίους, κατά το άρθρο 16
του Ν. 3190/ 1955 (Α’ 91), ανήκει, εφόσον δεν συµφωνήθηκε διαφορετικά, η
διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας, όπως,

45 ΣτΕ 3037/ 2000
46 ΣτΕ 1842/ 2006
47 Γν ΝΣΚ 361/ 2001
48 Η υπ’ αριθµ. 19/ 2006 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών
49 ΣτΕ 3083/ 2007
50 ΣτΕ 3464/ 2007
51 Το ποσό της σύµβασης δεν επιµερίζεται ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής του κάθε εταίρου στην εταιρία.
52 ΑΠ 1215/ 2000
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επίσης και ο τρίτος, µη εταίρος, στον οποίο κατά άρθρο 17, παρ. 1 του Ν. 3190/
1955, ανατίθεται η εκπροσώπησή της για ορισµένο ή µη χρόνο.
3. Οι εταίροι και τα µέλη των συµβεβληµένων προσωπικών εταιρειών (οµόρρυθµων
και ετερόρρυθµων), ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής στο εταιρικό
κεφάλαιο, ήτοι µε µόνη τη συνδροµή της πλήρωσης των προϋποθέσεων της περ.
α, της παρ. 3 του άρθρου 117 του ν. 3852/ 2010.53
Αν Περιφέρεια συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση που συµβάλλεται, δεν
υπάρχει ασυµβίβαστο για τους αντιπροσώπους της Περιφέρειας που µετέχουν στη διοίκηση
αυτής, εφόσον πρόκειται περί δηµόσιας ή περιφερειακής επιχείρησης.
13) Όσοι θέτουν υποψηφιότητα για αξίωµα στις δηµοτικές εκλογές. Σύµπτωση στο
ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας αιρετού του πρώτου βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης και του
δεύτερου βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης αποκλείεται54
14) Όσοι έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωµά τους, κατόπιν αµετάκλητης δικαστικής
απόφασης, ως αυτουργοί ή συµµέτοχοι σε κακούργηµα ή σε οποιαδήποτε ποινή για
παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή,
υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιµοµιξία, µαστροπεία, σωµατεµπορία, παράνοµη
διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νοµοθεσίας για την καταπολέµηση των ναρκωτικών, τη
λαθρεµπορία, καθώς και για παράβαση καθήκοντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδάφιο γ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 236 του ν. 3852/2010, κατά τη διανυόµενη περιφερειακή
περίοδο.
Για όσους εκλεγούν περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες ή περιφερειακοί σύµβουλοι τα
προαναφερθέντα κωλύµατα αποτελούν ταυτόχρονα και ασυµβίβαστα.
Όσοι
εποµένως, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες περιφερειακών ενοτήτων ή περιφερειακοί
σύµβουλοι:
• αποδεχτούν οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή έργα που συνιστούν ασυµβίβαστο,
• γίνουν δηµότες σε δήµο άλλης περιφέρειας,
• είναι οφειλέτες της περιφέρειας ή των νοµικών της προσώπων δηµοσίου δικαίου και δεν
εξοφλήσουν55 την οφειλή τους έως την ηµέρα της εγκατάστασης των περιφερειακών
αρχών56,
εκπίπτουν από το αξίωµά τους57.
Η ύπαρξη του ασυµβιβάστου και η έκπτωση από το αξίωµα αιρετού διαπιστώνεται µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται η οικεία
περιφέρεια, εφόσον υποβληθεί σχετική ένσταση κατά της απόφασης ανακήρυξής του. Κατά
της απόφασης µε την οποία διαπιστώνεται το ασυµβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον
του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 152 του Ν. 3852/10.

Επιπρόσθετα, επισηµαίνουµε τα εξής:
• ∆εν αποτελεί κώλυµα ή ασυµβίβαστο η ιδιότητα µέλους της διοίκησης και η ιδιότητα
του υπαλλήλου δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται
µε την Περιφέρεια µε σύµβαση, που είναι σχετική µε το αντικείµενο της δραστηριότητας
των επιχειρήσεων και των οργανισµών αυτών58.
• ∆εν αποτελεί ασυµβίβαστο η σύναψη σύµβασης αγοράς ακινήτων της περιφέρειας,
εφόσον η εκποίηση έχει γίνει ύστερα από πλειοδοτική δηµοπρασία59.
53 ΣτΕ 1401/ 1986 και Γν ΝΣΚ 46/ 2009
54 Άρθρο 117, παρ. 9 του Ν. 3852/2010
55 Η εξόφληση αυτή µπορεί να γίνει και µε διακανονισµό, ο οποίος αίρει το ληξιπρόθεσµο της οφειλής.
56 Άρθρο 118 παρ. 4 Ν. 3852/2010
57 Άρθρο 118, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010.
58 Άρθρο 117, παρ. 6 του Ν. 3852/2010.
59 Άρθρο 117, παρ. 5 του Ν. 3852/2010
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• Για τους δικηγόρους, τους συµβολαιογράφους, τα µέλη ∆ιδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού (∆ΕΠ) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, τα µέλη Επιστηµονικού
προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, συµπεριλαµβανοµένου και
του ειδικού διδακτικού και επιστηµονικού προσωπικού, δεν υφίσταται κώλυµα ή
ασυµβίβαστο στο να εκλεγούν και να αναλάβουν οποιοδήποτε αξίωµα αιρετού οργάνου
στις περιφέρειες60. Το αξίωµα αυτό δεν αποτελεί, επίσης, και λόγο αναστολής άσκησης
του λειτουργήµατος των ανωτέρω προσώπων, µε την επιφύλαξη του άρθρου 119 του Ν.
3852/2010 καθώς και του άρθρου 31 του Ν. 4194/2013 («Κώδικας ∆ικηγόρων»)61.
Με το άρθρο 119 του Ν. 3852/ 2010, τέλος, εισάγεται η αναστολή οποιασδήποτε
επαγγελµατικής δραστηριότητας του περιφερειάρχη, ενώ παράλληλα λαµβάνεται µέριµνα για
την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών του από την οικεία περιφέρεια, µε
επιβάρυνση του προϋπολογισµού της. Σηµειώνεται ότι µε τον όρο «αναστολή της
επαγγελµατικής δραστηριότητας» εννοείται η µη ενεργός συµµετοχή σε δραστηριότητες που
αναλαµβάνονται στο πλαίσιο άσκησης επαγγέλµατος. ∆εν περιλαµβάνονται δηλαδή τα
οικονοµικά οφέλη που αποκοµίζει κάποιος, π.χ. ως µέτοχος εταιρείας, τα οποία προκύπτουν
χωρίς την παροχή ανάλογης απασχόλησης του αιρετού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ
1. Υποψηφιότητες
Η υποβολή υποψηφιότητας για το αξίωµα του περιφερειάρχη, του αντιπεριφερειάρχη και του
περιφερειακού συµβούλου γίνεται κατά συνδυασµούς. Υποψηφιότητες εκτός
συνδυασµού αποκλείονται.62
Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωµα να θέσει υποψηφιότητα µόνο για ένα αξίωµα και µόνον σε ένα
συνδυασµό.63 Για παράδειγµα, δεν µπορεί κάποιος να είναι υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης και
συγχρόνως υποψήφιος περιφερειακός σύµβουλος.

1.1 Υποψήφιοι
Κάθε συνδυασµός περιλαµβάνει64:
• Τον υποψήφιο Περιφερειάρχη.
• Τους υποψήφιους Αντιπεριφερειάρχες, σε αριθµό ίσο µε τον αριθµό των περιφερειακών
ενοτήτων, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στο άρθρο 3 του Ν. 3852/ 2010. Σηµειώνεται ότι
ειδικά για τις περιφέρειες Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης και Θεσσαλίας ο αριθµός των αντιπεριφερειαρχών είναι ίσος µε τον
αριθµό των Νοµών.65
Επισηµαίνεται ότι ο αριθµός των Αντιπερειφερειρχών ανά Περιφέρεια, όπως αυτός ορίζεται
στον Πίνακα που ακολουθεί, δεν µπορεί να αυξηθεί ή να µειωθεί.
Περιφέρεια

Αντιπεριφερειάρχες

Αριθµός

60 Άρθρο 117, παρ. 4 του Ν. 3852/2010.
61 Σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Ν. 4194/2013 η άσκηση του λειτουργήµατος του δικηγόρου αναστέλλεται για τους αιρετούς
περιφερειάρχες

.

62 Άρθρο 120, παρ. 1 του Ν. 3852/ 2010. Για τις αντίστοιχου περιεχοµένου διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 1 του προϊσχύσαντος ∆ηµοτικού
και Κοινοτικού Κώδικα (πδ 410/1995) που καθιέρωναν επίσης την εκλογή κατά συνδυασµούς, έχει κριθεί ότι δεν αντίκεινται στο
Σύνταγµα, ούτε στις αρχές της καθολικότητας και της ισότητας της ψήφου ή άλλες αρχές που διέπουν την εκλογή των δηµοτικών και
κοινοτικών αρχών (ΣτΕ 3156/2000).
63 Άρθρο 120, παρ. 4 και 5 Ν. 3852/ 2010.
64 Άρθρο 120, παρ. 2 Ν. 3852/ 2010.
65 Άρθρο 18, παρ. 10.θ του Ν. 3870/ 2010
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Αντιπεριφερειαρχών
Ανατολικής
Θράκης

Μακεδονίας

Κεντρικής Μακεδονίας

∆υτικής Μακεδονίας

Ηπείρου

Θεσσαλίας

Ιονίων Νήσων

∆υτικής Ελλάδας

Στερεάς Ελλάδας

Αττικής

Πελοποννήσου

και

∆ράµας
Έβρου
Καβάλας
Ξάνθης
Ροδόπης
Ηµαθίας
Θεσσαλονίκης
Κιλκίς
Πιερίας
Πέλλας
Σερρών
Χαλκιδικής
Γρεβενών
Καστοριάς
Κοζάνης
Φλώρινας
Άρτας
Θεσπρωτίας
Ιωαννίνων
Πρεβέζης
Καρδίτσας
Λάρισας
Μαγνησίας
Τρικάλων
Ζακύνθου
Κέρκυρας
Κεφαλληνίας
Λευκάδας
Αιτωλοακαρνανίας
Αχαΐας
Ηλείας
Βοιωτίας
Ευβοίας
Ευρυτανίας
Φθιώτιδας
Φωκίδας
Κεντρικού Τοµέα Αθηνών
Νοτίου Τοµέα Αθηνών
Βόρειου Τοµέα Αθηνών
∆υτικού Τοµέα Αθηνών
Πειραιώς
Νήσων
∆υτικής Αττικής
Ανατολικής Αττικής
Αργολίδας
Αρκαδίας
Κορινθίας

5

7

4

4

4

4

3

5

8

5
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Λακωνίας
Μεσσηνίας
Λέσβου
Χίου
Σάµου
Κυκλάδων
∆ωδεκανήσων
Ηρακλείου
Λασιθίου
Ρεθύµνου
Χανίων

Βορείου Αιγαίου

Νοτίου Αιγαίου
Κρήτης

•

3

2

4

Τους υποψήφιους περιφερειακούς συµβούλους, σε αριθµό ίσο κατ’ ελάχιστον µε τον
αριθµό των εδρών της εκλογικής περιφέρειας όπου θέτουν υποψηφιότητα, µε δυνατότητα
προσαύξησης του αριθµού αυτού κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Τυχόν δεκαδικός αριθµός
στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο µε το µισό της
µονάδας και άνω. Ο αριθµός των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται µε την υπ’
αριθµ. 10754/13.03.2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε µε την
αρ. 12933/31.03.2014 όµοια (ΦΕΚ 837Β΄), η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτηµα της
παρούσας εγκυκλίου.

1.2 Ποσόστωση υποψηφίων από τα δύο φύλα
Κάθε συνδυασµός πρέπει να συµπεριλάβει στο ψηφοδέλτιό του υποψήφιους περιφερειακούς
συµβούλους από κάθε φύλο (άνδρες – γυναίκες) σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το ένα τρίτο
(1/3) του συνολικού αριθµού των µελών του περιφερειακού συµβουλίου66. Τυχόν δεκαδικός
αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο µε
µισό της µονάδας και άνω. Eξυπακούεται ότι δεν απαγορεύεται ο αριθµός αυτός να είναι
µεγαλύτερος από τον αριθµό που αντιστοιχεί στο 1/3.
Στον Πίνακα που ακολουθεί αναγράφεται ο ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός υποψηφίων για
την πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής:

Αριθµός µελών
περιφερειακού
συµβουλίου
41
51
71
101

1/3
για τον υπολογισµό
της ποσόστωσης
14
17
24
34

Επισηµαίνεται ότι ο συνδυασµός κατανέµει στις εκλογικές περιφέρειες τον αριθµό των
υποψηφίων που αντιστοιχεί στην ποσόστωση, όπως επιθυµεί.

2. Κατάρτιση συνδυασµών
Ο συνδυασµός καταρτίζεται µε γραπτή δήλωση που την υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που
τον αποτελούν.

66 Αν µετά την ανακήρυξη και τη συµµετοχή του συνδυασµού στις εκλογές ακυρωθεί η ανακήρυξη υποψηφίου ή η εκλογή συµβούλου και
έτσι ελαττωθεί το νόµιµο ποσοστό υποψηφίων ή συµβούλων από τα δύο φύλα, η δήλωση κατάρτισης του συνδυασµού δεν καθίσταται
απαράδεκτη (ΣτΕ 3353/ 2004).
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•
•

•

•

•

•

Στη δήλωση του συνδυασµού αναγράφονται κατά σειρά:
Το τυχόν όνοµα και έµβληµα του συνδυασµού. Αν γίνουν περισσότερες δηλώσεις µε το ίδιο
όνοµα ή έµβληµα, δικαίωµα χρήσης έχει όποιος συνδυασµός το έχει δηλώσει πρώτος.
Το επώνυµο, το κύριο όνοµα και το πατρώνυµο του υποψήφιου περιφερειάρχη, µε την
αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνοµα του υποψήφιου
περιφερειάρχη67.
Το επώνυµο, το κύριο όνοµα και το πατρώνυµο των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών, µε την
αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνοµα του υποψήφιου
αντιπεριφερειάρχη.68 Σηµειώνεται ότι ειδικά για τις περιφέρειες Νοτίου και Βορείου Αιγαίου,
Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Θεσσαλίας η αναγραφή των υποψήφιων
Αντιπεριεφερειαρχών γίνεται ανά Νοµό.69
Τα επώνυµα, τα κύρια ονόµατα και τα πατρώνυµα των υποψήφιων περιφερειακών
συµβούλων µε αλφαβητική σειρά επωνύµων, ανά εκλογική περιφέρεια, επίσης µε αλφαβητική
σειρά ονοµασίας. Σηµειώνεται ότι παραπλεύρως κάθε υποψηφίου θα αναγράφεται και η
εκλογική του περιφέρεια.
Αναφορικά µε την αλφαβητική σειρά των επωνύµων των υποψηφίων επισηµαίνονται τα
εξής70:
επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί πέραν του κυρίου ονόµατος του υποψηφίου και υποκοριστικό
αυτού, λόγω της αναγνωρισιµότητας που διατηρεί µε αυτό. Στην περίπτωση αυτή το
υποκοριστικό ακολουθεί το κύριο όνοµα και τίθεται εντός παρενθέσεως.
οι γυναίκες υποψήφιοι µπορεί να χρησιµοποιούν ως πρώτο επώνυµο είτε το πατρικό είτε του
συζύγου, ανεξαρτήτως µε ποιο είναι εγγεγραµµένες στην οικογενειακή τους µερίδα.

2.1 ∆ικαιολογητικά για τη ∆ήλωση Συνδυασµού
Η δήλωση συντάσσεται ατελώς σε απλό φύλλο χάρτου και επισυνάπτονται τα εξής
δικαιολογητικά για καθέναν υποψήφιο (περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχες και περιφερειακούς
συµβούλους)71:
α)
Πιστοποιητικό εγγραφής στο δηµοτολόγιο δήµου της περιφέρειας όπου είναι
υποψήφιος.
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει στερηθεί
κανένα πολιτικό του δικαίωµα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωµάτων αυτών
ή θα έχει λήξει την ηµέρα της εκλογής.
γ) Αποδεικτικό είσπραξης ∆ΟΥ, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακοί Σύµβουλοι έχουν καταθέσει το ποσό
των 150 ευρώ ο καθένας.
δ) Γραπτή αποδοχή των προσώπων που προτείνονται72.

2.2 Υποβολή δήλωσης κατάρτισης Συνδυασµού

•
•

Ο συνδυασµός υποβάλλεται νόµιµα, όταν περιλαµβάνει αριθµό υποψηφίων τουλάχιστον ίσο
µε τον αριθµό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας.
Η δήλωση του συνδυασµού επιδίδεται στον Πρόεδρο του αρµόδιου Πρωτοδικείου:
είτε µε παράδοση από τον υποψήφιο Περιφερειάρχη
είτε µε δικαστικό επιµελητή κατόπιν παραγγελίας του υποψήφιου περιφερειάρχη.

67 Αν δεν αναγραφεί τέτοια ένδειξη, τότε ο πρώτος υποψήφιος του συνδυασµού θεωρείται υποψήφιος περιφερειάρχης
68 Αν δεν αναγραφεί τέτοια ένδειξη, τότε ο πρώτος υποψήφιος του συνδυασµού στην εκλογική περιφέρεια θεωρείται υποψήφιος
αντιπεριφερειάρχης
69 Άρθρο 121, παρ. 1γ του Ν. 3852/ 2010
70 Άρθρο 121, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010
71 Άρθρο 121, παρ. 1 του Ν. 3852/2010.

72 Άρθρο 121, παρ. 7 του Ν. 3852/2010.
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Η επίδοση ή η παράδοση πραγµατοποιείται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ηµέρες πριν από
την ηµέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο µέχρι και την 12η ώρα βραδινή της 27ης
Απριλίου 201473.

2.3 Συµπληρωµατική δήλωση συνδυασµού
Συµπλήρωση του συνδυασµού επιτρέπεται να γίνει µόνο µέχρι τη λήξη της 20ήµερης
προθεσµίας που απαιτείται για την επίδοση της δήλωσης του συνδυασµού στο πολυµελές
Πρωτοδικείο, δηλ. µέχρι και την και την 12η ώρα βραδινή της 27ης Απριλίου 2014, και µόνο
προκειµένου να συµπληρωθεί ο συνδυασµός έως τον επιτρεπόµενο αριθµό υποψηφίων
συµβούλων. Στην περίπτωση αυτή η συµπληρωµατική δήλωση υποβάλλεται µόνο από τον
υποψήφιο Περιφερειάρχη. Επισυνάπτονται, δε, σε αυτή τα στοιχεία που αναγράφονται
στην προηγούµενη ενότητα 2.1, καθώς και γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται.
Μετά την 27η Απριλίου 2014, καµία µεταβολή της δηλώσεως δεν επιτρέπεται, εκτός από την
αντικατάσταση προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν.

2.4 Αντικατάσταση προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν
Ο υποψήφιος περιφερειάρχης ή αντιπεριφερειάρχης περιφερειακής ενότητας ή
περιφερειακός σύµβουλος µπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του. Η παραίτηση
γίνεται µε γραπτή δήλωσή του, η οποία επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή ή παραδίδεται µε
απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου την όγδοη ηµέρα, το αργότερο, πριν από την
διεξαγωγή της ψηφοφορίας, δηλ. µέχρι και την 10η Μαϊου 2014.
Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου υποψηφίου περιφερειάρχη ή αντιπεριφερειάρχη
περιφερειακής ενότητας, τη θέση του µπορεί να καταλάβει είτε νέος υποψήφιος είτε ένας από
τους υποψηφίους συµβούλους του συνδυασµού. Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται
συµπληρωµατική δήλωση από την πλειοψηφία των υποψηφίων. Στη δήλωση επισυνάπτονται
τα στοιχεία που ορίζονται στην ενότητα 2.1, καθώς και η γραπτή αποδοχή του προσώπου που
προτείνεται. Το αρµόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει αµέσως τον νέο υποψήφιο.
Σε περίπτωση µη υποβολής συµπληρωµατικής δήλωσης, τη θέση του υποψηφίου
περιφερειάρχη καταλαµβάνει όποιος σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού έλαβε τους
περισσότερους σταυρούς προτίµησης σε όλη την περιφέρεια, ενώ τη θέση του υποψηφίου
αντιπεριφερειάρχη, όποιος έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης στην αντίστοιχη
περιφερειακή ενότητα.
Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου υποψηφίου περιφερειακού συµβούλου, τη
θέση τους µπορεί να καταλάβει νέος υποψήφιος. Στην περίπτωση αυτή,
υποβάλλεται συµπληρωµατική δήλωση από τον υποψήφιο περιφερειάρχη,
συνοδευόµενη από τα στοιχεία που ορίζονται στην ενότητα 2.1 καθώς και γραπτή
αποδοχή του προσώπου που προτείνεται.
Στις παραπάνω περιπτώσεις, η υποβολή της συµπληρωµατικής δήλωσης µπορεί να
γίνει µέχρι και δύο µέρες πριν τη διενέργεια της ψηφοφορίας, αφού δεν
προβλέπεται προθεσµία για την υποβολή της. Το αρµόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει
αµέσως τον αντικαταστάτη υποψήφιο, όχι όµως πέραν της 12ης βραδινής της 17ης
Μαΐου 2014.

•

Επισηµαίνεται ότι αν ένας συνδυασµός που λόγω παραίτησης ή θανάτου υποψηφίου του, για
τους οποίους δεν δηλώθηκε αντικαταστάτης, περιέχει αριθµό υποψηφίων περιφερειακών
συµβούλων:
µικρότερο από το ελάχιστο όριο της ποσόστωσης και από τα δύο φύλα, όπως αναλύεται στην
ενότητα 1.2,

73 Άρθρο 121, παρ. 7 του Ν. 3852/ 2010.
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•

µικρότερο αριθµόν υποψηφίων περιφερειακών συµβούλων από τον αριθµό των εδρών κάθε
εκλογικής περιφέρειας
θεωρείται νόµιµος και ανακηρύσσεται από το πολυµελές Πρωτοδικείο74.

2.5. Αντικατάσταση υποψήφιου περιφερειάρχη πριν από την
επαναληπτική ψηφοφορία
Εάν υποψήφιος Περιφερειάρχης παραιτηθεί ή αποβιώσει πριν από την επαναληπτική
ψηφοφορία, είναι δυνατή η αντικατάστασή του κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στο
άρθρο 141 του Ν. 3582/ 2010.
Οι χρονικές προθεσµίες που προβλέπονται για τη διαδικασία αυτή είναι περιορισµένες, αφού
και ο χρόνος διεξαγωγής των επαναληπτικών εκλογών είναι καθορισµένος. Έτσι, η παραίτηση
του υποψήφιου Περιφερειάρχη επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή ή παραδίδεται µε απόδειξη
στον πρόεδρο του πολυµελούς Πρωτοδικείου µέχρι τη 12η ώρα βραδινή της 22ης Μαΐου
2014.75
Η πλειοψηφία των υποψηφίων του συνδυασµού του παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος
Περιφερειάρχη δηλώνουν νέο υποψήφιο Περιφερειάρχη. ∆εν είναι αναγκαστικό αυτός να είναι
µεταξύ των υποψηφίων συµβούλων, αλλά εάν τυχόν κάποιος υποψήφιος σύµβουλος δηλωθεί
ως υποψήφιος Περιφερειάρχης, τότε η θέση του ως συµβούλου στο ψηφοδέλτιο µένει κενή
και δεν συµπληρώνεται. Η δήλωση76 για το νέο υποψήφιο Περιφερειάρχη επιδίδεται µε
δικαστικό επιµελητή ή παραδίδεται µε απόδειξη στον πρόεδρο του πολυµελούς Πρωτοδικείου
µέχρι την 12η ώρα βραδινή της 23ης Μαΐου 2014. Εάν δεν υποβληθεί δήλωση µέχρι την
ηµεροµηνία αυτή, τότε δεν ανακηρύσσεται κανένας υποψήφιος και εκλέγεται Περιφερειάρχης
ο σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού που θα λάβει τους περισσότερους σταυρούς
προτίµησης. Η ανακήρυξη δε του νέου υποψήφιου Περιφερειάρχη σε δηµόσια συνεδρίαση
από το Πρωτοδικείο µπορεί να γίνει ακόµη και στις 24 Μαΐου 2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ
1. Ανακήρυξη
Από το άρθρο 122 του ν. 3852/2010 συνάγεται ότι η ανακήρυξη των υποψήφιων
συνδυασµών έχει ανατεθεί στα πολιτικά δικαστήρια, ως αρµοδιότητα διοικητικής φύσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 94 παρ. 4 του Συντάγµατος, και οι αποφάσεις των πολιτικών
δικαστηρίων, που ανακηρύσσουν τους υποψήφιους συνδυασµούς, έχουν τον χαρακτήρα
διοικητικών πράξεων.77
Η ανακήρυξη των συνδυασµών των υποψηφίων για τις περιφερειακές αρχές στις εκλογές της
18ης Μαΐου 2014 γίνεται από το δικαστήριο, στο οποίο υποβλήθηκαν οι δηλώσεις των

74 Άρθρο 123, παρ. 4 του Ν. 3852/2010.
75 Άρθρο 141, παρ. 1 του Ν. 3852/ 2010
76 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Περιφερειάρχης δεν προέρχεται από τους υποψηφίους συµβούλους, η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται
από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ενότητα 2.1 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Πρώτου της παρούσας εγκυκλίου.
77 ΣτΕ 2123/2011
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συνδυασµών, τη δεκάτη πέµπτη ηµέρα πριν από την ψηφοφορία, δηλαδή µέχρι την 12η ώρα
βραδυνή της 3ης Μαΐου 2014.
Για την ανακήρυξη των συνδυασµών το οικείο πολυµελές Πρωτοδικείο εξετάζει:

•
•
•
•
•

Το εµπρόθεσµο της υποβολής της δήλωσης, µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων
αντικατάστασης παραιτηθέντων ή αποβιωσάντων υποψηφίων.
Τον προβλεπόµενο από τις οικείες διατάξεις ελάχιστο αριθµό υποψηφίων, καθώς και το
µέγιστο αριθµό αυτών εντός του ορίου της προσαύξησης.
Το υποχρεωτικό ποσοστό των υποψηφίων συµβούλων που προβλέπεται από κάθε φύλο.
Εάν το έµβληµα που χρησιµοποιεί ο συνδυασµός εµπίπτει στις απαγορεύσεις του νόµου78.
Τον ορθό τρόπο αναγραφής (αλφαβητική σειρά) των ονοµάτων των υποψηφίων.
Την πληρότητα των δικαιολογητικών που επισυνάπτονται στη δήλωση.

Από τις διατάξεις του Ν.3852/2010 συνάγεται ότι κρίσιµο χρονικό σηµείο, κατά το οποίο
κρίνεται το παραδεκτό της δήλωσης κατάρτισης συνδυασµού, είναι το χρονικό σηµείο
ανακήρυξης του συνδυασµού αυτού από το αρµόδιο δικαστήριο και όχι ο χρόνος υποβολής
(επίδοσης ή παράδοσης) της δήλωσης κατάρτισης του συνδυασµού στο αρµόδιο δικαστήριο,
διότι µόνο µετά την ανακήρυξη του συνδυασµού, ύστερα από έλεγχο της νοµιµότητας της
δήλωσης κατάρτισής του, διασφαλίζεται ο συνταγµατικός σκοπός που επιδιώκει ο νοµοθέτης
µε τη θέσπιση ειδικών όρων και προϋποθέσεων (ΣτΕ 2833/2003).

2. Κοινοποίηση
Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου κοινοποιεί αµέσως τις αποφάσεις ανακήρυξης των συνδυασµών
στον περιφερειάρχη. Ο περιφερειάρχης πρέπει να κυρώσει και να στείλει αµέσως σε κάθε
∆ήµο πίνακα των συνδυασµών που έχουν ανακηρυχθεί79, προκειµένου να περιληφθούν στο
πρόγραµµα εκλογής.
Ο δήµαρχος, εκδίδει και δηµοσιεύει, µε τοιχοκόλληση, σε όλες τις συνοικίες, σε όλα τα χωριά
και τους οικισµούς του δήµου και αναρτά στην ιστοσελίδα του δήµου τρεις (3) τουλάχιστον
ηµέρες πριν από την ψηφοφορία, πρόγραµµα που αναφέρει ακριβώς την ηµέρα της
ψηφοφορίας, τις ώρες που αρχίζει και περατώνεται, τον τόπο και το κατάστηµα της
ψηφοφορίας, τις έδρες για τις οποίες γίνεται η εκλογή και τους συνδυασµούς µαζί µε τα
ονόµατα των υποψηφίων, που συγκροτούν κάθε συνδυασµό, όπως είναι γραµµένα στον
πίνακα που έχει διαβιβάσει ο περιφερειάρχης80.
Σε περίπτωση αντικατάστασης υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν µετά την 3η
Μαΐου 2014, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω, το αρµόδιο
δικαστήριο κοινοποιεί αµέσως τη µεταβολή αυτή στον περιφερειάρχη, και αυτός στον οικείο
∆ήµο για την έκδοση και δηµοσίευση συµπληρωµατικού προγράµµατος εκλογής.
Ο περιφερειάρχης οφείλει να γνωστοποιήσει άµεσα στο Υπουργείο Εσωτερικών µε
τηλεοµοιοτυπία (fax), το όνοµα κάθε συνδυασµού που έχει ανακηρυχθεί, καθώς
και το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο όλων των υποψηφίων
Περιφερειαρχών.

78 Απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιµοποιείται ως όνοµα ή ως έµβληµα σύµβολο θρησκευτικής λατρείας ή σηµαία ή άλλο παρόµοιο
σύµβολο κράτους ή σηµείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέµµα, όνοµα ή έµβληµα πολιτικής οργάνωσης, φωτογραφία προσώπου, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό, έµβληµα κράτους, που ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόµη, καθώς και σύµβολα ή εµβλήµατα του δικτατορικού
καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967 ή φωτογραφιών προσώπων που έχουν καταδικαστεί για τη συµµετοχή τους σε αυτό (άρθρο 121
παρ. 5 Ν.3852/2010).
79 Άρθρο 122 του Ν. 3852/2010.
80 Άρθρο 125 του Ν. 3852/2010.
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3. ∆ικαιώµατα του συνδυασµού
Κάθε συνδυασµός έχει δικαίωµα81 να ορίσει έναν αντιπρόσωπο και δύο αναπληρωτές του σε
κάθε εκλογικό τµήµα µε γραπτή δήλωση του υποψήφιου Περιφερειάρχη.
Επίσης, κάθε συνδυασµός έχει δικαίωµα να διορίζει πληρεξούσιο µε συµβολαιογραφική
δήλωση του υποψήφιου Περιφερειάρχη82. Ο πληρεξούσιος αυτός ενεργεί για λογαριασµό του
συνδυασµού, σύµφωνα µε το νόµο, οτιδήποτε µπορεί να ενεργήσει ο υποψήφιος
Περιφερειάρχης κατά τη διεξαγωγή της εκλογής.

•
•
•
•

∆εν µπορούν να διοριστούν αντιπρόσωποι, αναπληρωτές ή πληρεξούσιοι συνδυασµών:
οι περιφερειάρχες
οι αντιπεριφερειάρχες περιφερειακής ενότητας
οι περιφερειακοί σύµβουλοι
όποιοι δεν έχουν το δικαίωµα να εκλέγουν και όλοι όσοι δεν µπορούν να εκλεγούν, σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 117 του Ν. 3852/2010 εκτός αν παραιτηθούν από τη θέση
τους πριν από την ηµέρα της ανακήρυξης των συνδυασµών83.
Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των συνδυασµών και οι αναπληρωτές τους έχουν δικαίωµα να
είναι παρόντες κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας της εκλογής, ώσπου να σφραγιστούν οι
σάκοι, και να υποβάλλουν κάθε είδους παρατηρήσεις και ενστάσεις.

4. Υποχρεώσεις υπηρεσιών
4.1. ∆ήµοι
Με ευθύνη των ∆ηµάρχων, τα δηµοτικά καταστήµατα θα παραµείνουν ανοιχτά την 26η και
27η Απριλίου 2014 και µέχρι την 24η ώρα, για την απρόσκοπτη χορήγηση των απαραίτητων
δικαιολογητικών προς όλους τους υποψηφίους. Επίσης, θα παραµείνουν ανοικτά το Σάββατο
17 και Κυριακή 18 Μαΐου 2014, καθώς και Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Μαΐου 2014, για τη
διεξαγωγή τυχόν επαναληπτικών εκλογών.
Καλούνται, επίσης, να διευκολύνουν κατά το δυνατόν τους υποψηφίους κατά τις ακόλουθες
ηµέρες:
• Σάββατο 10 Μαΐου 2014, κατά την οποία µπορεί να υποβληθεί παραίτηση υποψηφίου
(άρθρο 123, παρ. 1 του Ν 3852/2010)
• Παρασκευή 16 Μαΐου 2014, ηµεροµηνία κατά την οποία λήγει η προθεσµία δήλωσης
αντικατάστασης παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος υποψηφίου (άρθρο 123, παρ. 2 και 3 του
Ν. 3852/2010).
• Παρασκευή 23 Μαΐου 2014, κατά την οποία λήγει η προθεσµία επίδοσης στο Πρωτοδικείο
της δήλωσης νέου υποψηφίου περιφερειάρχη, σε αντικατάσταση αυτού που παραιτήθηκε
ή απεβίωσε ( άρθρο 141, παρ. 4 του Ν. 3852/2010)
,

4.2. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις – Πρωτοδικεία – ∆ΟΥ
Οι Γενικοί Γραµµατείς των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της Χώρας οφείλουν να µεριµνήσουν,
ώστε τα Πρωτοδικεία της περιφέρειάς τους να παραµείνουν ανοικτά από το πρωί µέχρι την
24η ώρα κατά τις ακόλουθες ηµέρες:

81 Άρθρο 124, παρ. 1 του Ν.3852/2010.

82 Αν υποψήφιος περιφερειάρχης παραιτηθεί ή αποβιώσει και δεν αντικατασταθεί, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 123 του Ν.
3852/2010, ο διορισµός των αντιπροσώπων και του πληρεξουσίου γίνεται µε δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων του οικείου
συνδυασµού

.

83 Άρθρο 124, παρ 5 Ν. 3852/2010. Για την παραίτηση και την αποδοχή της εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 117 του
Ν. 3852/2010.
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o

o

o
o

o

o

Κυριακή 27 Απριλίου 2014, κατά την οποία λήγει η προθεσµία των είκοσι ηµερών πριν
από την ψηφοφορία για την επίδοση στον Πρόεδρο του αρµόδιου Πρωτοδικείου της
∆ΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ (άρθρο 121, παρ. 7 του Ν. 3852/2010
Σάββατο 3 Μαΐου 2014, κατά την οποία ενεργείται η ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ από
το Πρωτοδικείο (µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, άρθρο 122, παρ. 1 του Ν.
3852/2010)
Σάββατο 10 Μαΐου 2014, κατά την οποία µπορεί να υποβληθεί παραίτηση υποψηφίου
(άρθρο 123, παρ. 1 του Ν 3852/2010)
Πέµπτη 22 Μαΐου 2014, κατά την οποία λήγει η προθεσµία επίδοσης στο αρµόδιο
δικαστήριο της, τυχόν, δήλωσης παραίτησης από την υποψηφιότητα περιφερειάρχη σε
περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας ( άρθρο 141, παρ. 1 του Ν. 3852/2010)
Παρασκευή 23 Μαΐου 2014, κατά την οποία λήγει η προθεσµία επίδοσης στο Πρωτοδικείο
της δήλωσης νέου υποψηφίου περιφερειάρχη, σε αντικατάσταση αυτού που παραιτήθηκε
ή απεβίωσε (άρθρο 141, παρ. 4 του Ν. 3852/2010)
Καλούνται, επίσης, να διευκολύνουν κατά το δυνατόν τους υποψηφίους κατά την
Παρασκευή 16 Μαΐου 2014, ηµεροµηνία κατά την οποία λήγει η προθεσµία δήλωσης
αντικατάστασης παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος υποψηφίου Περιφερειάρχη.

Τέλος, οι ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆ΟΥ) της έδρας των Πρωτοδικείων και
Ειρηνοδικείων θα πρέπει να παραµείνουν ανοικτές, προκειµένου να προµηθευτούν οι
υποψήφιοι τα απαραίτητα παράβολα, το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Απριλίου 2014,
καθώς και την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014 και την Παρασκευή 23 Μαΐου 2014 έως την 24η
ώρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’
ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΑ
1. Γενικά
Τα ψηφοδέλτια84 τυπώνονται µε ευθύνη των συνδυασµών. Οι συνδυασµοί οφείλουν να
παραδώσουν τα ψηφοδέλτια, µε απόδειξη, στον οικείο δήµαρχο, οκτώ (8) τουλάχιστον
πλήρεις ηµέρες πριν από την ψηφοφορία, σε αριθµό επαρκή για τις ανάγκες των εκλογικών
τµηµάτων της περιφέρειας του δήµου. Ο οικείος δήµαρχος οφείλει να εφοδιάσει τις
εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τµηµάτων της περιφέρειάς του µε ψηφοδέλτια κάθε
συνδυασµού, κατά είκοσι τοις εκατό (20%), τουλάχιστον, περισσότερα από τους εκλογείς του
τµήµατος.
Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό χαρτί, έχουν σχήµα ορθογώνιο ενώ τα
τυπογραφικά τους στοιχεία πρέπει να είναι σε µαύρη απόχρωση.

2. Περιεχόµενο Ψηφοδελτίων
Κάθε συνδυασµός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για κάθε εκλογική περιφέρεια, το
οποίο περιλαµβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία:
•
•
•
•

Το τυχόν έµβληµα και το όνοµα του συνδυασµού
το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο του υποψηφίου περιφερειάρχη µε την
αντίστοιχη ένδειξη δίπλα ή κάτω από το όνοµα
τα επώνυµο, το όνοµα και τα πατρώνυµο του υποψηφίου αντιπεριφερειάρχη της
συγκεκριµένης εκλογικής περιφέρειας, µε την αντίστοιχη ένδειξη δίπλα ή κάτω από το όνοµα
τα επώνυµα, τα ονόµατα και τα πατρώνυµα των υποψηφίων περιφερειακών συµβούλων
της συγκεκριµένης εκλογικής περιφέρειας µε αλφαβητική σειρά.
84

Άρθρα 127 και 128 του Ν. 3852/2010.
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Σε όσες περιφέρειες γίνει επαναληπτική ψηφοφορία την 25η Μαΐου 2014, τα ψηφοδέλτια που
θα χρησιµοποιηθούν κατά την εκλογή αυτή θα είναι τα ίδια µε τα ψηφοδέλτια που
χρησιµοποιήθηκαν την πρώτη Κυριακή, δηλαδή την 18η Μαΐου 2014.

3. Σταυροί προτίµησης
Ο εκλογέας εκφράζεται υπέρ των υποψηφίων µε σταυρό προτίµησης. Ο σταυρός σηµειώνεται
µε στυλό µαύρης ή κυανής απόχρωσης δίπλα στο ονοµατεπώνυµο του κάθε υποψηφίου είτε
δεξιά είτε αριστερά. Σταυρός προτίµησης που σηµειώνεται µε διαφορετικό τρόπο θεωρείται
ότι δεν είναι γραµµένος85 και η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου ελέγχεται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 3852/2010.
Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία δεν τίθεται σταυρός προτίµησης. Η ύπαρξη όµως
σταυρού προτίµησης σε ψηφοδέλτιο δεν συνεπάγεται την ακυρότητα αυτού.
Ο αριθµός των σταυρών προτίµησης διαµορφώνεται ως εξής:

Αριθµός εδρών εκλογικής περιφέρειας
1-3
4-7
8-12
12 και άνω

Μέγιστος αριθµός επιτρεπόµενων
σταυρών προτίµησης
1
2
3
4

Αν σε ένα ψηφοδέλτιο σηµειωθούν περισσότεροι από τους κατά τα ανωτέρω προβλεπόµενους
σταυροί προτίµησης, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και λογίζεται υπέρ του συνδυασµού, χωρίς
να λαµβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίµησης86.
Επισηµαίνεται ότι στον υποψήφιο Περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη δεν σηµειώνεται
σταυρός προτίµησης, εάν όµως τεθεί σταυρός, το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται για το λόγο
αυτό.

85 Ο τρόπος, όµως, γραφής του σταυρού που µπορεί να οφείλεται στη σπουδή, την ηλικία, την ελαττωµένη όραση του ψηφοφόρου ή το
µέσο που χρησιµοποίησε, δηλαδή, σταυροί έντονοι, άτονοι, κακότεχνοι, µεγαλύτεροι ή µικρότεροι συνήθως δεν συνεπάγονται ακυρότητα
της ψήφου. Σε κάθε περίπτωση, όµως, ο ανώµαλος σχηµατισµός του σταυρού είναι στην ουσιαστική εκτίµηση του δικαστηρίου αν
αποτελεί ή όχι διακριτικό γνώρισµα που παραβιάζει το απόρρητο της ψηφοφορίας (ΑΕ∆ 25, 26/1999).
86 Άρθρο 129, παρ. 5 Ν 3852/2010

27

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-2ΡΦ

Προθεσµίες87 που αναφέρονται στη διενέργεια των περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου
2014
1 Απριλίου 2014

Αρχίζει η προθεσµία για τη µεταδηµότευση, λόγω υποβολής υποψηφιότητας, χωρίς
τη συνδροµή της προϋπόθεσης της διετούς κατοικίας (άρθρο 116, παρ. 3 του Ν.
3852/2010)

26 Απριλίου 2014

Λήγει η προθεσµία για τη µεταδηµότευση, λόγω υποβολής υποψηφιότητας, χωρίς
τη συνδροµή της προϋπόθεσης της διετούς κατοικίας (άρθρο 116, παρ. 3 του Ν.
3852/2010)

27 Απριλίου 2014

Λήγει η προθεσµία των είκοσι ηµερών πριν από την ψηφοφορία για την επίδοση
στον

Πρόεδρο

του

Πρωτοδικείου

της

∆ΗΛΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΟΥ

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ (άρθρο 121, παρ. 7 του Ν. 3852/2010)
2 Μαΐου 2014

Λήγει η προθεσµία υποβολής παραίτησης εκείνων που έχουν κώλυµα, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρο 117 Ν. 3852/ 2010

3 Μαΐου 2014

Ενεργείται η ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ από το Πρωτοδικείο (άρθρο 122
του Ν. 3852/ 2010)

10 Μαΐου 2014

Λήγει η προθεσµία υποβολής τυχόν δήλωσης παραίτησης υποψηφίου (την 8η
ηµέρα πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας) (άρθρο 123, παρ. 1

του Ν.

3852/2010)
16 Μαΐου 2014

Τελευταία ηµέρα υποβολής συµπληρωµατικής δήλωσης σύµφωνα µε τα άρθρα
123, παρ. 2 και 3 του Ν. 3852/2010).

Προθεσµίες που αναφέρονται στη διενέργεια των περιφερειακών εκλογών της 25ης
Μαΐου 2014
22 Μαΐου 2014

Λήγει η προθεσµία επίδοσης στο αρµόδιο δικαστήριο της, τυχόν, δήλωσης
παραίτησης από την υποψηφιότητα του περιφερειάρχη (άρθρο 141, παρ.
1 του Ν. 3852/2010)

23 Μαΐου 2014

Λήγει η προθεσµία επίδοσης στον Πρόεδρο του πολυµελούς Πρωτοδικείου
της δήλωσης νέου υποψηφίου περιφερειάρχη σε αντικατάσταση αυτού που
παραιτήθηκε ή απεβίωσε (άρθρο 141, παρ. 4 του Ν. 3852/2010)

24 Μαΐου 2014

Λήγει η προθεσµία για την ανακήρυξη από το αρµόδιο δικαστήριο του νέου
υποψήφιου περιφερειάρχη (άρθρο 141, παρ. 4 του Ν. 3852/2010)

87 Σύµφωνα µε το άρθρο 126 του Ν. 3852/2010, στις προθεσµίες που ορίζονται κατά τη διαδικασία εκλογής των περιφερειακών αρχών,
δεν υπολογίζεται η ηµέρα της ψηφοφορίας. Η προθεσµία λήγει µόλις παρέλθει και η τελευταία ηµέρα της, έστω και αν είναι ηµέρα αργίας.
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Γενικά
Για την επιτυχία ενός συνδυασµού στις εκλογές, απαιτείται αυτός να λάβει την απόλυτη
πλειοψηφία (δηλ. το 50% +1) των εγκύρων ψηφοδελτίων. Σε αυτήν την περίπτωση, ο
επιτυχών συνδυασµός λαµβάνει τα 3/5 του συνολικού αριθµού των εδρών του περιφερειακού
συµβουλίου, αν το ποσοστό του είναι µέχρι 60%, ενώ τα υπόλοιπα δύο πέµπτα των εδρών
κατανέµονται αναλογικά µεταξύ των επιλαχόντων συνδυασµών. Σε περίπτωση όπου ο
επιτυχών συνδυασµός λάβει ποσοστό ψήφων µεγαλύτερο του 60% των εγκύρων
ψηφοδελτίων, οι έδρες κατανέµονται αναλογικά µεταξύ όλων των συνδυασµών µη
κωλυοµένου του επιτυχόντος να λάβει έδρες περισσότερες από τα 3/5 του συνολικού αριθµού
των εδρών. Αν κανένας συνδυασµός δεν λάβει την απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή
επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή ανάµεσα στους υποψηφίους περιφερειάρχες των δύο
συνδυασµών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.
Αφού κατανεµηθούν οι έδρες του περιφερειακού συµβουλίου στους συνδυασµούς, ακολουθεί
η διαδικασία κατανοµής των εδρών του περιφερειακού συµβουλίου, ανά εκλογική περιφέρεια,
στους επιτυχόντες και επιλαχόντες συνδυασµούς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΚΛΟΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
1. Κατανοµή εδρών περιφερειακού συµβουλίου σε περίπτωση
ανάδειξης επιτυχόντος συνδυασµού από την πρώτη Κυριακή
α. Ο επιτυχών συνδυασµός λαµβάνει ποσοστό από 50% +1 ψήφους µέχρι και 60%
Από το σύνολο των εδρών των περιφερειακού συµβουλίου τα 3/5 ανήκουν στον επιτυχόντα
συνδυασµό και τα 2/5 κατανέµονται στους επιλαχόντες, ανάλογα µε τον αριθµό των εγκύρων
ψηφοδελτίων που έλαβε καθένας από αυτούς. Έτσι, οι έδρες που λαµβάνει ο πρώτος
συνδυασµός, καθώς και οι επιλαχόντες, διαµορφώνονται σύµφωνα µε τον πίνακα που
ακολουθεί.

Πληθυσµός
περιφέρειας
Έως 300.000
300.001-800.000
800.001 και άνω
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθµός περιφερειακών
συµβούλων
41
51
71
101

Επιτυχών

Επιλαχόντες

25
31
43
61

16
20
28
40

51

31

20

Σε όλες τις Περιφέρειες επιτυχών θεωρείται ο συνδυασµός που έλαβε ποσοστό µεγαλύτερο
του 50% (50% + 1 ψήφο) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων. Επιλαχόντες είναι οι
συνδυασµοί που έλαβαν έστω και µία έδρα. Οι συνδυασµοί αυτοί αποτελούν τη µειοψηφία
του περιφερειακού συµβουλίου.
β. Κατανοµή εδρών µεταξύ των επιλαχόντων συνδυασµών, εφόσον ο επιτυχών έχει
λάβει από 50% +1 ψήφο µέχρι και 60%
α. Για την αναλογική κατανοµή των εδρών της µειοψηφίας στους επιλαχόντες συνδυασµούς,
πρέπει να υπολογισθεί το εκλογικό µέτρο (ε.µ.).
Το εκλογικό µέτρο δίδεται από τον ακόλουθο τύπο:
ε.µ.=(εψσµ/ν)+1
(παραλειπόµενου
του
δεκαδικού
µέρους,
δηλαδή
στρογγυλοποίηση στον προηγούµενο ακέραιο)
όπου
εψσµ= αριθµός εγκύρων ψηφοδελτίων συνόλου µειοψηφίας (δηλ. αριθµός εγκύρων
ψηφοδελτίων στο σύνολο της περιφέρειας όλων των συνδυασµών εκτός του επιτυχόντος)
ν= αριθµός των εδρών που αντιστοιχεί στα 2/5

Τονίζουµε ότι για την κατανοµή των εδρών και τον καθορισµό του εκλογικού
µέτρου τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσµετρώνται στα έγκυρα.88
Εποµένως το εκλογικό µέτρο για τις Περιφέρειες διαµορφώνεται σύµφωνα µε τον τύπο που
εµφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, παραλειποµένου του δεκαδικού µέρους του αριθµού
που προκύπτει:

88

ΣτΕ 3685/ 2009
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Συνολικός αριθµός εδρών
Περιφερειακού Συµβουλίου

Εκλογικό Μέτρο

41

(εψσµ/16) +1

51

(εψσµ/20)+1

71

(εψσµ/28)+1

101

(εψσµ/40)+1

β. Στη συνέχεια ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται µε το
εκλογικό µέτρο. Ο κάθε συνδυασµός λαµβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της
διαίρεσης αυτής.
•

Όταν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασµοί είναι λιγότερες
από τις προς διάθεση έδρες, τότε οι επιλαχόντες συνδυασµοί ταξινοµούνται ανάλογα
µε το µεγαλύτερο αχρησιµοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναµης, ανεξαρτήτως
του εάν έχουν λάβει έστω και µία έδρα. Ακολουθεί η διανοµή των εδρών που
αποµένουν, οι οποίες κατανέµονται ανά µία στους συνδυασµούς όπως έχουν ταξινοµηθεί
κατά τα παραπάνω89.

•

Αν υπάρχουν συνδυασµοί µε ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων, διενεργείται
κλήρωση90 από το αρµόδιο πρωτοδικείο.

•

Αν και µετά από αυτήν τη διαδικασία παραµένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέµονται
ανά µία κατά σειρά, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των εγκύρων ψηφοδελτίων που
έλαβε κάθε επιλαχών συνδυασµός.

•

Σε περίπτωση ίσου αριθµού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσοτέρων συνδυασµών,
ενεργείται µεταξύ αυτών κλήρωση από το αρµόδιο δικαστήριο.

γ. Ο επιτυχών συνδυασµός λαµβάνει ποσοστό πάνω από 60%
Όταν ένας συνδυασµός στις περιφερειακές εκλογές συγκεντρώσει κατά την πρώτη φάση της
εκλογικής αναµέτρησης ποσοστό πάνω από 60%, τότε η κατανοµή των εδρών, τόσο του
επιτυχόντος όσο και των επιλαχόντων συνδυασµών γίνεται αναλογικά µεταξύ όλων των
συνδυασµών που µετέχουν στις εκλογές. Πιο συγκεκριµένα:
ι. Για την αναλογική κατανοµή των εδρών του περιφερειακού συµβουλίου πρέπει υπολογίζεται
κατ’ αρχάς το εκλογικό µέτρο.
Το εκλογικό µέτρο δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:

89 Βλ. παράδειγµα 1 στο Παράρτηµα.
90 Βλ. παράδειγµα 2 στο Παράρτηµα.
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ε.µ. = (σεψ/ν) +1 (παραλειποµένου του δεκαδικού µέρους και στρογγυλοποίηση
στον προηγούµενο ακέραιο)
όπου σεψ: το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασµών (επιτυχόντος και
επιλαχόντων)
ν: ο αριθµός των εδρών που αντιστοιχούν στο Περιφερειακό Συµβούλιο
Το εκλογικό µέτρο διαµορφώνεται σύµφωνα µε τον ως άνω τύπο στον πίνακα που ακολουθεί,
µε στρογγυλοποίηση στον προηγούµενο ακέραιο:

Συνολικός αριθµός εδρών
Περιφερειακού Συµβουλίου

Εκλογικό Μέτρο

41

(σεψ/41) +1

51

(σεψ/51) +1

71

101

(σεψ/71)+1

(σεψ/101)+1

ιι. Ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται µε το
εκλογικό µέτρο. Ο κάθε συνδυασµός λαµβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της
διαίρεσης αυτής. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή ο επιτυχών συνδυασµός µπορεί να
λάβει αριθµό εδρών που ξεπερνά το ποσοστό των 3/5.
•

Όταν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί είναι λιγότερες από τις
προς διάθεση έδρες, τότε οι συνδυασµοί ταξινοµούνται κατά φθίνουσα σειρά
ανάλογα µε το µεγαλύτερο αχρησιµοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναµης.
Ακολουθεί η διανοµή των εδρών που αποµένουν, οι οποίες κατανέµονται ανά µία
στους συνδυασµούς, όπως έχουν ταξινοµηθεί κατά τα παραπάνω91.

•

Αν υπάρχουν συνδυασµοί µε ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων ψηφοδελτίων,
διενεργείται κλήρωση από το αρµόδιο πολυµελές πρωτοδικείο.

•

Αν και µετά από αυτή τη διαδικασία παραµένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέµονται
ανά µία κατά σειρά, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των εγκύρων ψηφοδελτίων που
έλαβε κάθε συνδυασµός.

•

Εάν υπάρξει ίσος αριθµός εγκύρων ψηφοδελτίων µεταξύ δύο ή περισσοτέρων
συνδυασµών, το αρµόδιο πολυµελές Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.

γ. Κατανοµή εδρών περιφερειακού συµβουλίου σε περίπτωση ανακήρυξης ενός
µόνο συνδυασµού
Εάν έχει ανακηρυχθεί µόνο ένας συνδυασµός υποψηφίων, τότε όλες οι έδρες του
περιφερειακού συµβουλίου κατανέµονται στο συνδυασµό αυτό. Οι υποψήφιοι ταξινοµούνται
ανάλογα µε τον αριθµό των ψήφων που έχουν συγκεντρώσει και καταλαµβάνουν τις

91 Βλ. Παράδειγµα 3 στο Παράρτηµα
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αντίστοιχες θέσεις του περιφερειακού συµβουλίου. Όσοι δεν καταλάβουν θέση κατά τα
προηγούµενα, εκλέγονται αναπληρωµατικοί κατά την ίδια σειρά.
Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν υπολογίζεται εκλογικό µέτρο ούτε λαµβάνεται
υπόψη το ποσοστό ψήφων που έχει συγκεντρώσει ο συνδυασµός.

2. Κατανοµή εδρών περιφερειακού συµβουλίου ανά εκλογική
περιφέρεια
Η διαδικασία που περιγράφηκε στην ενότητα 1. ακολουθείται προκειµένου να προκύψει η
κατανοµή των εδρών µεταξύ επιτυχόντος και επιλαχόντων συνδυασµών στο σύνολο της
περιφέρειας. Στη συνέχεια οι έδρες του περιφερειακού συµβουλίου κατανέµονται µεταξύ
επιτυχόντος και επιλαχόντων συνδυασµών ανά εκλογική περιφέρεια ως εξής92:
α) αποδίδεται στον επιτυχόντα συνδυασµό µία (1) έδρα σε κάθε εκλογική περιφέρεια
β) στη συνέχεια λαµβάνεται ο µικρότερος σε εκλογική δύναµη συνδυασµός, ο οποίος
έχει εξασφαλίσει συµµετοχή στο περιφερειακό συµβούλιο και υπολογίζεται το εκλογικό
µέτρο ως εξής:
ε.µ. = [(εψς/ν)]+1
όπου
[]: το ακέραιο µέρος του πηλίκου, δηλαδή στρογγυλοποίηση στον µικρότερο ακέραιο
εψσ: αριθµός εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασµού στην περιφέρεια
ν: αριθµός των εδρών που δικαιούται στην περιφέρεια
γ) διαιρείται ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων του σε κάθε εκλογική περιφέρεια µε το
εκλογικό µέτρο και ο συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο
µέρος από το πηλίκο της διαίρεσης.
•

Εάν ο συνδυασµός εξακολουθεί να δικαιούται έδρες στο περιφερειακό
συµβούλιο, ο αριθµός τους συµπληρώνεται µε τη διάθεση ανά µίας από κάθε εκλογική
περιφέρεια όπου διατηρεί το µεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά , αδιάθετο υπόλοιπο
εγκύρων ψηφοδελτίων.

Οι έδρες που κατανέµονται σύµφωνα µε τα παραπάνω αφαιρούνται από τις διαθέσιµες
έδρες της εκλογικής περιφέρειας.
•

Εάν στην πρώτη κατά σειρά εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιµες
έδρες όσες δικαιούται ο συνδυασµός εκεί, τις καταλαµβάνει όλες και ο αριθµός τους
αφαιρείται από τις διαθέσιµες της περιφέρειας.

•

Εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθµός, στο συνδυασµό κατακυρώνονται µόνον οι
διαθέσιµες έδρες.

•

Εάν µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής παραµένουν αδιάθετες για το
συνδυασµό έδρες, κατανέµονται ανά µία κατά σειρά στις εκλογικές περιφέρειες, όπου ο
συνδυασµός διατηρεί το µεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο
ψηφοδελτίων.

Με την ίδια διαδικασία κατανέµονται οι έδρες σε κάθε εκλογική περιφέρεια για καθέναν από
τους άλλους επιλαχόντες συνδυασµούς κατά αύξουσα σειρά εκλογής.
Τέλος, οι έδρες που παραµένουν αδιάθετες σε κάθε εκλογική περιφέρεια µετά την
ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και για όλους τους επιλαχόντες συνδυασµούς
καταλαµβάνονται από τον επιτυχόντα συνδυασµό.
92 Βλ. Παράδειγµα 4 στο Παράρτηµα

33

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-2ΡΦ

3. Επανάληψη της ψηφοφορίας
Εάν κανένας συνδυασµός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού
των εγκύρων ψηφοδελτίων (δηλ. 50%+1 ψήφο), η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται την
επόµενη Κυριακή 25 Μαΐου 2014 ανάµεσα στους υποψήφιους περιφερειάρχες των
δύο συνδυασµών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.
Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία δεν εκλέγονται περιφερειακοί σύµβουλοι, αλλά µόνο ο
περιφερειάρχης. Συνεπώς δεν υπάρχει σταυροδοσία.
Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος περιφερειάρχης και ο συνδυασµός του που συγκέντρωσε
στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθµού των
εγκύρων ψηφοδελτίων (δηλ. 50%+1 ψήφο).
Εάν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο συνδυασµοί ισοψηφήσουν, το αρµόδιο
πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασµού.
Στην περίπτωση της επαναληπτικής ψηφοφορίας, οι έδρες του περιφερειακού συµβουλίου
κατανέµονται µεταξύ των συνδυασµών που συµµετέχουν στις εκλογές σε δύο φάσεις που
ονοµάζονται κατανοµές και έχουν ως ακολούθως:
α. Η πρώτη (Α) κατανοµή διανέµει αναλογικά τις µισές έδρες του περιφερειακού συµβουλίου.
Σε περίπτωση κλάσµατος, τότε αυτό στρογγυλοποιείται στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα.
β. Η δεύτερη (Β) κατανοµή διανέµει τις υπόλοιπες έδρες του περιφερειακού συµβουλίου.
Εποµένως, µε βάση τον αριθµό των εδρών των περιφερειακών συµβουλίων οι έδρες που
αναλογούν σε κάθε µία από τις δύο αυτές κατανοµές έχουν ως εξής:
Συνολικός
αριθµός
Περιφερειακού Συµβουλίου
41

εδρών

Έδρες Α’ Κατανοµής

51
71
101

Έδρες Β’ Κατανοµής

21

20

26
36
51

25
35
50

α. Για την αναλογική κατανοµή των εδρών της Α’ κατανοµής του περιφερειακού συµβουλίου
υπολογίζεται, κατ’ αρχάς, το εκλογικό µέτρο (ε.µ.)
Το εκλογικό µέτρο δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:
ε.µ. = σεψ +1 (παραλειποµένου του δεκαδικού µέρους)
ν
όπου:
σεψ= σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασµών που συµµετείχαν στην αρχική
ψηφοφορία
ν= ο αριθµός των εδρών της Α’ κατανοµής
Εποµένως το εκλογικό µέτρο διαµορφώνεται σύµφωνα µε τον τύπο που εµφανίζεται στον
πίνακα που ακολουθεί, παραλειποµένου του δεκαδικού µέρους:
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Συνολικός αριθµός εδρών
Περιφερειακού Συµβουλίου

Έδρες Α’
Κατανοµής

Εκλογικό µέτρο

41

21

(σεψ πρώτης Κυριακής/21)+1

51

26

(σεψ πρώτης Κυριακής/26) +1

71

36

(σεψ πρώτης Κυριακής/36) +1

101

51

(σεψ πρώτης Κυριακής/51) +1

β. Ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού της αρχικής ψηφοφορίας
διαιρείται στη συνέχεια µε το εκλογικό µέτρο και κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες
όσες το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
•

•
•

Εάν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί µε την προηγούµενη
διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες της Α΄ κατανοµής, οι
έδρες που αποµένουν διανέµονται ανά µία µεταξύ των επιλαχόντων συνδυασµών,
ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα των εγκύρων ψηφοδελτίων τους.93
Εάν συνδυασµοί έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων εγκύρων
ψηφοδελτίων διενεργείται µεταξύ τους κλήρωση.
Εάν και µετά τη διανοµή εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν
αδιάθετες έδρες, κατανέµονται ανά µία κατά σειρά, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό
των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασµού.

γ. Για τη διάθεση των εδρών της Β΄ κατανοµής υπολογίζεται, αρχικά, πόσες από τις έδρες
αυτές πρέπει να προσκυρωθούν στον επιτυχόντα συνδυασµό, ώστε να συγκεντρώσει
συνολικά, συνυπολογιζοµένων και των εδρών που κατανεµήθηκαν σε αυτόν από την Α΄
κατανοµή, τα τρία πέµπτα (3/5) του συνόλου των εδρών.
Οι εναποµείνασες έδρες της Β΄ κατανοµής διατίθενται στον άλλο συνδυασµό που έλαβε µέρος
στην επαναληπτική ψηφοφορία.
Στην περίπτωση όπου λόγω του µικρού αριθµού εδρών που τους έχουν κατανεµηθεί από την
Α΄ κατανοµή, ο επιτυχών συνδυασµός δεν µπορεί να συµπληρώσει τον αριθµό των τριών
πέµπτων (3/5) του συνόλου των εδρών, προσκυρώνονται σε αυτόν όλες οι έδρες της Β΄
κατανοµής και δεν γίνεται καµία µεταβολή στη διάθεση των εδρών της Α΄ κατανοµής,
ανάµεσα στους υπόλοιπους συνδυασµούς.
Οριακές περιπτώσεις ισοψηφίας
Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων
συνδυασµών, στην επαναληπτική ψηφοφορία µετέχουν οι υποψήφιοι περιφερειάρχες όλων
των συνδυασµών που ισοψήφησαν.
Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων
συνδυασµών, στην επαναληπτική µετέχουν ο υποψήφιος περιφερειάρχης του πρώτου σε
αριθµό εγκύρων ψηφοδελτίων συνδυασµού και οι υποψήφιοι περιφερειάρχες των
συνδυασµών που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση.
93 Βλ. Παράδειγµα 5 στο Παράρτηµα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Μετά την κατανοµή των εδρών στον επιτυχόντα και στους επιλαχόντες συνδυασµούς,
τακτικοί περιφερειακοί σύµβουλοι εκλέγονται, ανά εκλογική περιφέρεια, από τους
υποψήφιους κάθε συνδυασµού, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερες σταυρούς προτίµησης
στην αντίστοιχη εκλογική περιφέρεια.
Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής, οι τακτικοί περιφερειακοί σύµβουλοι εκλέγονται µε
βάση την πρώτη ψηφοφορία, σύµφωνα µε τους σταυρούς προτίµησης που έλαβε καθένας
από αυτούς94.
Οι υποψήφιοι Περιφερειάρχες των επιλαχόντων συνδυασµών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες
σύµβουλοι των συνδυασµών τους. Σε περίπτωση που ο συνδυασµός καταλαµβάνει έδρες σε
περισσότερες εκλογικές περιφέρειες ο υποψήφιος περιφερειάρχης λαµβάνει την έδρα της
εκλογικής περιφέρειας, όπου ο συνδυασµός έλαβε τις περισσότερες έδρες. Σε περίπτωση ίσου
αριθµού εδρών σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, τότε ο υποψήφιος περιφερειάρχης
λαµβάνει την έδρα αυτής όπου ο συνδυασµός έλαβε τις περισσότερες ψήφους, και σε
περίπτωση ίσου αριθµού ψήφων σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες διενεργείται κλήρωση
από το πολυµελές Πρωτοδικείο, που ανακήρυξε τα τακτικά µέλη.95
Οι υποψήφιοι Αντιπεριφερειάρχες των επιλαχόντων συνδυασµών θεωρούνται πρώτοι
επιτυχόντες σύµβουλοι των συνδυασµών τους, στην εκλογική περιφέρεια στην οποία ήταν
υποψήφιοι, εφόσον ο συνδυασµός τους έλαβε έδρα. Ειδικά για τις περιφέρειες Βορείου και

Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσαλίας οι
υποψήφιοι Αντιπεριφερειάρχες των επιλαχόντων συνδυασµών καταλαµβάνουν θέση
περιφερειακού συµβούλου σε εκείνην την εκλογική περιφέρεια του νοµού όπου ήταν
υποψήφιοι στην οποία ο συνδυασµός τους έλαβε τις περισσότερες έδρες. Σε περίπτωση ίσου
αριθµού εδρών σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, τότε ο Αντιπεριφερειάρχης των
ανωτέρω περιφερειών λαµβάνει την έδρα αυτής όπου ο συνδυασµός έλαβε τις περισσότερες
ψήφους.96
Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασµών (επιτυχόντος και επιλαχόντων) είναι
αναπληρωµατικοί των τακτικών συµβούλων της εκλογικής τους περιφέρειας, µε τη σειρά
των σταυρών προτίµησης που έλαβαν.
Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφήσουν σε οποιαδήποτε σειρά κατάταξης, το
Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.

94 Άρθρο 139, παρ. 9 του Ν. 3852/ 2010
95 Άρθρο 142, παρ. 2, εδ. 2-5 του Ν. 3852/ 2010
96 Άρθρο 142, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η διαδικασία για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών αποτελεί κατά βάση αρµοδιότητα
των δικαστηρίων, τα οποία εκδίδουν και τις προβλεπόµενες πράξεις, λαµβάνοντας έτσι
διοικητικού χαρακτήρα αποφάσεις. Τα δικαστήρια, δηλαδή, κατά τη διαδικασία ανάδειξης
των αιρετών αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ασκούν διοικητικού χαρακτήρα αρµοδιότητες
µε την έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων, οι οποίες και προσβάλλονται µε ενστάσεις, όπως
αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ- ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ
Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, αµέσως µετά τη δηµοσίευση του αποτελέσµατος της
εκλογής παραδίδουν97 στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας της περιφέρειας και στην
περιφέρεια98:
• τα πρακτικά της εκλογής,
• τα λοιπά εκλογικά έγγραφα,
• τα δέµατα των ψηφοδελτίων ταξινοµηµένα κατά συνδυασµούς και µε τη σειρά που
είναι αριθµηµένα, καθώς και
• τους φακέλους
Αφού συγκεντρωθούν τα στοιχεία όλων των εκλογικών τµηµάτων της περιφέρειας, ο
Πρόεδρος του Πρωτοδικείου εξάγει το Γενικό Αποτέλεσµα των περιφερειακών εκλογών, το
οποίο δηµοσιεύει, αµέσως, µε τοιχοκόλληση στο Πρωτοδικείο, και γνωστοποιεί στον Γενικό
Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και στον Υπουργό Εσωτερικών.99
Στον πίνακα αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας, ο οποίος καταρτίζεται από τον Πρόεδρο του
Πρωτοδικείου, περιέχονται:
• ο αριθµός των εγγεγραµµένων εκλογέων
• ο συνολικός αριθµός ψηφισάντων
• ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων
• ο αριθµός των άκυρων ψηφοδελτίων
• ο αριθµός των λευκών ψηφοδελτίων
• η εκλογική δύναµη κάθε συνδυασµού (ο συνολικός αριθµός έγκυρων ψηφοδελτίων
κάθε συνδυασµού)
Σηµειώνεται ότι:
• στον πίνακα προτάσσονται οι συνδυασµοί σύµφωνα µε την εκλογική τους δύναµη
97 Η τήρηση των προβλεποµένων στις διατάξεις του Π∆ 96 /2007 (Α’ 116) βιβλίων και λοιπών εγγράφων (πρωτοκόλλου ψηφοφορίας,
πρακτικών, βιβλίων διαλογής ψηφοδελτίων και σταυρών προτίµησης κ.ο.κ.) είναι υποχρεωτική για τις εφορευτικές επιτροπές,
προκειµένου να αποδεικνύονται αυτά που συµβαίνουν κατά την διεξαγωγή της ψηφοφορίας και η έκβασή της. Τα στοιχεία, όµως, αυτά
αλληλοσυµπληρώνονται, ως προς την απόδειξη που παρέχουν, υπό την έννοια ότι η µη τήρηση κάποιου από αυτά ή η πληµµελής τήρησή
τους, όπως σε περίπτωση µη θέσεως των υπογραφών που προβλέπει ο νόµος, ακόµη δε και η απώλειά τους, δεν επιφέρει ακυρότητα και
επανάληψη της εκλογής στα εκλογικά τµήµατα, στα οποία έγιναν οι πληµµέλειες ή σηµειώθηκαν οι ελλείψεις ή απώλειες, εκτός αν
προβάλλεται και αποδεικνύεται από τον ενιστάµενο ότι το αποτέλεσµα που εµφανίσθηκε από την εφορευτική επιτροπή είναι διαφορετικό
από το πραγµατικό (ΑΕ∆ 525/1995, 46/1982). Αν δεν υπάρχει προβολή και απόδειξη του ως άνω πραγµατικού ισχυρισµού, είναι δυνατόν,
ακόµη και σε περίπτωση απώλειας του εκλογικού σάκου κάποιου εκλογικού τµήµατος, να γίνει δεκτό το εκλογικό αποτέλεσµα που
προκύπτει από το αντίγραφο του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής, το οποίο διαβιβάζεται στον οικείο νοµάρχη ή το δήµαρχο (άρθρα
93 παρ. 2 και 94 παρ. 2 του πδ 96/2007, ΣτΕ 2511/2003).
98 Άρθρο 144, παρ. 1 του Ν. 3852/ 2010
99 Οι εφορευτικές επιτροπές και ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου γνωστοποιούν αµέσως το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας στον
περιφερειάρχη.
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•
•

κάτω από το πίνακα συντάσσεται πράξη, στην οποία αναγράφονται ολογράφως τα πιο
πάνω στοιχεία για κάθε περίπτωση και η οποία υπογράφεται από το Πρόεδρο
κατά την κατάρτιση του πίνακα µπορεί να παρίσταται ένας αντιπρόσωπος από κάθε
συνδυασµό.

Ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου εκθέτει τα πρακτικά της εκλογής και τον πίνακα των
αποτελεσµάτων στο κατάστηµα του Πρωτοδικείου επί πέντε (5) ηµέρες. Για την έκθεση αυτή
συντάσσει και πρακτικό, που τοιχοκολλείται επίσης έξω από το δικαστικό κατάστηµα.
Μέσα στο διάστηµα των πέντε (5) ηµερών οι εκλογείς µπορούν να λάβουν γνώση των
εγγράφων αυτών (καθώς και των λοιπών στοιχείων της εκλογής), προκειµένου να ασκήσουν
τις προβλεπόµενες ενστάσεις.
Η επικύρωση της εκλογής επέρχεται µετά την πάροδο της πενθήµερης προθεσµίας µε
απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου, ανεξαρτήτως της υποβολής ή µη, τυχόν,
ενστάσεων100.
Η απόφαση αυτή διακρίνεται σε τρία (3) µέρη ως κατωτέρω:
Α. Στο
•
•
•
•

πρώτο µέρος ανακηρύσσονται
ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασµοί,
ο Περιφερειάρχης101,
οι Αντιπεριφερειάρχες
οι τακτικοί και αναπληρωµατικοί102 περιφερειακοί σύµβουλοι κάθε συνδυασµού

Β. Στο δεύτερο µέρος ανακηρύσσονται οι τακτικοί και αναπληρωµατικοί περιφερειακοί
σύµβουλοι όλων των συνδυασµών, ανά εκλογική περιφέρεια, σύµφωνα µε τον αριθµό των
σταυρών προτιµήσεως που έχουν λάβει103.
Γ. Τέλος, στο τρίτο µέρος ανακηρύσσονται, ανά συνδυασµό, οι τακτικοί, µόνο, περιφερειακοί
σύµβουλοι, σύµφωνα µε τον αριθµό των σταυρών προτίµησης που έχουν λάβει.
Ο Πρόεδρος του πολυµελούς Πρωτοδικείου εκθέτει τις ανωτέρω αποφάσεις ανακήρυξης, οι
οποίες ενσωµατώνονται σε µία απόφαση, στο κατάστηµα του δικαστηρίου επί τρεις (3)
συνεχείς ηµέρες και στέλνει αντίγραφό της στον Περιφερειάρχη και στον Γενικό Γραµµατέα
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Τα δικονοµικά θέµατα που αναφέρονται στην ένσταση που ασκείται κατά του κύρους των
εκλογών των αρχών της δευτεροβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ρυθµίζονται από τις διατάξεις
των άρθρων 147-151 του ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας όπως κάθε φορά ισχύει, ο οποίος και εφαρµόζεται για κάθε
σχετικό θέµα που δεν ρυθµίζεται ειδικώς από τις διατάξεις του ν. 3852/2010104. Οι ακόλουθες
αναπτύξεις του κεφαλαίου αυτού, δεν υπεισέρχονται σε ανάλυση δικονοµικών θεµάτων,
περί των οποίων κρίνουν κυριαρχικά τα αρµόδια δικαστήρια, παρά αναφέρονται ακροθιγώς

100 Άρθρο 146, παρ. 1α του Ν. 3852/ 2010
101 Αν ο υποψήφιος Περιφερειάρχης του επιτυχόντος συνδυασµού απεβίωσε ή παραιτήθηκε πριν από την εκλογή και δεν έγινε
αντικατάστασή του σύµφωνα µε το άρθρο 141, παρ. 4 του Ν. 3852/ 2010 Περιφερειάρχης ανακηρύσσεται ο πλειοψηφήσας σύµβουλος
του επιτυχόντος συνδυασµού σε όλη την περιφέρεια.
102 Στο µέρος αυτό της απόφασης, οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κάθε συνδυασµού δεν θα ανακηρυχθούν ανά εκλογική περιφέρεια,
γεγονός που θα συµβεί στο επόµενο µέρος της ίδιας απόφασης, όπως περιγράφεται παρακάτω αναλυτικά.
103 Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
104 Άρθρο 151 παρ. 1 του Ν. 3852/2010.
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µόνο σε αυτά, για την καλύτερη ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων για τη δυνατότητα έννοµης
προστασίας τους.

1. ∆ικαίωµα ένστασης και περιεχόµενο αυτής
∆ικαίωµα ένστασης έχει:
α) κάθε εκλογέας εγγεγραµµένος στους εκλογικούς καταλόγους της περιφέρειας, καθώς και
β) όποιος διετέλεσε υποψήφιος κατά τις εκλογές στην οικεία Περιφέρεια.
Σηµειώνεται ότι, έχοντας υπόψη α) τη γενική δικονοµική αρχή, κατά την οποία δεν
επιτρέπεται η άσκηση από το ίδιο πρόσωπο δεύτερου ενδίκου βοηθήµατος ή ενδίκου µέσου
κατά διοικητικής πράξης ή δικαστικής απόφασης την οποία έχει ήδη προσβάλει105 και β) την
ανάγκη για ταχεία επίλυση, χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, των διαφορών για το κύρος
των περιφερειακών εκλογών106, δεν επιτρέπεται η άσκηση ένστασης κατά του κύρους της

επαναληπτικής ψηφοφορίας από πρόσωπο, το οποίο έχει ήδη ασκήσει ένσταση κατά της
πρώτης ψηφοφορίας, δεδοµένου µάλιστα ότι ο νοµοθέτης παρέχει στον ενιστάµενο τη
δυνατότητα να προβάλλει νέες αιτιάσεις κατά του κύρους της επαναληπτικής ψηφοφορίας µε
την κατάθεση δικογράφου προσθέτων λόγων107.
Επισηµαίνεται ότι εκείνος ο οποίος αναδείχθηκε νικητής κατά τις περιφερειακές εκλογές
στερείται εννόµου συµφέροντος να ασκήσει αυτοτελώς ένσταση.108 Περαιτέρω, όµως, ο
αναδειχθείς νικητής κατά τις εκλογές, αν ασκηθεί εναντίον του ένσταση, έχει δικαίωµα
άσκησης αντένστασης, µε την οποία δύναται να προβάλει όχι µόνο αυτοτελείς ισχυρισµούς
για το κύρος των ψηφοδελτίων109, αλλά και άλλους λόγους που είναι δυνατό να
προβληθούν µε ένσταση, όπως λόγους που αφορούν σε πληµµέλειες κατά την ανακήρυξη
110
υποψηφίων συνδυασµών

Εφιστούµε την προσοχή στο ότι µετά την ισχύ του άρθρου 4 του ν. 3146/ 2003
(Α΄125) η ένσταση δεν στρέφεται κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου,
εκπροσωπούµενου από τον εποπτεύοντα τις εκλογές Υπουργό Εσωτερικών, αλλά
µόνο κατά του οικείου ΟΤΑ.
Η προβλεπόµενη µοναδική ένσταση, καθόλη τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών,
στρέφεται κατά της δικαστικής απόφασης του άρθρου 146 του Ν. 3852/ 2010, µε την οποία
ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και επιλαχόντες συνδυασµοί και οι υποψήφιοι κάθε
συνδυασµού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωµατικοί, βάσει του σχετικού πίνακα
αποτελεσµάτων ο οποίος ενσωµατώνεται σε αυτήν.
Λόγοι ένστασης111 είναι:
•
•

η έλλειψη νόµιµων προσόντων και η συνδροµή κωλυµάτων σε υποψηφίους
που έχουν εκλεγεί ως τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη
οι παραβάσεις του νόµου κατά
o τη διεξαγωγή της εκλογής
o την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσµατος
o την ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασµών

105 Πρβλ. ΣτΕ 320/2002, 198, 121/2000, 228/1987 κ.α.
106 Πρβλ. ΣτΕ 4080/1999 κ.α.
107 ΣτΕ 379/2004.
108 βλ. ΣτΕ 1766, 2227/2007, πρβλ. 342/2004, 1325, 1853/2000, 4404/1995, 2297/1991
109 ΣτΕ 1766, 2227/2007, πρβλ. 1853/2000, 2297/1991
110 ΣτΕ 819/ 2010
111 Αν η ένσταση αναφέρεται σε επαναληπτική ψηφοφορία, οι προβαλλόµενοι λόγοι µπορούν να αφορούν και την αρχική ψηφοφορία,
αλλά µόνο εφόσον δεν έχει ασκηθεί, ως προς αυτήν, ιδιαίτερη ένσταση.
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την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασµών και των
προσώπων που ανήκουν σε αυτούς, ή
η ακυρότητα ή η εσφαλµένη αρίθµηση των ψηφοδελτίων
o

•

Σηµειώνεται ότι το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο µόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:112
• όταν υπάρχουν εγγραφές ή διαγραφές 113
• αν έχει σχήµα ή διαστάσεις που διαφέρουν κατά τρόπο εµφανή, από τα οριζόµενα
στην απόφαση, η οποία θα εκδοθεί βάσει του άρθρου 127, παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010
• αν έχει τυπωθεί σε µη λευκό χαρτί ή η απόχρωση των τυπογραφικών στοιχείων του
δεν είναι µαύρη και η διαφορά είναι εµφανής
• αν έχουν σηµειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του λέξεις, φράσεις, υπογραµµίσεις,
στίγµατα ή άλλα σηµεία, εφόσον αποτελούν διακριτικά γνωρίσµατα που παραβιάζουν
κατά τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας
• αν βρεθεί σε φάκελο µε ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια του
ιδίου ή διαφορετικού συνδυασµού ή µε λευκά
• αν βρεθεί σε φάκελο, ο οποίος δεν είναι σύµφωνος µε την απόφαση του άρθρου 131
του Ν. 3852/ 2010.

Αναφορικά µε την ακυρότητα των ψηφοδελτίων, κατά την εκδίκαση των σχετικών µε το
κύρος των περιφερειακών εκλογών ενστάσεων, τα αρµόδια διοικητικά δικαστήρια κρίνουν αν,
στη συγκεκριµένη περίπτωση, τα διάφορα σηµεία αποτελούν ή όχι διακριτικά γνωρίσµατα µε
βάση τα διδάγµατα της λογικής και της κοινής πείρας και λαµβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε
συνθήκες υπό τις οποίες τελεί ο εκλογέας, το είδος του σηµείου, τη θέση του, τον τρόπο
χαράξεως και, προκειµένου για σταυρούς προτιµήσεως, το πάχος ή το χρώµα του για να
συναγάγουν αν το εκάστοτε αµφισβητούµενο σηµείο έχει τεθεί τυχαία ή σκόπιµα. Η κρίση

αυτή του δικαστηρίου περί διακριτικού γνωρίσµατος είναι πραγµατική και δεν υπόκειται, για
το λόγο αυτό, σε αναιρετικό έλεγχο114. Οι λόγοι της ένστασης και της αντένστασης, µε τους
οποίους προβάλλεται η ύπαρξη διακριτικών γνωρισµάτων που καθιστούν ορισµένα
ψηφοδέλτια άκυρα, πρέπει να είναι ειδικοί και ορισµένοι, δηλαδή αφ` ενός µεν να
προσδιορίζουν κατ` αριθµό και εκλογικό τµήµα τα πληττόµενα ψηφοδέλτια, αφ` ετέρου δε
να περιέχουν περιγραφή του πραγµατικού, ως προς το προβαλλόµενο διακριτικό γνώρισµα,
περαιτέρω δε πρέπει να προβάλλονται µε τα δικόγραφα της ένστασης και της αντένστασης ή
µε δικόγραφο προσθέτων λόγων115. Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται επίσης ότι τα
δικαστήρια της ουσίας έχουν την εξουσία να ελέγχουν µόνο τα πληττόµενα µε την ένσταση
και την αντένσταση ψηφοδέλτια και αποκλειστικώς εν όψει των διακριτικών γνωρισµάτων που
προβάλλονται µε τους λόγους της ένστασης και της αντένστασης και στο δικόγραφο των
προσθέτων λόγων.116
Σας γνωρίζουµε ότι αναφορικά µε τη διαδικασία των εκλογικών ενστάσεων και τους λόγους
άσκησής τους έχουν κριθεί νοµολογιακά τα ακόλουθα:
• Για να είναι βάσιµος λόγος ένστασης, µε τον οποίο προβάλλεται εκλογική παράβαση
και ζητείται η ακύρωση της εκλογής, ο ενιστάµενος οφείλει αφενός να επικαλεσθεί και
να αποδείξει τα γεγονότα που συνιστούν την εκλογική παράβαση καθεαυτή,
αφετέρου να εκθέσει τους λόγους, για τους οποίους κατά την άποψή του η παράβαση
αυτή είναι δυνατόν να άσκησε επιρροή στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσµα. Εάν δε οι
λόγοι αυτοί συνδέονται µε πραγµατικά περιστατικά, ενέργειες ή ιδιότητες προσώπων,
να επικαλεσθεί και να αποδείξει τα περιστατικά, τις ενέργειες ή τις ιδιότητες αυτές117.
• Σύµφωνα µε το άρθρο 151, παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010 κατά την εκδίκαση της
ενστάσεως το δικαστήριο, κατόπιν προβολής σχετικού λόγου, ελέγχει
παρεµπιπτόντως και πράξεις µεταδηµοτεύσεως, δυνάµει των οποίων ενεγράφησαν
112 Άρθρο 130 του Ν. 3852/ 2010
113 Άρθρο 129, παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010
114 Βλ. ΣτΕ3183/ 2003, 914/2000, 4394/1995, 1816/1992, 2292, 2294/1991.
115 ΣτΕ 1794-1795/2007, 914, 2291/2000, κ.ά.).
116 ΣτΕ 2377/ 20083002, 2291, 914/2000, 810/1996
117 Πρβλ. ΣτΕ 3023/ 2003, 3614, 3657, 3658/1996.
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•

στους εκλογικούς καταλόγους και εψήφισαν στο συγκεκριµένο οργανισµό τοπικής
αυτοδιοίκησης εκλογείς, χωρίς να δεσµεύεται από το τεκµήριο νοµιµότητας των
πράξεων αυτών118, εφ` όσον, όπως έχει κριθεί119, ο ενιστάµενος αναφέρεται
ονοµαστικά σε µεταδηµοτεύσαντες εκλογείς και προβάλλει µε σαφείς ισχυρισµούς ότι
οι πράξεις της µεταδηµοτεύσεώς τους είναι νοµικώς πληµµελείς, διότι ελλείπουν οι
σχετικές αιτήσεις µεταδηµοτεύσεως ή οι πράξεις οι οποίες, κατά τις οικείες διατάξεις,
αποτελούν το νόµιµο έρεισµα της εγγραφής στο δηµοτολόγιο (και, κατ` επέκταση,
στον εκλογικό κατάλογο). Έτσι, σε περίπτωση µεταδηµοτεύσεως, όπως συνάγεται
από την αναφερθείσα διάταξη του άρθρου 258 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, το
δικαστήριο ελέγχει αν η εγγραφή στο δηµοτολόγιο του νέου οργανισµού τοπικής
αυτοδιοίκησης στηρίζεται σε αίτηση µεταδηµοτεύσεως και σε βεβαίωση µόνιµης
κατοικίας ή, επί µεταδηµοτεύσεως συζύγων ή τέκνων, σε ληξιαρχική πράξη ή
πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως. ∆εν επεκτείνεται όµως ο παρεµπίπτων
δικαστικός έλεγχος σε περαιτέρω έρευνα της νοµιµότητας της πράξεως βεβαιώσεως
µόνιµης κατοικίας ή της ληξιαρχικής πράξεως ή πιστοποιητικού οικογενειακής
καταστάσεως, στις οποίες στηρίχθηκε η πράξη µεταδηµοτεύσεως. Η ερµηνεία αυτή
της διάταξης του άρθρου 258 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας προς την
κατεύθυνση του περιορισµού του παρεµπίπτοντος δικαστικού ελέγχου δικαιολογείται
από την ανάγκη της ασφαλείας δικαίου και της ταχείας επιλύσεως, για λόγους
δηµοσίου συµφέροντος, των εκλογικών διαφορών που αφορούν την ανάδειξη των
αιρετών οργάνων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοικήσεως. Άλλωστε η νοµιµότητα
των πράξεων µεταδηµοτεύσεως και των συναφών πράξεων, όπως οι σχετικές πράξεις
βεβαιώσεως µόνιµης κατοικίας, ελέγχεται ευθέως, από το Συµβούλιο της Επικρατείας,
κατά τον προσήκοντα χρόνο, κατόπιν ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως από κάθε
ενδιαφερόµενο, όπως είναι και κάθε δηµότης του οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης
στο δηµοτολόγιο του οποίου εγγράφεται αυτός που µεταδηµοτεύει.120
Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 151, παρ 2 το Ν. 3852/ 2010, ο κατά το
άρθρο 258 Κ∆∆ παρεµπίπτων έλεγχος της εγγραφής, µετεγγραφής ή διαγραφής
εκλογέα στους ή από τους εκλογικούς καταλόγους του οικείου δήµου, χωρεί κατά των
πράξεων αυτών, µόνο εάν αυτές έγιναν κατά τη σύνταξη ή αναθεώρηση των
εκλογικών καταλόγων κατά τη διάρκεια του έτους, που προηγείται της ηµεροµηνίας
διενέργειας των περιφερειακών εκλογών. Εποµένως, οποιεσδήποτε εγγραφές,
µετεγγραφές ή διαγραφές εκλογέα στους ή από τους εκλογικούς καταλόγους του
οικείου δήµου, προγενέστερες της ανωτέρω χρονικής περιόδου υπόκεινται στις
ενστάσεις των άρθρων 17 και 18 του Π∆ 26/2012. 121
Τέλος, από τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 259 του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ικονοµίας, η οποία είναι εν προκειµένω εφαρµοστέα, συνάγεται ότι, αν εκλεγεί
περιφερειακός σύµβουλος κάποιος που έχει κώλυµα εκλογιµότητας ή ανακηρύχθηκε
υποψήφιος κατά παράβαση του νόµου, ενώ δεν έπρεπε για οποιοδήποτε λόγο να
ανακηρυχθεί, κηρύσσεται άκυρη όχι η εκλογή του συνδυασµού, στον οποίο ανήκε το
συγκεκριµένο πρόσωπο που είχε κώλυµα εκλογιµότητας και δεν µπορούσε να
ανακηρυχθεί υποψήφιος, αλλά µόνον η εκλογή του συγκεκριµένου προσώπου. Αν
συντρέχει τέτοια περίπτωση, ανακηρύσσεται ως εκλεγόµενος ο επόµενος κατά τη
σειρά ψήφων προτιµήσεως. Η ανακήρυξη δε ως υποψηφίου περιφερειακού
συµβούλου προσώπου που στερείται των προσόντων εκλογιµότητας δεν συνεπάγεται
αναγκαίως την ακύρωση της όλης εκλογής ή µέρους αυτής (αρχικής ή
επαναληπτικής), αλλά την ακύρωση της σχετικής πράξης ως προς το συγκεκριµένο
υποψήφιο. Συνεπώς, η συµµετοχή στην εκλογική διαδικασία προσώπων που έχουν
κώλυµα εκλογιµότητας συνεπάγεται κατ’ αρχήν την ακύρωση της σχετικής πράξης ως
προς τα πρόσωπα αυτά και όχι του συνδυασµού στον οποίο τα πρόσωπα αυτά
ανήκουν.122

118 ΑΕ∆ 26/1994, ΣτΕ 1273/1993 Ολοµ., 1426/2004
119 ΣτΕ 2037/2007 7µ
120 ΣτΕ 1454/ 2008
121 Βλ. την υπ’ αριθµ. 9214/ 15.2.2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆Α (∆/νση Εκλογών)
122 ΣτΕ 3463/ 2007
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Επισηµαίνεται όµως ότι έχει παρατηρηθεί από πολλούς ΟΤΑ της χώρας άρνηση χορήγησης στους
ενδιαφεροµένους ή πρόσβασης των ενδιαφεροµένων σε στοιχεία που τηρούνται σε αυτούς (όπως,
π.χ. µεταδηµοτεύσεις) και τα οποία είναι αναγκαία για το βάσιµο άσκησης των ανωτέρω
προσφυγών. Επ’ αυτών σηµειώνεται ότι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων έχει κρίνει
κατ’ επανάληψη123 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στις µεταδηµοτεύσεις δεν αποτελούν
ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα και εποµένως είναι προσβάσιµα διοικητικά έγγραφα κατά τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/ 1999 (Α΄45)

2. Προθεσµίες και αρµόδιο δικαστήριο
Η ένσταση ασκείται µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερών124 από τη λήξη του χρόνου έκθεσης
της πράξης125, µε την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασµοί,
καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασµού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωµατικοί,
κατά το άρθρο 146 του Ν. 3852/ 2010.
Οι ενστάσεις εκδικάζονται σε πρώτο και τελευταίο βαθµό από το ∆ιοικητικό
Εφετείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα της η περιφέρεια. ∆ηλαδή δεν
προβλέπεται άσκηση έφεσης κατά των αποφάσεων των ∆ιοικητικών Εφετείων,
παρά µόνο αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στα πρόσωπα που αναγράφονται στην
Εισαγωγή.
Αθήνα, 17 Απριλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

123 Βλ. το υπ’ αριθµ. 4661/ 31.7.2006 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων
124 Η προθεσµία είναι αποκλειστική, σύµφωνα µε το άρθρο 150, παρ. 2 του του Ν. 3852/ 2010
125 Το χρονικό αυτό διάστηµα είναι τρεις (3) µέρες, σύµφωνα µε το άρθρο 146, παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Γενικοί Γραµµατείς Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων
Περιφερειάρχες
Αντιπεριφερειάρχες
ΕΝ.Π.Ε.
Πρόεδροι και Εισαγγελείς Εφετών
Πρόεδροι και Εισαγγελείς Πρωτοδικών
Πρόεδροι πολυµελών Πρωτοδικείων
∆ήµαρχοι
Κ.Ε.∆.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.
2.
3.
4.

Προεδρία της ∆ηµοκρατίας, Γραφείο ∆ιοικητικών Υποθέσεων
Πολιτικό Γραφείο κ. Πρωθυπουργού
Όλα τα Υπουργεία, ∆/νσεις ∆ιοικητικού
Γενικά Επιτελεία Εθνικής Άµυνας, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας
∆/νσεις Προσωπικού
5. Αρχηγεία Ελληνικής Αστυνοµίας, Λιµενικού Σώµατος και Πυροσβεστικού Σώµατος
∆/νσεις Προσωπικού
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1.
2.
3.
4.
5.

Γραφείο κ. Υπουργού, κ. Γιάννη Μιχελάκη
Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου
Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα, κ. Γιάννη Φ. Ιωαννίδη
Όλες τις Γενικές ∆/νσεις και ∆/νσεις της ΚΥ του Υπουργείου
Γραφείο Τύπου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
1. Σε Περιφέρεια µε πληθυσµό 400000 κατοίκους έχουµε:
Περιφερειακό Συµβούλιο 51 µελές
Περιφερειακοί Σύµβουλοι Πλειοψηφίας: 31
Περιφερειακοί Σύµβουλοι Μειοψηφίας: 20
Εάν το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων είναι 280000 και έστω
Ο
Ο
Ο
Ο

Α’ συνδυασµός λαµβάνει 144000 ψήφους
Β’ συνδυασµός λαµβάνει 80000 ψήφους
Γ’ συνδυασµός λαµβάνει 32000 ψήφους
∆’ συνδυασµός λαµβάνει 24000 ψήφους

Τότε επιτυχών θα είναι ο Α’ συνδυασµός µε 51,4% και 31 έδρες.
Για να κατανεµηθεί αναλογικά ο αριθµός των εδρών της µειοψηφίας στους επιλαχόντες
συνδυασµούς, πρέπει να υπολογισθεί το εκλογικό µέτρο.
Το εκλογικό µέτρο είναι [(80000+32000+24000)/20] + 1 = 6801 (το δεκαδικό µέρος
παραλείπεται)
Μετά, ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται µε το εκλογικό
µέτρο. Ο κάθε συνδυασµός λαµβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης
αυτής.
Άρα ο Β’ συνδυασµός καταλαµβάνει (80000/6801= 11,76) 11 έδρες, µε αχρησιµοποίητο
υπόλοιπο 5189 ψήφους.
Ο Γ’ συνδυασµός καταλαµβάνει (32000/6801= 4,71) 4 έδρες, µε αχρησιµοποίητο
υπόλοιπο 4796 ψήφους.
Ο ∆’ συνδυασµός καταλαµβάνει (24000/6801= 3,53) 3 έδρες, µε αχρησιµοποίητο
υπόλοιπο 3597 ψήφους.
Το αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων του κάθε συνδυασµού υπολογίζεται ως εξής:
Σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασµού- (Εκλογικό µέτρο x έδρες)
Τώρα, παρατηρούµε ότι οι επιλαχόντες συνδυασµοί καταλαµβάνουν λιγότερες έδρες από
αυτές που είναι διαθέσιµες, ήτοι 18 αντί για 20.
Ταξινοµούµε τους επιλαχόντες συνδυασµούς κατά φθίνουσα σειρά αχρησιµοποίητων
υπολοίπων:
Β’, Γ’ και ∆’
Άρα θα λάβει µία έδρα ο Β’ και µία έδρα ο Γ’.
Άρα η τελική κατανοµή των εδρών είναι :
Ο Α’ συνδυασµός λαµβάνει 31 έδρες
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Ο Β’ συνδυασµός λαµβάνει 12 έδρες
Ο Γ’ συνδυασµός λαµβάνει 5 έδρες
Ο ∆’ συνδυασµός λαµβάνει 3 έδρες

Προσοχή!
Υπάρχει περίπτωση κάποιος συνδυασµός να µην συµπληρώσει το εκλογικό µέτρο.
Στο ίδιο παράδειγµα περιφέρειας 400000 κατοίκων, έχουµε:
Περιφερειακό Συµβούλιο 51 µελές
Περιφερειακοί Σύµβουλοι Πλειοψηφίας: 31
Περιφερειακοί Σύµβουλοι Μειοψηφίας: 20
Εάν το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων είναι 280000 και έστω
Ο
Ο
Ο
Ο

Α’ συνδυασµός λαµβάνει 144000 ψήφους
Β’ συνδυασµός λαµβάνει 100000 ψήφους
Γ’ συνδυασµός λαµβάνει 30000 ψήφους
∆’ συνδυασµός λαµβάνει 6000 ψήφους

Τότε, επιτυχών θα είναι ο Α’ συνδυασµός µε 51,4 και 31 έδρες.
Για να κατανεµηθεί αναλογικά ο αριθµός των εδρών της µειοψηφίας στους επιλαχόντες
συνδυασµούς, πρέπει να υπολογισθεί το εκλογικό µέτρο.
Το εκλογικό µέτρο είναι [(100000+30000+6000)/20] + 1 = 6801 (το δεκαδικό µέρος
παραλείπεται)
Μετά, ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται µε το εκλογικό
µέτρο. Ο κάθε συνδυασµός λαµβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης
αυτής.
Άρα ο Β’ συνδυασµός καταλαµβάνει (100000/6801= 14,7) 14 έδρες, µε αχρησιµοποίητο
υπόλοιπο 4786 ψήφους.
Ο Γ’ συνδυασµός καταλαµβάνει (30000/6801= 4,41) 4 έδρες, µε αχρησιµοποίητο
υπόλοιπο 2796 ψήφους.
Ο ∆’ συνδυασµός καταλαµβάνει (6000/6801= 0,88) 0 έδρα, µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο
6000 ψήφους.
Το αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων του κάθε συνδυασµού υπολογίζεται ως εξής:
Σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασµού- (Εκλογικό µέτρο x έδρες)
Τώρα, παρατηρούµε ότι οι επιλαχόντες συνδυασµοί καταλαµβάνουν λιγότερες έδρες από
αυτές που είναι διαθέσιµες, ήτοι 18 αντί για 20.
Ταξινοµούµε τους επιλαχόντες συνδυασµούς κατά φθίνουσα σειρά αχρησιµοποίητων
υπολοίπων:
∆’, Β’ και Γ’
Άρα θα λάβει µία έδρα ο ∆’ και µία έδρα ο Β’ συνδυασµός.

Άρα η τελική κατανοµή των εδρών είναι :
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Ο
Ο
Ο
Ο

Α’ συνδυασµός λαµβάνει 31 έδρες
Β’ συνδυασµός λαµβάνει 15 έδρες
Γ’ συνδυασµός λαµβάνει 4 έδρες
∆’ συνδυασµός λαµβάνει 1 έδρα.

2. Σε Περιφέρεια µε πληθυσµό 400000 κατοίκους, έχουµε:
Περιφερειακό Συµβούλιο 51 µελές
Περιφερειακοί Σύµβουλοι Πλειοψηφίας: 31
Περιφερειακοί Σύµβουλοι Μειοψηφίας: 20
Εάν το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων είναι 320000 και έστω ότι
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Α’ συνδυασµός λαµβάνει 176000 ψήφους
Β’ συνδυασµός λαµβάνει 64000 ψήφους
Γ’ συνδυασµός λαµβάνει 32000 ψήφους
∆’ συνδυασµός λαµβάνει 32000 ψήφους
Ε’ συνδυασµός λαµβάνει 16000 ψήφους

Τότε, επιτυχών συνδυασµός είναι ο Α’ µε ποσοστό 55% επί των εγκύρων
ψηφοδελτίων και 31 έδρες.
Για να κατανεµηθεί αναλογικά ο αριθµός των εδρών της µειοψηφίας στους επιλαχόντες
συνδυασµούς, πρέπει να υπολογισθεί το εκλογικό µέτρο.
Το Εκλογικό µέτρο είναι [(64000+32000+32000+16000)/20] + 1= 7201
(παραλειποµένου του δεκαδικού µέρους)
Μετά, ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται µε το εκλογικό
µέτρο. Ο κάθε συνδυασµός λαµβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης
αυτής.
Άρα ο Β’ συνδυασµός καταλαµβάνει (64000/7201= 8,89) 8
υπόλοιπο 6392 ψήφους
ο Γ’ συνδυασµός καταλαµβάνει (32000/7201= 4,44) 4
υπόλοιπο 3196 ψήφους
ο ∆’ συνδυασµός καταλαµβάνει (32000/7201= 4,44) 4
υπόλοιπο 3196 ψήφους
ο Ε’ συνδυασµός καταλαµβάνει (16000/7201= 2,22) 2
υπόλοιπο 1598 ψήφους.

έδρες, µε αχρησιµοποίητο
έδρες, µε αχρησιµοποίητο
έδρες, µε αχρησιµοποίητο
έδρες, µε αχρησιµοποίητο

Το αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων του κάθε συνδυασµού υπολογίζεται ως εξής:
Σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασµού- (Εκλογικό µέτρο x έδρες)

Οι έδρες που καταλαµβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασµοί είναι λιγότερες (18 έδρες) από τις
προς διάθεση έδρες (20 έδρες), οπότε οι επιλαχόντες συνδυασµοί ταξινοµούνται ανάλογα µε
το µεγαλύτερο αχρησιµοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναµης. Ακολουθεί η διανοµή
των εδρών που αποµένουν, οι οποίες κατανέµονται ανά µία στους συνδυασµούς όπως έχουν
ταξινοµηθεί κατά τα παραπάνω.
∆ηλ, α) Β’
β) Γ’-∆’
γ) Ε’
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Μία έδρα θα καταλάβει ο συνδυασµός Β’ και µία έδρα θα καταλάβει ο Γ’ ή ο ∆’ , οι οποίοι
έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων και µεταξύ των οποίων θα διενεργηθεί
κλήρωση.
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3. Σε Περιφέρεια µε
µελές.

πληθυσµό

720000 κατοίκους, έχουµε Περιφερειακό Συµβούλιο 51

Εάν τα έγκυρα ψηφοδέλτια είναι 400000 και έστω ότι:
Ο Α’ συνδυασµός λαµβάνει 248000 ψήφους
Ο Β’ συνδυασµός λαµβάνει 88000 ψήφους
Ο Γ’ συνδυασµός λαµβάνει 48000 ψήφους
Ο ∆’ συνδυασµός λαµβάνει 16000 ψήφους.
Τότε, ο Α’ συνδυασµός
ψηφοδελτίων.

συγκεντρώνει ποσοστό 62% επί των εγκύρων

Ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται µε το εκλογικό µέτρο. Ο
κάθε συνδυασµός λαµβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αυτής.
Το εκλογικό µέτρο είναι (400000/51) +1 = 7844,14 δηλ. 7844
Άρα, ο Α’ συνδυασµός καταλαµβάνει (248000/7844=31,62) 31 έδρες, µε αχρησιµοποίητο
υπόλοιπο 4836 ψήφους.
Ο Β’ συνδυασµός καταλαµβάνει (88000/7844=11,22) 11 έδρες, µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο
1716 ψήφους.
Ο Γ’ συνδυασµός καταλαµβάνει (48000/7844=6,12) 6 έδρες, µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο
936 ψήφους.
Ο ∆’ συνδυασµός καταλαµβάνει (16000/7844=2,04) 2 έδρες µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 312
ψήφους.
Το αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων του κάθε συνδυασµού υπολογίζεται ως εξής:
Σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασµού- (Εκλογικό µέτρο x έδρες)

Οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί είναι λιγότερες (50) από τις προς διάθεση έδρες
(51), οπότε οι συνδυασµοί ταξινοµούνται ανάλογα µε το µεγαλύτερο αχρησιµοποίητο
υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναµης. Ακολουθεί η διανοµή των εδρών που αποµένουν, οι
οποίες κατανέµονται ανά µία στους συνδυασµούς όπως έχουν ταξινοµηθεί κατά τα παραπάνω,
δηλ:
α) Α’ συνδυασµός
β) Β’ συνδυασµός
γ) Γ’ συνδυασµός.
δ) ∆’ συνδυασµός.
Οπότε την επιπλέον έδρα λαµβάνει ο Α’
Άρα, η τελική κατανοµή των εδρών είναι
Ο
Ο
Ο
Ο

Α’ συνδυασµός λαµβάνει 32 έδρες
Β’ συνδυασµός λαµβάνει 11 έδρες
Γ’ συνδυασµός λαµβάνει 6 έδρες
∆’ συνδυασµός λαµβάνει 2 έδρα
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4. Σε Περιφέρεια µε πληθυσµό 500000 κατοίκους και 3 εκλογικές περιφέρειες, έχουµε
Περιφερειακό Συµβούλιο 51 µελές µε 31 έδρες στον επιτυχόντα και 20 έδρες στους
επιλαχόντες.

Οι πληθυσµοί των εκλογικών περιφερειών δίδονται στον παρακάτω Πίνακα:

Εκλογική
περιφέρεια

Πληθυσµός

1
2
3
ΣΥΝΟΛΑ

200000
160000
140000
500000

Αριθµός
περιφερειακών
συµβούλων
21
16
14
51

[οι αριθµοί των περιφερειακών συµβούλων έχουν δοθεί µε τις ΥΑ του άρθρου 136 παρ. 1 και
υπολογιστεί βάσει του άρθρου 136 παρ. 2, 3, και 4]
Στις εκλογές λαµβάνουν µέρος 3 συνδυασµοί Α, Β, και Γ.
Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων είναι 440000.
Ο Α΄ συνδυασµός λαµβάνει 240000 ψήφους
Ο Β ΄ συνδυασµός λαµβάνει 120000 ψήφους
Ο Γ΄ συνδυασµός λαµβάνει 80000 ψήφους
Για την κάθε εκλογική περιφέρεια τα αποτελέσµατα των εγκύρων ψηφοδελτίων
κάθε συνδυασµού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Α
Β
Γ
ΣΥΝΟΛΑ

1
100000
50000
40000
190000

2
80000
40000
20000
140000

3
60000
30000
20000
110000

ΣΥΝΟΛΑ
240000
120000
80000
440000

Τότε επιτυχών θα είναι ο Α’ συνδυασµός µε 54,5% και 31 έδρες.
Για να κατανεµηθεί αναλογικά ο αριθµός των εδρών της µειοψηφίας στους επιλαχόντες
συνδυασµούς, πρέπει να υπολογισθεί το εκλογικό µέτρο.
Το εκλογικό µέτρο είναι [(120000+80000)/20] + 1 = 10001 (το κλάσµα παραλείπεται εάν
προκύψει)
Μετά, ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται µε το εκλογικό
µέτρο. Ο κάθε συνδυασµός λαµβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης
αυτής.
Άρα ο Β’ συνδυασµός καταλαµβάνει (120000/10001= 11,9988) 11 έδρες, µε αχρησιµοποίητο
υπόλοιπο 9989 ψήφους.
Ο Γ’ συνδυασµός καταλαµβάνει (80000/10001= 7,9992) 7 έδρες, µε αχρησιµοποίητο
υπόλοιπο 9993 ψήφους.
Το αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων του κάθε συνδυασµού υπολογίζεται ως εξής:
Σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασµού- (Εκλογικό µέτρο x έδρες)
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Τώρα, παρατηρούµε ότι οι επιλαχόντες συνδυασµοί καταλαµβάνουν λιγότερες έδρες από
αυτές που είναι διαθέσιµες, ήτοι 18 αντί για 20.
Οι συνδυασµοί ταξινοµούνται κατά φθίνουσα σειρά υπολοίπων ως εξής;
Γ’
Β’
Άρα η τελική κατανοµή των εδρών στην περιφέρεια είναι :
Ο Α’ συνδυασµός λαµβάνει 31 έδρες
Ο Β’ συνδυασµός λαµβάνει 12 έδρες
Ο Γ’ συνδυασµός λαµβάνει 8 έδρες

Τώρα θα πρέπει να κάνουµε την κατανοµή των εδρών που αναλογούν σε κάθε
συνδυασµό σε κάθε µία από τις τρεις εκλογικές περιφέρειες.

1.Η κατανοµή ξεκινά αποδίδοντας στον επιτυχόντα συνδυασµό (δηλ. τον Α΄) µία έδρα σε
κάθε εκλογική περιφέρεια. Εποµένως βάζοντας τα στοιχεία µας σε πίνακα έχουµε:

Συνδυασµός Α
Συνδυασµός Β
Συνδυασµός Γ
ΣΥΝΟΛΑ

Εκλ. Περ. 1 (20)
1

Εκλ. Περ. 2 (15)
1

Εκλ. Περ. 3 (13)
1

Στην παρένθεση αναγράφεται το υπόλοιπο διαθέσιµων εδρών ανά εκλογική περιφέρεια.
2.Στη συνέχεια, αρχίζοντας από το µικρότερο σε εκλογική δύναµη συνδυασµό ο οποίος
εξασφάλισε συµµετοχή στο περιφερειακό συµβούλιο, δηλ. τον Γ υπολογίζουµε το εκλογικό
µέτρο ως εξής:
Εκλογικό µέτρο= [εψδ/ν] +1
Όπου
[]: ακέραιο πηλίκο
εψδ: αριθµός έγκυρων ψηφοδελτίων στην περιφέρεια
ν: ο αριθµός των εδρών που δικαιούται
άρα ε.µ. = [80000/8]+1=10001
Ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων του σε κάθε εκλογική περιφέρεια διαιρείται µε το
εκλογικό του µέτρο και ο συνδυασµός Γ΄ καταλαµβάνει τόσες έδρες όσες το ακέραιο πηλίκο
της διαίρεσης.
Άρα
40000/10001= 3 έδρες µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 9997 (εκλογική περιφέρεια 1)
20000/10001 = 1 έδρα µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 9999 ψήφους (εκλογική περιφέρεια 2)
20000/10001 = 1 έδρα µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 9999 ψήφους (εκλογική περιφέρεια 3)
Άρα ο Γ’ συνδυασµός καταλαµβάνει:
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Συνδυασµός Α
Συνδυασµός Β
Συνδυασµός Γ
ΣΥΝΟΛΑ

Εκλ. Περ. 1 (17)
1

Εκλ. Περ. 2 (14)
1

Εκλ. Περ. 3 (12)
1

3

1

1

Ο συνδυασµός Γ εξακολουθεί να δικαιούται 3 έδρες στο περιφερειακό συµβούλιο. Ο αριθµός
τους συµπληρώνεται µε τη διάθεση ανά µίας από κάθε εκλογική περιφέρεια όπου διατηρεί το
µεγαλύτερο κατά φθίνουσα σειρά αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Άρα έχουµε:

Συνδυασµός Α
Συνδυασµός Β
Συνδυασµός Γ
ΣΥΝΟΛΑ

Εκλ. Περ. 1 (16)
1

Εκλ. Περ. 2 (13)
1

Εκλ. Περ. 3 (11)
1

4

2

2

Τώρα παίρνουµε το συνδυασµό Β και υπολογίζουµε το εκλογικό του µέτρο.
Ήτοι:
[120000/12] +1 = 10001
Άρα ο συνδυασµός Β καταλαµβάνει:
50000/10001= 4 έδρες µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 9996 ψήφους στην εκλ. περιφέρεια 1
40000/10001= 3 έδρες µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 9997 ψήφους στην εκλ. περιφέρεια 2
30000/10001= 2 έδρες µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 9998 ψήφους στην εκλ. περιφέρεια 3
Άρα :
Εκλ. Περ. 1 (12)
Εκλ. Περ. 2 (10)
Εκλ. Περ. 3 (9)
Συνδυασµός Α
1
1
1
Συνδυασµός Β
4
3
2
Συνδυασµός Γ
4
2
2
ΣΥΝΟΛΑ

3 έδρες του συνδυασµού παραµένουν αδιάθετες
Ο αριθµός τους θα συµπληρωθεί µε τη διάθεση ανά µίας από κάθε εκλογική περιφέρεια όπου
διατηρεί το µεγαλύτερο κατά φθίνουσα σειρά , αδιάθετο υπόλοιπο ψήφων. Άρα µία έδρα θα
πάει στην εκλογική περιφέρεια 3 , µία έδρα θα πάει στην εκλογική περιφέρεια 2 και µία έδρα
στην εκλογική περιφέρεια 1.

Άρα,
Συνδυασµός Α
Συνδυασµός Β
Συνδυασµός Γ
ΣΥΝΟΛΑ

Εκλ. Περ. 1 (11)
1
5
4

Εκλ. Περ. 2 (9)
1
4
2

Εκλ. Περ. 3 (8)
1
3
2

Οι έδρες που παραµένουν αδιάθετες σε κάθε εκλογική περιφέρεια καταλαµβάνονται από τον
συνδυασµό Α (επιτυχών συνδυασµός).
‘Αρα έχουµε τελικά:
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Συνδυασµός Α
Συνδυασµός Β
Συνδυασµός Γ
ΣΥΝΟΛΑ

Εκλ. Περ. 1
12
5
4
21

Εκλ. Περ. 2
10
4
2
16

Εκλ. Περ. 3
9
3
2
14

ΣΥΝΟΛΑ
31
12
8
51

5. Σε Περιφέρεια µε πληθυσµό 600000 κατοίκους έχουµε Περιφερειακό Συµβούλιο 51 µελές.
Περιφερειακοί Σύµβουλοι πλειοψηφίας: 31
Περιφερειακοί Σύµβουλοι µειοψηφίας: 20
Εάν το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων είναι 500000 και έστω ότι την πρώτη Κυριακή
έλαβαν:
Ο Α’ συνδυασµός 200000 ψήφους (ποσοστό 40%)
ο Β’ συνδυασµός 170000 ψήφους
ο Γ’ συνδυασµός 90000 ψήφους
ο ∆’ συνδυασµός 40000 ψήφους, και
και ότι τη δεύτερη Κυριακή επικράτησε ο Β’ συνδυασµός.
Η κατανοµή των εδρών θα γίνει σε δύο κατανοµές:
Στην Α’ κατανοµή θα κατανεµηθούν οι 26 έδρες και στη Β’ οι 25 του
Περιφερειακού Συµβουλίου.
Τρόπος κατανοµής των 26 εδρών της Α’ κατανοµής:
Ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού της αρχικής ψηφοφορίας διαιρείται
µε το εκλογικό µέτρο. Κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο
πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Συνδυασµός που δεν συγκεντρώνει το εκλογικό µέτρο δεν
παίρνει έδρα.
Το εκλογικό µέτρο είναι [(200000+170000+90000+40000)/26]+1= 19231
Εποµένως, ο Α’ συνδυασµός καταλαµβάνει (200000/19231) 10 έδρες, µε 7690 ψήφους
αχρησιµοποίητο υπόλοιπο.
Ο Β’ συνδυασµός καταλαµβάνει (170000/19231) 8 έδρες, µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 16152
ψήφους.
Ο Γ’ συνδυασµός καταλαµβάνει (90000/19231) 4 έδρες, µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 13076
ψηφους.
Ο ∆’ συνδυασµός καταλαµβάνει (40000/19231) 2 έδρες µε αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 1538
ψήφους.
Το αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων του κάθε συνδυασµού υπολογίζεται ως εξής:
Σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασµού- (Εκλογικό µέτρο x έδρες)
Κατανεµήθηκαν οι 24 από τις 26 έδρες της Α’ κατανοµής. Οι έδρες που καταλαµβάνουν οι
συνδυασµοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες της Α΄ κατανοµής, οπότε οι
συνδυασµοί ταξινοµούνται ανάλογα µε το µεγαλύτερο αχρησιµοποίητο υπόλοιπο της
εκλογικής τους δύναµης. Ακολουθεί η διανοµή των εδρών που αποµένουν, οι οποίες
κατανέµονται ανά µία στους συνδυασµούς όπως έχουν ταξινοµηθεί κατά τα παραπάνω,
δηλαδή:
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Β
Γ
Α
∆
Εποµένως, στην Α’ κατανοµή οι έδρες θα διαµορφωθούν ως εξής:
Ο Α’ συνδυασµός λαµβάνει 10 έδρες.
Ο Β΄ συνδυασµός λαµβάνει 9 έδρες.
Ο Γ’ συνδυασµός λαµβάνει 5 έδρες.
Ο ∆’ συνδυασµός λαµβάνει 2 έδρες.

Τρόπος κατανοµής των 25 εδρών της Β΄ κατανοµής:
Ο Β΄συνδυασµός θα λάβει 22 έδρες επιπλέον στη Β΄κατανοµή, ώστε να συγκεντρώσει τα 3/5
των εδρών (31 έδρες).
Ο Α’ συνδυασµός θα λάβει 3 έδρες από την Β’ κατανοµή.

Άρα, η τελική κατανοµή των εδρών θα είναι,
ο
ο
ο
ο

Α’ συνδυασµός λαµβάνει 13 (10+3) έδρες
Β’ συνδυασµός λαµβάνει 31 (9+22) έδρες
Γ’ συνδυασµός λαµβάνει 5 έδρες
∆’ συνδυασµός λαµβάνει 2 έδρες

2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

2.1. Ν. 3852/ 2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Άρθρο 3
Σύσταση και Συγκρότηση Περιφερειών
Οι περιφέρειες είναι αυτοδιοικούµενα κατά τόπο νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και
αποτελούν το δεύτερο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης.
2. Οι περιφέρειες σχεδιάζουν, προγραµµατίζουν και υλοποιούν πολιτικές σε περιφερειακό
επίπεδο στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης
και της κοινωνικής συνοχής της χώρας, λαµβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές
πολιτικές.
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Συνιστώνται οι εξής περιφέρειες:
α. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης η οποία περιλαµβάνει τους Νοµούς
∆ράµας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης. Έδρα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης είναι η Κοµοτηνή. Κάθε νοµός αποτελεί και περιφερειακή ενότητα και κάθε
πρωτεύουσα νοµού είναι έδρα της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας. Ειδικά ο ∆ήµος θάσου
αποτελεί ξεχωριστεί περιφερειακή ενότητα.
β. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία περιλαµβάνει τους Νοµούς Ηµαθίας,
Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών και Χαλκιδικής. Έδρα της περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας είναι η Θεσσαλονίκη. Κάθε νοµός αποτελεί και περιφερειακή ενότητα
και κάθε πρωτεύουσα νοµού είναι έδρα της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας.
γ. Η περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας η οποία περιλαµβάνει τους Νοµούς Γρεβενών, Καστοριάς,
Κοζάνης και Φλώρινας. Έδρα της περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας είναι η Κοζάνη. Κάθε νοµός
αποτελεί και περιφερειακή ενότητα και κάθε πρωτεύουσα νοµού είναι έδρα της αντίστοιχης
περιφερειακής ενότητας.
δ. Η περιφέρεια Ηπείρου η οποία περιλαµβάνει τους Νοµούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων,
και Πρεβέζης. Έδρα της περιφέρειας Ηπείρου είναι τα Ιωάννινα. Κάθε νοµός αποτελεί και
περιφερειακή ενότητα και κάθε πρωτεύουσα νοµού είναι έδρα της αντίστοιχης περιφερειακής
ενότητας.
ε. Η περιφέρεια Θεσσαλίας η οποία περιλαµβάνει τους Νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας
και Τρικάλων. Έδρα της περιφέρειας Θεσσαλίας είναι η Λάρισα. Κάθε νοµός αποτελεί και
περιφερειακή ενότητα και κάθε πρωτεύουσα νοµού είναι έδρα της αντίστοιχης περιφερειακής
ενότητας. Ειδικά οι ∆ήµοι Αλονήσσου, Σκιάθου και Σκοπέλου αποτελούν την περιφερειακή
ενότητα Σποράδων.
στ. Η περιφέρεια Ιονίου η οποία περιλαµβάνει τους Νοµούς Ζακύνθου, Κέρκυρας,
Κεφαλληνίας και Λευκάδας. Έδρα της περιφέρειας Ιονίου είναι η Κέρκυρα. Κάθε νοµός
αποτελεί και περιφερειακή ενότητα και κάθε πρωτεύουσα νοµού είναι έδρα της αντίστοιχης
περιφερειακής ενότητας.
ζ. Η περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας η οποία περιλαµβάνει τους Νοµούς Αιτωλοακαρνανίας,
Αχαΐας και Ηλείας. Έδρα της περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας είναι η Πάτρα. Κάθε νοµός αποτελεί
και περιφερειακή ενότητα και κάθε πρωτεύουσα νοµού είναι έδρα της αντίστοιχης
περιφερειακής ενότητας.
η. Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η οποία περιλαµβάνει τους Νοµούς Βοιωτίας, Ευβοίας,
Ευρυτανίας, Φθιώτιδος και Φωκίδος. Έδρα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι η Λαµία.
Κάθε νοµός αποτελεί και περιφερειακή ενότητα και κάθε πρωτεύουσα νοµού είναι έδρα της
αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας.
θ. Η περιφέρεια Αττικής, η οποία περιλαµβάνει το νοµό Αττικής. Έδρα της περιφέρειας Αττικής
είναι η Αθήνα. Η περιφερειακή ενότητα Κεντρικού Τοµέα Αθηνών περιλαµβάνει τους δήµους
Αθηναίων, Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνας, Γαλατσίου, Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνος,
Ηλιούπολης και ∆άφνης – Υµηττού. Η περιφερειακή ενότητα Νοτίου Τοµέα Αθηνών
περιλαµβάνει τους δήµους Γλυφάδας, Ελληνικού - Αργυρούπολης, Αλίµου, Νέας Σµύρνης,
Μοσχάτου – Ταύρου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αγίου ∆ηµητρίου. Η περιφερειακή
ενότητα Βορείου Τοµέα Αθηνών περιλαµβάνει τους δήµους Πεντέλης, Κηφισιάς,
Μεταµορφώσεως, Πεύκης – Λυκόβρυσης, Αµαρουσίου, Ηρακλείου, Ψυχικού – Φιλοθέης,
Χολαργού – Παπάγου, Νέας Ιωνίας, Βριλησσίων, Αγ. Παρασκευής και Χαλανδρίου. Η
περιφερειακή ενότητα ∆υτικού Τοµέα Αθηνών περιλαµβάνει τους δήµους Αιγάλεω,
Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Αγίας Βαρβάρας και Αγ. Αναργύρων – Καµατερού. Η
περιφερειακή ενότητα Πειραιώς περιλαµβάνει τους δήµους Πειραιώς, Κορυδαλλού, Νίκαιας –
Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κερατσινίου – ∆ραπετσώνας και Περάµατος. Η περιφερειακή ενότητα
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Νήσων περιλαµβάνει τους δήµους Αίγινας, Τροιζηνίας, Κυθήρων, Αγκιστρίου, Σαλαµίνας,
Σπετσών, Ύδρας και Πόρου. Η περιφερειακή ενότητα ∆υτικής Αττικής περιλαµβάνει τους
δήµους της νοµαρχίας ∆υτικής Αττικής. Η περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής
περιλαµβάνει τους δήµους της νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής.
ι. Η περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία περιλαµβάνει τους νοµούς Αργολίδος, Αρκαδίας,
Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Έδρα της περιφέρειας Πελοποννήσου είναι η Τρίπολη.
Κάθε νοµός αποτελεί και περιφερειακή ενότητα και κάθε πρωτεύουσα νοµού είναι έδρα της
αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας.
ια. Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η οποία περιλαµβάνει τους Νοµούς Λέσβου, Σάµου και Χίου.
Έδρα της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι η Μυτιλήνη. Συγκροτείται η περιφερειακή
ενότητα Λέσβου που περιλαµβάνει το ∆ήµο Λέσβου. Συγκροτείται η περιφερειακή ενότητα
Λήµνου που περιλαµβάνει το δήµο Λήµνου και το δήµο Αγίου Ευστρατίου. Συγκροτείται η
περιφερειακή ενότητα Χίου µε έδρα τη Χίο που περιλαµβάνει το δήµο Χίου, το δήµο Ψαρών
και το δήµο Οινουσσών. Συγκροτούνται η περιφερειακή ενότητα Σάµου που περιλαµβάνει το
δήµο Σάµου και την περιφερειακή ενότητα Ικαρίας που περιλαµβάνει τους ∆ήµους Ικαρίας και
Φούρνων.
ιβ. Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η οποία περιλαµβάνει τους Νοµούς Κυκλάδων και
∆ωδεκανήσου. Έδρα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι η Ερµούπολη. Συγκροτείται η
περιφερειακή ενότητα Κω που περιλαµβάνει το δήµο Κω και το δήµο Νισύρου. Συγκροτείται η
περιφερειακή ενότητα Καρπάθου που περιλαµβάνει το δήµο Καρπάθου και το δήµο Κάσου.
Συγκροτείται η περιφερειακή ενότητα Καλύµνου που περιλαµβάνει το δήµο Καλυµνίων, το
δήµο Αστυπάλαιας, το δήµο Λειψών, το δήµο Λέρου, το δήµο Πάτµου και το δήµο
Αγαθονήσιου. Συγκροτείται η περιφερειακή ενότητα Ρόδου που περιλαµβάνει το δήµο Ρόδο,
το δήµο Σύµης, το δήµο Χάλκης, το δήµο Μεγίστης και το δήµο Τήλου. Συγκροτείται η
περιφερειακή ενότητα Σύρου που περιλαµβάνει το δήµο Σύρου – Ερµούπολης. Συγκροτείται η
περιφερειακή ενότητα Κέας – Κύθνου, που περιλαµβάνει το δήµο Κέας και το δήµο Κύθνου.
Συγκροτείται η περιφερειακή ενότητα Μήλου που περιλαµβάνει το δήµο Μήλου, το δήµο
Κιµώλου, το δήµο Σέριφου και το δήµο Σίφνου. Συγκροτείται η περιφερειακή ενότητα Πάρου
που περιλαµβάνει το δήµο Πάρου και το δήµο Αντιπάρου. Συγκροτείται η περιφερειακή
ενότητα Νάξου που περιλαµβάνει το δήµο Νάξου και µικρών Κυκλάδων και το δήµο Αµοργού.
Συγκροτείται η περιφερειακή ενότητα Τήνου που περιλαµβάνει το δήµο Τήνου. Συγκροτείται η
περιφερειακή ενότητα Μυκόνου που περιλαµβάνει το δήµο Μυκόνου. Συγκροτείται η
περιφερειακή ενότητα που περιλαµβάνει το δήµο Άνδρου. Συγκροτείται η περιφερειακή
ενότητα Θήρας που περιλαµβάνει το δήµο Θήρας, το δήµο Ιητών, το δήµο Σίκινου, το δήµο
Φολέγανδρου και το δήµο Ανάφης.
ιγ. Η περιφέρεια Κρήτης η οποία περιλαµβάνει τους Νοµούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου
και Χανίων. Έδρα της περιφέρειας Κρήτης είναι το Ηράκλειο. Κάθε νοµός αποτελεί και
περιφερειακή ενότητα και κάθε πρωτεύουσα νοµού είναι έδρα της αντίστοιχης περιφερειακής
ενότητας.
Άρθρο 113
Περιφερειακές αρχές
1. Όργανα της περιφέρειας είναι ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες, το περιφερειακό
συµβούλιο, η οικονοµική επιτροπή και η εκτελεστική επιτροπή.
2. Σε κάθε περιφέρεια τον περιφερειάρχη επικουρούν αντιπεριφερειάρχες που εκλέγονται
άµεσα κατ’ αντιστοιχία προς τον αριθµό των περιφερειακών ενοτήτων και οι οποίοι δεν
καταλαµβάνουν θέση περιφερειακού συµβούλου. Ο αριθµός των αντιπεριφερειαρχών
προσαυξάνεται κατά δύο κατά την ειδικότερη ρύθµιση της παρ. 1 του άρθρου 160 του
παρόντος. Ειδικά στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου οι ανωτέρω
αντιπεριφερειάρχες εκλέγονται ανά ένας σε κάθε νοµό.
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3. Το περιφερειακό συµβούλιο αποτελείται από σαράντα ένα (41) µέλη σε περιφέρειες µε
πληθυσµό έως 300.000 κατοίκους, πενήντα ένα (51) µέλη σε περιφέρειες µε πληθυσµό από
300.001 έως 800.000 κατοίκους, εβδοµήντα ένα (71) µέλη σε περιφέρειες άνω των 800.000
κατοίκων. Το περιφερειακό συµβούλιο της περιφέρειας Αττικής αποτελείται από εκατόν ένα
(101) µέλη. Το περιφερειακό συµβούλιο Νοτίου Αιγαίου αποτελείται από πενήντα ένα (51)
µέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 114
∆ιάρκεια περιφερειακής περιόδου
1. Ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες και τα µέλη του περιφερειακού συµβουλίου
εκλέγονται µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία.
2. Οι εκλογές γίνονται κάθε πέντε (5) χρόνια, ταυτόχρονα µε τις περιφερειακές εκλογές, στα
ίδια εκλογικά τµήµατα, µε τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και τους ίδιους αντιπροσώπους της
δικαστικής αρχής και εφόρους αντιπροσώπων, αλλά η ψηφοφορία διενεργείται σε
διαφορετικές κάλπες. Οι εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την επικράτεια.
3. Η εγκατάσταση του περιφερειάρχη, των αντιπεριφερειαρχών και των µελών του
περιφερειακού συµβουλίου γίνεται την 1η Σεπτεµβρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών
και η θητεία τους λήγει την 31η Αυγούστου του πέµπτου έτους.
4. Οι Ενιαίες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τα Νοµαρχιακά ∆ιαµερίσµατα και οι Νοµαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις που καταργούνται κατά το άρθρο 283, εξακολουθούν να λειτουργούν µέχρι τη
λήξη της διανυόµενης νοµαρχιακής περιόδου 2006 – 2010.
5. Οι περιφέρειες, που συνιστώνται µε το άρθρο 3, αρχίζουν να λειτουργούν από την
εγκατάσταση των αρχών τους, οι οποίες θα προκύψουν από τις περιφερειακές εκλογές του
Νοεµβρίου 2010. Η εγκατάστασή τους γίνεται την 1η Ιανουαρίου 2011. Κατά τα λοιπά,
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού.

Άρθρο 115
Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών
Η προεκλογική περίοδος αρχίζει τριάντα (30) ηµέρες, πριν τη διενέργειά τους. Κατά τη
διάρκειά της εφαρµόζονται οι διατάξεις του πρώτου µέρους του νόµου 3202/2003 (ΦΕΚ
284,Α), όπως ισχύει.

Άρθρο 116
Εκλογικό ∆ικαίωµα - Εκλογείς - Εκλόγιµοι
1. Εκλογικό δικαίωµα έχουν οι δηµότες εκλογείς των δήµων της οικείας περιφέρειας. Οι
δηµότες εκλογείς, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήµων και
των κοινοτήτων των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Νοµαρχιακών ∆ιαµερισµάτων που
συνενώνονται, σύµφωνα µε το άρθρο 3 έχουν δικαίωµα να εκλέγουν τις αρχές της
περιφέρειας που προκύπτει από τη συνένωση.
Κατά τα λοιπά, για την απόκτηση, τη στέρηση, την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, τις
κυρώσεις για τη µη άσκησή του, καθώς και για τους εκλογικούς καταλόγους, ισχύουν οι
διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.
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2. Περιφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχης περιφερειακής ενότητας µπορεί να εκλεγεί δηµότης
δήµου της οικείας περιφέρειας, που έχει την ικανότητα του εκλέγειν και έχει συµπληρώσει το
21ο έτος της ηλικίας του, κατά την ηµέρα διενέργειας των εκλογών. Μέλος του περιφερειακού
συµβουλίου µπορεί να εκλεγεί δηµότης δήµου της οικείας περιφέρειας, που έχει την ικανότητα
του εκλέγειν και έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, κατά την ηµέρα διενέργειας
των εκλογών. Ως προς το όριο ηλικίας, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος
εφαρµόζονται οι διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, όπως κάθε φορά
ισχύουν. Η 1η Ιανουαρίου κάθε έτους θεωρείται ηµεροµηνία γέννησης εκείνων που έχουν
γεννηθεί κατά το έτος αυτό.
3. Ειδικά, για την υποβολή υποψηφιότητας επιτρέπεται η µεταδηµότευση σε δήµο της οικείας
περιφέρειας, χωρίς τη συνδροµή της προϋπόθεσης της διετούς κατοικίας. Το δικαίωµα αυτό
µπορεί να ασκηθεί από την 1η Απριλίου του έτους διενέργειας των εκλογών, µέχρι την
προηγούµενη µέρα της κατάθεσης στο αρµόδιο δικαστήριο της δήλωσης κατάρτισης των
συνδυασµών. Η απόφαση µεταδηµότευσης εκδίδεται, υποχρεωτικά, µέσα στην ίδια προθεσµία
και είναι αµέσως εκτελεστή.
Η απόφαση µεταδηµότευσης παύει να ισχύει µετά παρέλευση τριών (3) µηνών από την
ανακήρυξη των συνδυασµών, εφόσον αυτός που µεταδηµότευσε δεν ανακηρυχθεί
υποψήφιος.
Άρθρο 117
Κωλύµατα και ασυµβίβαστα
1. ∆εν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες ή περιφερειακοί
σύµβουλοι:
α) ∆ικαστικοί λειτουργοί, αξιωµατικοί των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας
και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών.
β) Εκτελεστικοί Γραµµατείς Περιφερειών και περιφερειακοί συµπαραστάτες, στις περιφέρειες
όπου υπηρετούν.
γ) Πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου µε εξαίρεση τα
ιδρύµατα, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί, προϊστάµενοι υπηρεσιακών µονάδων µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας των ανωτέρω νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδρυµάτων καθώς και
διευθύνοντες και εντεταλµένοι σύµβουλοι και προϊστάµενοι υπηρεσιακών µονάδων νοµικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου, πλην αστικών εταιρειών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία
έχουν συστήσει ή στα οποία συµµετέχουν οι περιφέρειες, στις οποίες υποβάλλουν
υποψηφιότητα.
δ) Υπάλληλοι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας του ∆ηµοσίου, των δήµων και των
περιφερειών, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νοµικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου, των δηµοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων
ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο, µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, στις περιφέρειες στα
διοικητικά όρια των οποίων άσκησαν καθήκοντα προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου
Γενικής ∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης, µέσα στο δεκαοκτάµηνο (18) πριν από τη διενέργεια των
περιφερειακών εκλογών. Στη ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου δεν υπάγονται οι
διευθυντές σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και οι
διευθυντές τµηµάτων, µονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Ε.Σ.Υ.
ε) ∆ιοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλµένοι
σύµβουλοι των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νοµικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου, των δηµοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων
ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, στις περιφέρειες, στις
οποίες έχουν την έδρα τους τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα, µέσα στο δεκαοκτάµηνο πριν από
τη διενέργεια των περιφερειακών εκλογών.
2. Κώλυµα εκλογιµότητας συντρέχει για όσους έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωµά τους,
κατόπιν αµετάκλητης δικαστικής απόφασης, ως αυτουργοί ή συµµέτοχοι σε κακούργηµα ή σε
οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία,
εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιµοµιξία, µαστροπεία,
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σωµατεµπορία, παράνοµη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νοµοθεσίας για την
καταπολέµηση των ναρκωτικών, τη λαθρεµπορία, καθώς και για παράβαση καθήκοντος,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου 236 του παρόντος.
Το κώλυµα αυτό ισχύει για την επόµενη της έκπτωσης περιφερειακή περίοδο.
3. ∆εν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες ή περιφερειακοί
σύµβουλοι:
α. Όποιοι συνδέονται µε την περιφέρεια ή τα νοµικά της πρόσωπα, µε συµβάσεις προµήθειας,
εκτέλεσης περιφερειακού έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώµατος
εκµετάλλευσης περιφερειακού έργου ή περιφερειακής υπηρεσίας µε αντικείµενο αξίας πάνω
από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως.
β. Γενικοί διευθυντές, πρόεδροι και µέλη διοικητικών συµβουλίων, διευθύνοντες ή
εντεταλµένοι σύµβουλοι, διαχειριστές, µέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που
έχουν συµβληθεί µε την περιφέρεια, εφόσον το ποσοστό συµµετοχής τους στις εταιρείες
υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και
εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συµβληθεί µε την
περιφέρεια, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούµενης περίπτωσης.
Αν περιφέρεια συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση που συµβάλλεται, δεν
υπάρχει ασυµβίβαστο για τους αιρετούς της περιφέρειας που µετέχουν στη διοίκηση
δηµόσιων επιχειρήσεων καθώς και περιφερειακών επιχειρήσεων.
4. Η ιδιότητα του περιφερειάρχη ή του αντιπεριφερειάρχη ή οποιουδήποτε άλλου αιρετού
αξιώµατος σε όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθµού δεν αποτελεί λόγο
ασυµβίβαστου ή αναστολής άσκησης του λειτουργήµατός τους, µε την επιφύλαξη του άρθρου
119 για:
α) τους ∆ικηγόρους και συµβολαιογράφους.
β) τα µέλη ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι) τα µέλη Επιστηµονικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι), και το ειδικό διδακτικό και επιστηµονικό προσωπικό τους.
5. ∆εν αποτελεί ασυµβίβαστο η σύναψη σύµβασης αγοράς ακινήτων της περιφέρειας, εφόσον
η εκποίηση έχει γίνει ύστερα από πλειοδοτική δηµοπρασία.
6. ∆εν αποτελούν κώλυµα ή ασυµβίβαστο η ιδιότητα µέλους της διοίκησης και η ιδιότητα του
υπαλλήλου δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται µε την
περιφέρεια µε σύµβαση, που είναι σχετική µε το αντικείµενο της δραστηριότητάς τους.
7. Το κώλυµα που προβλέπεται στις περιπτώσεις α΄ έως και γ΄ της παρ. 1 παύει να υπάρχει,
αν τα πρόσωπα στα οποία συντρέχει, παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ηµέρα της
ανακήρυξης των υποψηφίων. Η παραίτηση επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή στον πρόεδρο
Εφετών, ο οποίος την υποβάλλει αµέσως στην αρχή που είναι αρµόδια να την αποδεχθεί. Η
παραίτηση θεωρείται ότι γίνεται δεκτή από την επίδοσή της και δεν ανακαλείται.
Εξακολουθούν να ισχύουν ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή
της παραίτησης των προσώπων, που προβλέπει η παράγραφος 1 ή που περιορίζουν το
δικαίωµά τους να παραιτηθούν ή την αρµοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την παραίτησή
τους. Τα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 που παραιτήθηκαν πρέπει επιπροσθέτως να
µην έχουν υπηρετήσει στην περιφέρεια, όπου θα υποβάλουν υποψηφιότητα µέσα στους
εικοσιτέσσερις (24) µήνες, πριν από την ηµεροµηνία ανακήρυξης των υποψηφίων. Το πρώτο
εδάφιο της παρούσας δεν ισχύει για τους θρησκευτικούς λειτουργούς.
8. Περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες περιφερειακών ενοτήτων ή περιφερειακοί σύµβουλοι
που αποδέχονται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή τα έργα που συνιστούν ασυµβίβαστο ή
αποκτούν δηµοτικότητα δήµου, εκτός της περιφέρειας στην οποία εξελέγησαν, εκπίπτουν,
αυτοδικαίως, από το αξίωµά τους. Το ∆ιοικητικό Εφετείο, στην περιφέρεια του οποίου
υπάγεται η οικεία περιφέρεια, µε απόφασή του διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυµβιβάστου και
την έκπτωση από το αξίωµα, εφόσον υποβληθεί σχετική ένσταση από τα αναφερόµενο στο
άρθρο 147 του παρόντος, πρόσωπα. Κατά της απόφασης µε την οποία διαπιστώνεται το
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ασυµβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 152 του παρόντος.
9. Υποψηφιότητα και στους δύο βαθµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπεται.
10. Σύµπτωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας αιρετού του πρώτου βαθµού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και του δεύτερου βαθµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποκλείεται.
11. Για τις περιφερειακές εκλογές του Νοεµβρίου του 2010 και για τη διανυόµενη
περιφερειακή περίοδο ισχύουν τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα του άρθρου 21 του Π∆
30/1996 (ΦΕΚ 21 Α), όπως ισχύει, κατ΄ αντιστοιχία προς τις υφιστάµενες Νοµαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις και τα Νοµαρχιακά ∆ιαµερίσµατα.

Άρθρο 118
Ασυµβίβαστο εξαιτίας οφειλών
1. ∆εν µπορούν να είναι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες ή περιφερειακοί σύµβουλοι,
όποιοι είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες των περιφερειών, καθώς και των νοµικών της
προσώπων δηµοσίου δικαίου.
2. Αν οφειλέτης της περιφέρειας και των νοµικών τους προσώπων εκλεγεί περιφερειάρχης ή
περιφερειακός σύµβουλος, οφείλει να εξοφλήσει την οφειλή του, έως την ηµέρα της
εγκατάστασης των περιφερειακών αρχών.
3. Αν τα προαναφερόµενα πρόσωπα γίνουν οφειλέτες της περιφέρειας, ή των νοµικών τους
προσώπων µετά την εκλογή τους, οφείλουν να εξοφλήσουν την οφειλή τους µέσα σε
προθεσµία δύο (2) µηνών, αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν
γνώση αυτής ή σε περίπτωση άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων, αφότου εκδόθηκε τελεσίδικη
δικαστική απόφαση. Αν η εξόφληση των οφειλών του άρθρου αυτού δεν γίνει κατά τη
διάρκεια των ανωτέρω προθεσµιών, εκτός από την περίπτωση διακανονισµού της οφειλής,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, εκπίπτουν από το αξίωµά τους. Το ∆ιοικητικό Εφετείο,
στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο οικείος δήµος, κατόπιν ενστάσεως, µε απόφασή του
διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυµβιβάστου και την έκπτωση από το αξίωµα. Κατά της
απόφασης µε την οποία διαπιστώνεται το ασυµβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 152 του παρόντος.
4. Για τις περιφερειακές εκλογές του Νοεµβρίου του έτους 2010 και τις τυχόν επαναληπτικές
αυτών, και µόνο, το ασυµβίβαστο των ανωτέρω παραγράφων ισχύει για οφειλές προς τις
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νοµαρχιακά ∆ιαµερίσµατα, καθώς και προς τα νοµικά τους
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.

Άρθρο 119
Επαγγελµατική δραστηριότητα του Περιφερειάρχη
1. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, αναστέλλεται η άσκηση της επαγγελµατικής
δραστηριότητας του περιφερειάρχη.
2. Ο χρόνος αναστολής άσκησης της επαγγελµατικής δραστηριότητας θεωρείται πραγµατικός
χρόνος για τα ασφαλιστικά δικαιώµατα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, το σύνολο των
εισφορών στον οικείο ασφαλιστικό φορέα καταβάλλεται από την περιφέρεια και βαρύνει τον
προϋπολογισµό αυτής. Με την απόφαση της παρ.9 του άρθρου 182 του παρόντος καθορίζεται
η διαδικασία καταβολής των εισφορών.

Άρθρο 120
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Υποψηφιότητες
1. Η εκλογή του περιφερειάρχη, των αντιπεριφερειαρχών περιφερειακών ενοτήτων και των
µελών του περιφερειακού συµβουλίου γίνεται κατά συνδυασµούς.
Υποψηφιότητες εκτός συνδυασµών αποκλείονται.
2. Κάθε συνδυασµός περιλαµβάνει:
α) Έναν υποψήφιο περιφερειάρχη.
β) Τους υποψηφίους αντιπεριφερειάρχες σε αριθµό ίσο µε τον αριθµό των περιφερειακών
ενοτήτων.
Ειδικά για τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης και Θεσσαλίας, ο αριθµός των υποψηφίων αντιπεριφερειαρχών είναι ίσος µε τον
αριθµό των νοµών.
γ) Υποψήφιους περιφερειακούς συµβούλους σε αριθµό ίσο, τουλάχιστον, µε τον αριθµό των
εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, µε δυνατότητα προσαύξησης του αριθµού αυτού µέχρι
πενήντα τοις εκατό (50%). Το κλάσµα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην αµέσως
µεγαλύτερη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο µε µισό της µονάδας και άνω.
3. Ο αριθµός των υποψηφίων περιφερειακών συµβούλων κάθε συνδυασµού από κάθε φύλο
πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού
αριθµού των µελών του περιφερειακού συµβουλίου. Τυχόν δεκαδικός αριθµός
στρογγυλοποιείται στην αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι
τουλάχιστον ίσο µε το µισό της.
4. Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο και για την εκλογή του ως περιφερειάρχη ή
αντιπεριφερειάρχη ή µέλους περιφερειακού συµβουλίου δεν επιτρέπεται.
5. Κανείς δεν επιτρέπεται να συµµετέχει σε περισσότερους συνδυασµούς.

Άρθρο 121
Κατάρτιση συνδυασµών
1. Ο συνδυασµός καταρτίζεται µε γραπτή δήλωση την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι
που τον αποτελούν.
Στη δήλωση του συνδυασµού αναγράφονται κατά σειρά:
α) Το τυχόν όνοµα και έµβληµα του συνδυασµού.
β) Το επώνυµο, το κύριο όνοµα και το πατρώνυµο του υποψήφιου περιφερειάρχη, µε την
αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνοµα του υποψήφιου
περιφερειάρχη. Αν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψήφιος του συνδυασµού θεωρείται
υποψήφιος περιφερειάρχης.
γ) Το επώνυµο, το κύριο όνοµα και το πατρώνυµο των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών ανά
περιφερειακή ενότητα, µε την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το
όνοµα του υποψήφιου αντιπεριφερειάρχη. Αν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψήφιος
του συνδυασµού σε κάθε περιφερειακή ενότητα θεωρείται υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης.
Ειδικά για τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου τα ανωτέρω στοιχεία και οι οικείες
ενδείξεις των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών αναγράφονται ανά νοµό. Οι υποψήφιοι
αντιπεριφερειάρχες είναι επικεφαλής του συνδυασµού στην εκλογική περιφέρεια που είναι
υποψήφιοι.
δ) Στη δήλωση ακολουθούν, κατά εκλογική περιφέρεια, µε αλφαβητική σειρά, οι υποψήφιοι
περιφερειακοί σύµβουλοι του συνδυασµού, µε αλφαβητική σειρά, µε σηµείωση παραπλεύρως
και εντός παρενθέσεως της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία είναι υποψήφιοι.
2. Η δήλωση συντάσσεται σε απλό φύλλο χάρτου και επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά
για κάθε ένα υποψήφιο:
α) Πιστοποιητικό εγγραφής του υποψηφίου στο δηµοτολόγιο δήµου της εκλογικής
περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιος.
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β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωµα ή
ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωµάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ηµέρα της
εκλογής.
γ) Αποδεικτικό είσπραξης ∆ΟΥ, που να αποδεικνύει κατάθεση χρηµατικού ποσού εκατόν
πενήντα (150) ευρώ.
3. Επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί πέραν του κυρίου ονόµατος του υποψηφίου και
υποκοριστικό αυτού, εφόσον µε αυτό είναι ευρύτερα γνωστός. Στην περίπτωση αυτή, το
υποκοριστικό ακολουθεί το κύριο όνοµα και τίθεται σε παρένθεση.
Για τις γυναίκες µπορεί να χρησιµοποιηθεί, ως πρώτο επώνυµο είτε το πατρικό είτε του
συζύγου, ανεξαρτήτως µε ποιο επώνυµο είναι εγγεγραµµένες στην οικογενειακή τους µερίδα
4. Ο συνδυασµός δηλώνεται νόµιµα, όταν περιλαµβάνει αριθµό υποψηφίων τουλάχιστον ίσο
µε τον αριθµό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας.
5. Στη δήλωση µπορεί να ορίζεται όνοµα και έµβληµα του συνδυασµού. Απαγορεύεται να
ορίζεται ή να χρησιµοποιείται ως όνοµα ή ως έµβληµα οποιοδήποτε σύµβολο θρησκευτικής
λατρείας, η σηµαία ή άλλο παρόµοιο σύµβολο κράτους ή σηµείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέµµα,
όνοµα ή έµβληµα πολιτικής οργανώσεως, φωτογραφία προσώπου, κάθε έµβληµα που
χρησιµοποιείται ή χρησιµοποιήθηκε από το κράτος, καθώς και συµβόλων ή εµβληµάτων του
δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967 ή φωτογραφιών προσώπων, που έχουν
καταδικαστεί για τη συµµετοχή τους σε αυτό.
Αν γίνουν περισσότερες δηλώσεις, µε το ίδιο όνοµα ή έµβληµα από υποψήφιους συνδυασµούς
για την ανάδειξη περιφερειακών αρχών της ίδιας περιφέρειας, δικαίωµα χρήσεως έχει όποιος
το έχει δηλώσει πρώτος.
6. Αν δεν έχει τηρηθεί κάποια από τις διατυπώσεις ή δεν υπάρχει κάποια από τις προϋποθέσεις
ή κάποιο από τα στοιχεία που προβλέπει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου και αυτό
βεβαιωθεί από το δικαστήριο η δήλωση είναι απαράδεκτη.
Ειδικότερα, αν έχει συνταχθεί η δήλωση του συνδυασµού που προβλέπει η παράγραφος 1, µε
διαφορετικό τρόπο, δεν είναι απαράδεκτη, εφόσον περιλαµβάνει ρητή δήλωση που ορίζει τον
υποψήφιο περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη. Απαράδεκτη είναι και η εκπρόθεσµη δήλωση,
καθώς και η δήλωση που περιλαµβάνει λιγότερους υποψηφίους από τα ελάχιστα όρια της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 3 του προηγούµενου άρθρου.
7. Η δήλωση του συνδυασµού επιδίδεται από τον υποψήφιο περιφερειάρχη ή µε δικαστικό
επιµελητή, ύστερα από παραγγελία του υποψηφίου περιφερειάρχη, είκοσι (20) τουλάχιστον
ηµέρες πριν από την ηµέρα της ψηφοφορίας, στον πρόεδρο του αρµοδίου πολυµελούς
πρωτοδικείου. Στη δήλωση αυτή επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπει η παράγραφος 1
καθώς και γραπτή αποδοχή των προσώπων που προτείνονται. Μετά τη λήξη της
εικοσαήµερης προθεσµίας, που απαιτείται για την επίδοση στο αρµόδιο δικαστήριο, καµιά
µεταβολή της δηλώσεως δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που
παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, σύµφωνα µε το άρθρο 123 του παρόντος νόµου.
Αρµόδιο δικαστήριο είναι το πολυµελές πρωτοδικείο της έδρας της περιφέρειας.
Το πρωτοδικείο Αθηνών είναι αρµόδιο για την περιφέρεια Αττικής.
Το πολυµελές πρωτοδικείο της έδρας της περιφέρειας και το πρωτοδικείο Αθηνών στην
περιφέρεια Αττικής είναι αρµόδια και για τις ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 122, 123, 138,
141, 142, 143, 144, 145 και 146 του παρόντος νόµου.
8. Συµπλήρωση του συνδυασµού επιτρέπεται να γίνει µέχρι τη λήξη της 20ήµερης
προθεσµίας, που απαιτείται για την επίδοση της δήλωσης του συνδυασµού στο αρµόδιο
δικαστήριο και µόνο προκειµένου να συµπληρωθεί ο συνδυασµός, έως τον επιτρεπόµενο
αριθµό υποψηφίων συµβούλων. Προς τούτο υποβάλλεται συµπληρωµατική δήλωση του
υποψηφίου περιφερειάρχη, στην οποία επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπονται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Στις περιπτώσεις αυτές απαραιτήτως επισυνάπτεται, πέραν των δικαιολογητικών που τον
αφορούν, και γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται.
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Άρθρο 122
Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασµών
1. Τη δέκατη πέµπτη ηµέρα πριν από την ψηφοφορία, το αρµόδιο πρωτοδικείο ανακηρύσσει
σε δηµόσια συνεδρίαση τους συνδυασµούς που έχουν δηλωθεί νόµιµα.
2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου κοινοποιεί αµέσως τις σχετικές αποφάσεις στον
περιφερειάρχη.
3. Ο περιφερειάρχης θεωρεί και αποστέλλει αµέσως σε κάθε δήµο πίνακα των συνδυασµών,
που έχουν ανακηρυχθεί.

Άρθρο 123
Αντικατάσταση υποψηφίων πριν από την εκλογή
1. Ο υποψήφιος περιφερειάρχης ή αντιπεριφερειάρχης περιφερειακής ενότητας ή
περιφερειακός σύµβουλος µπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του. Η παραίτηση
γίνεται µε γραπτή δήλωσή του, η οποία επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή ή παραδίδεται µε
απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου την όγδοη ηµέρα, το αργότερο, πριν από τη
διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου υποψηφίου περιφερειάρχη ή αντιπεριφερειάρχη
περιφερειακής ενότητας, τη θέση του στο συνδυασµό µπορεί να καταλάβει είτε νέος
υποψήφιος είτε ένας από τους υποψήφιους συµβούλους του συνδυασµού, ύστερα από
δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων. Στη δήλωση επισυνάπτονται τα στοιχεία που
ορίζονται στο άρθρο 121, καθώς και η γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται. Το
αρµόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει αµέσως το νέο υποψήφιο. Τη θέση υποψηφίου
περιφερειάρχη ή αντιπεριφερειάρχη περιφερειακής ενότητας σε περίπτωση µη
αντικατάστασής του καταλαµβάνει όποιος σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού λάβει
τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης.
3. Υποψήφιος σύµβουλος που παραιτήθηκε ή απεβίωσε, επιτρέπεται να αντικατασταθεί µε
δήλωση του υποψήφιου περιφερειάρχη ακόµη και αν έχει περάσει η προθεσµία της παρ. 5 του
άρθρου 121. Στη δήλωση επισυνάπτονται τα στοιχεία που ορίζουν οι παρ. 1 και 2 του άρθρου
121, καθώς και η γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται. Το αρµόδιο δικαστήριο
ανακηρύσσει αµέσως το νέο υποψήφιο.
4. Συνδυασµός που περιέχει αριθµό υποψήφιων συµβούλων µικρότερο από το ελάχιστο όριο,
περιλαµβανοµένου και του ποσοστού από κάθε φύλο, εξαιτίας παραίτησης ή θανάτου
υποψηφίων του, µετέχει νόµιµα στην εκλογή.

Άρθρο 124
∆ικαιώµατα συνδυασµών και υποψηφίων
1. Κάθε συνδυασµός έχει δικαίωµα να ορίσει έναν αντιπρόσωπο και δύο αναπληρωτές του σε
κάθε εκλογικό τµήµα, µε γραπτή δήλωση του υποψήφιου περιφερειάρχη.
2. Κάθε συνδυασµός έχει δικαίωµα να διορίζει πληρεξούσιο µε συµβολαιογραφική δήλωση του
υποψήφιου περιφερειάρχη. Ο πληρεξούσιος ενεργεί για λογαριασµό του συνδυασµού
οτιδήποτε µπορεί, σύµφωνα µε το νόµο, να ενεργήσει ο υποψήφιος περιφερειάρχης, κατά τη
διεξαγωγή της εκλογής.
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3. Αν υποψήφιος περιφερειάρχης, παραιτηθεί ή αποβιώσει και δεν αντικατασταθεί, σύµφωνα
µε την παρ. 2 του άρθρου 123, ο διορισµός των αντιπροσώπων και του πληρεξουσίου γίνεται
µε δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων του οικείου συνδυασµού.
4. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των συνδυασµών και οι αναπληρωτές τους έχουν δικαίωµα
να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας της εκλογής και να υποβάλουν κάθε
είδους παρατηρήσεις και ενστάσεις.
5. ∆εν µπορούν να διοριστούν ως αντιπρόσωποι, αναπληρωτές ή πληρεξούσιοι συνδυασµών,
περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες περιφερειακής ενότητας, µέλη περιφερειακού
συµβουλίου, όποιοι δεν έχουν το δικαίωµα να εκλέγουν και όλοι όσοι δεν µπορούν να
εκλεγούν, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 117, εκτός αν παραιτηθούν από τη θέση τους
πριν από την ηµέρα της ανακήρυξης των συνδυασµών. Για την παραίτηση και την αποδοχή
της εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 117 του παρόντος.
6. Για τις εκλογές του Νοεµβρίου του 2010 δεν µπορούν να διοριστούν αντιπρόσωποι,
αναπληρωτές ή πληρεξούσιοι συνδυασµών οι νοµάρχες και οι νοµαρχιακοί σύµβουλοι των
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή Νοµαρχιακών ∆ιαµερισµάτων που καταργήθηκαν σύµφωνα
µε το άρθρο 3 του παρόντος.
Άρθρο 125
Πρόγραµµα της εκλογής
Ο περιφερειάρχης εκδίδει και δηµοσιεύει, µε τοιχοκόλληση, σε όλες τις συνοικίες, σε όλα τα
χωριά και τους οικισµούς του δήµου και αναρτά στην ιστοσελίδα του δήµου τρεις (3)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ψηφοφορία, πρόγραµµα που αναφέρει ακριβώς την ηµέρα
της ψηφοφορίας, τις ώρες που αρχίζει και περατώνεται, τον τόπο και το κατάστηµα της
ψηφοφορίας, τις έδρες για τις οποίες γίνεται η εκλογή και τους συνδυασµούς µαζί µε τα
ονόµατα των υποψηφίων, που συγκροτούν κάθε συνδυασµό, όπως είναι γραµµένα στον
πίνακα που έχει διαβιβάσει ο περιφερειάρχης.

Άρθρο 126
Υπολογισµός προθεσµιών
1. Στις προθεσµίες που ορίζονται κατά τη διαδικασία εκλογής των περιφερειακών αρχών, δεν
υπολογίζεται η ηµέρα της ψηφοφορίας.
2. Η προθεσµία λήγει, µόλις παρέλθει και η τελευταία ηµέρα της, έστω και αν είναι ηµέρα
αργίας.

Άρθρο 127
Μορφή των ψηφοδελτίων
1. Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό χαρτί.
2. Τα ψηφοδέλτια για όλη την επικράτεια, έχουν σχήµα ορθογώνιο. Οι διαστάσεις των
ψηφοδελτίων ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης &
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η εκτύπωση των εντύπων ψηφοδελτίων πρέπει να είναι µε µαύρη απόχρωση.

Άρθρο 128
Εκτύπωση και διανοµή ψηφοδελτίων
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1. Οι συνδυασµοί οφείλουν να τυπώσουν τα ψηφοδέλτια και να τα παραδώσουν, µε απόδειξη,
στον οικείο δήµαρχο, οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ψηφοφορία, σε αριθµό
επαρκή για τις ανάγκες των εκλογικών τµηµάτων της περιφέρειας του δήµου.
2. Ο οικείος δήµαρχος οφείλει να εφοδιάσει τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών
τµηµάτων της περιφέρειάς του µε ψηφοδέλτια κάθε συνδυασµού, κατά είκοσι τοις εκατό
(20%), τουλάχιστον, περισσότερα από τους εκλογείς του τµήµατος.

Άρθρο 129
Περιεχόµενο ψηφοδελτίων
1. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια ο συνδυασµός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο, στο επάνω
µέρος του οποίου σηµειώνεται το τυχόν έµβληµα και το όνοµα του συνδυασµού, και
ακολουθεί το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο του υποψήφιου περιφερειάρχη µε την
αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνοµα του υποψήφιου,
ακολουθεί το όνοµα του υποψηφίου αντιπεριφερειάρχη της συγκεκριµένης εκλογικής
περιφέρειας, στη συνέχεια το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο των υποψηφίων
συµβούλων της εκλογικής περιφέρειας µε αλφαβητική σειρά.
2. Εγγραφές και διαγραφές δεν επιτρέπονται και αν γίνουν, έχουν ως αποτέλεσµα την
ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
3. Η προτίµηση του εκλογέα εκφράζεται µε σταυρό, που σηµειώνεται µε στυλογράφο µαύρης
ή κυανής απόχρωσης δίπλα στο ονοµατεπώνυµο κάθε υποψηφίου.
4. Σταυρός προτίµησης που σηµειώνεται µε διαφορετικό τρόπο, θεωρείται ότι δεν είναι
γραµµένος και η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου ερευνάται, σύµφωνα µε τη διάταξη του
άρθρου 130 του παρόντος.
5. Ο εκλογέας µπορεί να εκφράζει την προτίµηση του προς έναν (1) υποψήφιο, στις Εκλογικές
περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται έως τρεις (3) περιφερειακοί σύµβουλοι, προς έναν ή δύο
υποψηφίους στις Εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται από τέσσερις (4) έως και επτά
(7) περιφερειακοί σύµβουλοι, προς έναν ή δύο ή τρεις υποψηφίους στις Εκλογικές περιφέρειες
στις οποίες εκλέγονται από οκτώ (8) έως και δώδεκα (12) περιφερειακοί σύµβουλοι και προς
έναν ή δύο ή τρεις ή τέσσερις υποψηφίους στις Εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται
περισσότεροι από δώδεκα (12) περιφερειακοί σύµβουλοι. Ψηφοδέλτιο συνδυασµού µε
περισσότερους σταυρούς προτίµησης από τους ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόµενους είναι
έγκυρο, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίµησης..
6. Για τον υποψήφιο περιφερειάρχη ή αντιπεριφερειάρχη περιφερειακής ενότητας, δεν
χρειάζεται σταυρός προτίµησης. Αν σηµειωθεί, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

Άρθρο 130
Άκυρα ψηφοδέλτια
Εκτός από την περίπτωση ακυρότητας, κατά την παρ. 2 του προηγούµενου άρθρου, το
ψηφοδέλτιο είναι άκυρο µόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αν έχει σχήµα ή διαστάσεις που διαφέρουν, κατά τρόπο εµφανή από αυτά που ορίζει η
παρ. 2 του άρθρου 127 του παρόντος και η υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην ίδια
παράγραφο.
β) Αν έχει τυπωθεί σε χαρτί ή µε µελάνι που το χρώµα του διαφέρει, κατά τρόπο εµφανή από
αυτό, που ορίζεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 127 του παρόντος.
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γ) Αν έχουν σηµειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του λέξεις, φράσεις, υπογραµµίσεις, στίγµατα
ή άλλα σηµεία, εφόσον αποτελούν διακριτικά γνωρίσµατα, που παραβιάζουν µε τρόπο
προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας.
δ) Αν βρεθεί στο φάκελο µε ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια του ίδιου ή
διαφορετικού συνδυασµού ή µε λευκά και
ε) αν βρεθεί µέσα σε φάκελο, που δεν είναι σύµφωνος µε τις ρυθµίσεις του επόµενου
άρθρου.

Άρθρο 131
Εκλογικοί φάκελοι
1. Οι φάκελοι, στους οποίους εσωκλείονται τα ψηφοδέλτια, κατασκευάζονται για όλη την
επικράτεια µε φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης από χαρτί αδιαφανές και έχουν στην εµπρός πλευρά έντυπο γνώρισµα. Με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι διαστάσεις των φακέλων, το
έντυπο γνώρισµά τους και η απόχρωσή τους.
2. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης φροντίζει να
αποστέλλεται, εγκαίρως, στους περιφερειάρχες επαρκής αριθµός φακέλων. Οι περιφερειάρχες
φροντίζουν να διαβιβάζονται, εγκαίρως, οι φάκελοι αυτοί στις δηµοτικές αρχές, που
εφοδιάζουν τις εφορευτικές επιτροπές κάθε εκλογικού τµήµατος της χωρικής αρµοδιότητάς
τους.
3. Αν δεν υπάρχουν οι ανωτέρω φάκελοι, η εφορευτική επιτροπή πιστοποιεί την έλλειψη και
προµηθεύεται άλλους οµοιόµορφους φακέλους.
4. Εκτός από το έντυπο γνώρισµα, τίποτε άλλο δεν αναγράφεται πάνω στο φάκελο. Αν
σηµειωθούν πάνω στο φάκελο στίγµατα, σηµεία ή λέξεις, µπορούν να θεωρηθούν διακριτικά
γνωρίσµατα, που παραβιάζουν µε τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας.
Άρθρο 132
Έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας
Η ψηφοφορία αρχίζει την 07.00΄και λήγει την 19.00΄ ώρα της ίδιας ηµέρας.

Άρθρο 133
Ματαίωση της ψηφοφορίας
Αν κατά την ηµέρα διενέργειας των περιφερειακών εκλογών σε ένα ή περισσότερα εκλογικά
τµήµατα δεν διεξήχθη ψηφοφορία, αυτή διεξάγεται την επόµενη Τετάρτη.

Άρθρο 134
Εφαρµογή των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών
1. Οι διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών εφαρµόζονται αναλόγως και κατά
τη διενέργεια των περιφερειακών εκλογών, για όσα θέµατα δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη
στις ρυθµίσεις του παρόντος.
2. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι αυτών, ψηφίζουν στις περιφερειακές
εκλογές, µόνον αν είναι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο δήµου της οικείας περιφέρειας,
όπου ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά. Αν δεν είναι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του
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δήµου που ανήκει το εκλογικό τµήµα, στο οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους και είναι
γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο άλλου δήµου της οικείας περιφέρειας, τότε υπογράφουν
υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο δήµος στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου
είναι γραµµένοι και ψηφίζουν.
3. Κατά την ψηφοφορία χρησιµοποιούνται ιδιαίτερες κάλπες που φέρουν κατάλληλο
διακριτικό γνώρισµα. Το διακριτικό αυτό γνώρισµα και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά το
µέγεθος, το σχήµα κ.λ.π. των καλπών, καθώς και θέµατα που ανακύπτουν από την
ταυτόχρονη διενέργεια των εκλογών των δηµοτικών αρχών και των αρχών της περιφέρειας
και οι αναγκαίες λεπτοµέρειες, καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
4. Όπου στις διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών αναφέρεται ο Νοµάρχης,
προκειµένου για τις περιφερειακές εκλογές νοείται ο περιφερειάρχης.
5. Για τις περιφερειακές εκλογές του έτους 2010 όπου αναφέρεται στις διατάξεις του
παρόντος νόµου ο περιφερειάρχης, νοείται ο νοµάρχης στη διοικητική περιφέρεια του οποίου
ανήκει ο συγκεκριµένος δήµος, και όπου αναφέρεται ο Γενικός Γραµµατέας της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, νοείται ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας στη διοικητική
περιφέρεια του οποίου ανήκει συγκεκριµένος ο δήµος.
Άρθρο 135
Εκλογικές περιφέρειες
Κάθε περιφερειακή ενότητα κατά την έννοια του άρθρου 3 του παρόντος συνιστά αντίστοιχη
εκλογική περιφέρεια.

Άρθρο 136
Αριθµός συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας
1. Ο αριθµός των περιφερειακών συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε
βάση τον πληθυσµό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή και σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στις επόµενες παραγράφους.
2. Μέτρο για τον υπολογισµό του αριθµού των περιφερειακών συµβούλων κάθε εκλογικής
περιφέρειας αποτελεί το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού αριθµού των κατοίκων
όλης της περιφέρειας δια του συνολικού αριθµού των µελών του περιφερειακού συµβουλίου.
3. Από το πηλίκο της διαίρεσης του αριθµού των κατοίκων κάθε εκλογικής περιφέρειας δια
του εκλογικού µέτρου προκύπτει ο αριθµός των περιφερειακών της συµβούλων.
4. Οι θέσεις στο περιφερειακό συµβούλιο που παραµένουν αδιάθετες, προστίθενται ανά µία
στις εκλογικές περιφέρειες µε τα µεγαλύτερα, κατά σειρά, υπόλοιπα και ώσπου να
συµπληρωθεί ο συνολικός αριθµός τους, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 113 του
παρόντος.
5. Εάν από την παραπάνω διαδικασία προκύψουν εκλογικές περιφέρειες µε αριθµό εδρών
µικρότερο των τριών (3), οι ελλείπουσες συµπληρώνονται µε την αφαίρεση µίας από κάθε
εκλογική περιφέρεια µε το µεγαλύτερο αριθµό εδρών και κατά αύξουσα σειρά. Σε περίπτωση
εκλογικών περιφερειών µε τον ίδιο αριθµό εδρών, στις οποίες περιλαµβάνονται όσες έχουν
ήδη αφαιρεθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η έδρα αφαιρείται από
εκείνη µε το µικρότερο πληθυσµό. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται για τις
περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Θεσσαλίας και Αττικής.

66

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-2ΡΦ

Άρθρο 137
Επιτυχών συνδυασµός - Επιλαχόντες συνδυασµοί - Εκλογή περιφερειάρχη
1. Στις εκλογές των περιφερειαρχών και περιφερειακών συµβούλων θεωρείται επιτυχών
συνδυασµός αυτός που πλειοψήφησε µε ποσοστό τουλάχιστον µεγαλύτερο του πενήντα τοις
εκατό (50%+1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες συνδυασµοί,
όσοι συνδυασµοί έλαβαν έστω και µία έδρα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 138, 139
και 143 του παρόντος.
2. Περιφερειάρχης εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασµού.

Άρθρο 138
Κατανοµή των εδρών του περιφερειακού συµβουλίου
1. Τα τρία πέµπτα (3/5) των εδρών του περιφερειακού συµβουλίου καταλαµβάνει ο επιτυχών
συνδυασµός και τα δύο πέµπτα (2/5) οι επιλαχόντες, ανάλογα µε τον αριθµό των έγκυρων
ψηφοδελτίων που έλαβαν, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.
2. Αν ο επιτυχών συνδυασµός συγκεντρώνει ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων µεγαλύτερο από
το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου τους, οι έδρες του περιφερειακού συµβουλίου
κατανέµονται αναλογικά µεταξύ των συνδυασµών που συµµετέχουν στις εκλογές σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 5.
3. Αν κατά τον υπολογισµό των τριών πέµπτων (3/5) και των δύο πέµπτων (2/5) του αριθµού
των εδρών, προκύπτει κλάσµα µικρότερο του ηµίσεως της µονάδας δεν υπολογίζεται, ενώ
στην περίπτωση που προκύπτει κλάσµα µεγαλύτερο του ηµίσεως στρογγυλοποιείται στην
επόµενη µονάδα.
Με βάση τα παραπάνω, οι έδρες του περιφερειακού συµβουλίου που αναλογούν στα τρία
πέµπτα (3/5) και στα δύο πέµπτα (2/5) έχουν, αντίστοιχα, ως εξής:
στα
στα
στα
στα

41 µελή συµβούλια
25
51 µελή συµβούλια
31
71 µελή συµβούλια
43
101 µελή
συµβούλια

και
και
και
61

16,
20,
28,
και

40,

4. Η αναλογική κατανοµή των εδρών µεταξύ των επιλαχόντων συνδυασµών στην περίπτωση
της παραγράφου 1 του παρόντος γίνεται ως εξής:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στο σύνολο της περιφέρειας, όλοι µαζί οι
συνδυασµοί που συµµετείχαν στις εκλογές, εκτός από τον επιτυχόντα, διαιρείται µε τον
αριθµό των εδρών που αντιστοιχεί στα δύο πέµπτα (2/5), και το πηλίκο τους αυξηµένο κατά
µία µονάδα, αποτελεί το εκλογικό µέτρο µε παράλειψη τυχόν κλάσµατος. Ο αριθµός των
έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται στη συνέχεια µε το εκλογικό µέτρο και
καθένας τους καταλαµβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Εάν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασµοί, σύµφωνα µε την προηγούµενη
διαδικασία, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, οι έδρες που αποµένουν διανέµονται ανά µία
µεταξύ των επιλαχόντων συνδυασµών, ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπά τους.
Εάν συνδυασµοί έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων διενεργείται κλήρωση από το
αρµόδιο ∆ικαστήριο.
Εάν και µετά την κατανοµή εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα, παραµένουν αδιάθετες έδρες, κατανέµονται ανά µία κατά σειρά, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των έγκυρων
ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασµού.
Εάν έχει αποµείνει για κατανοµή µία µόνον έδρα, την καταλαµβάνει ο επιλαχών συνδυασµός
που έχει καταλάβει τουλάχιστον µία έδρα και παρουσιάζει το µεγαλύτερο αχρησιµοποίητο
υπόλοιπο.
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Σε περίπτωση ίσου αριθµού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσοτέρων συνδυασµών,
ενεργείται µεταξύ τους κλήρωση από το αρµόδιο δικαστήριο.
5. Η αναλογική κατανοµή των εδρών στην περίπτωση της παραγράφου 2 του παρόντος
γίνεται ως εξής:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στο σύνολο της περιφέρειας, όλοι µαζί οι
συνδυασµοί που συµµετείχαν στις εκλογές διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών που
αντιστοιχούν σε κάθε περιφερειακό συµβούλιο, και το πηλίκο αυξηµένο κατά µία µονάδα,
παραλειποµένου του κλάσµατος, αποτελεί το εκλογικό µέτρο. Ο αριθµός των έγκυρων
ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται στη συνέχεια µε το εκλογικό µέτρο και καθένας
τους καταλαµβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Στην περίπτωση αυτή, ο επιτυχών συνδυασµός µπορεί να λάβει αριθµό εδρών που ξεπερνά το
ποσοστό των τριών πέµπτων (3/5).
Εάν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί που συµµετέχουν στην κατανοµή µε την
προηγούµενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες αποµένουν κατανέµονται
ανά µία µεταξύ όλων των συνδυασµών ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπά τους.
Εάν οι συνδυασµοί αυτοί ή µερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων
υπολοίπων, γίνεται κλήρωση.
Εάν µετά την κατανοµή των εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν
αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέµονται ανά µία, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των εγκύρων
ψηφοδελτίων του συνδυασµού.
Σε περίπτωση ίσου αριθµού εγκύρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσοτέρων συνδυασµών,
ενεργείται µεταξύ τους κλήρωση από το αρµόδιο δικαστήριο.
6. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας µόνο συνδυασµός υποψηφίων, ο περιφερειάρχης εκλέγεται από
το µοναδικό συνδυασµό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίµησης, και έως ότου
συµπληρωθεί ο αριθµός των εδρών του περιφερειακού συµβουλίου, εκλέγονται τακτικοί και οι
υπόλοιποι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι.

Άρθρο 139
Επανάληψη της ψηφοφορίας
1. Εάν κανένας συνδυασµός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθµού των έγκυρων ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή
ανάµεσα µόνο στους υποψήφιους περιφερειάρχες των δύο συνδυασµών που έλαβαν τις
περισσότερες ψήφους.
Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος περιφερειάρχης και ο συνδυασµός του που συγκέντρωσε
στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθµού των
έγκυρων ψηφοδελτίων.
Εάν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο συνδυασµοί ισοψηφήσουν, το οικείο Πρωτοδικείο
ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασµού.
2. Οι έδρες των περιφερειακών συµβουλίων κατανέµονται, σε περίπτωση επαναληπτικής
ψηφοφορίας, στους συνδυασµούς που συµµετέχουν στις εκλογές, σε δύο φάσεις, που
ονοµάζονται κατανοµές.
Στην πρώτη (Α΄) κατανοµή κατανέµονται οι µισές έδρες του περιφερειακού συµβουλίου. Το
κλάσµα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα.
Στη δεύτερη (Β΄) κατανοµή κατανέµονται οι υπόλοιπες.
Με βάση τον αριθµό των εδρών των περιφερειακών συµβουλίων οι έδρες που αναλογούν σε
καθεµία από τις δύο αυτές κατανοµές έχουν ως εξής:
για τα 41 µελή συµβούλια οι έδρες της Α΄ κατανοµής είναι 21 και της Β΄ κατανοµής 20,
για
τα
51 µελή συµβούλια
26
και
25
αντίστοιχα,
για
τα
71 µελή συµβούλια
36
και
35
αντίστοιχα,
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για

τα

101 µελή

συµβούλια

51

και

50

αντίστοιχα,

3. Οι έδρες της Α΄ κατανοµής κατανέµονται αναλογικά στους συνδυασµούς που συµµετέχουν
στις εκλογές σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στο σύνολο της περιφέρειας όλοι οι
συνδυασµοί που συµµετείχαν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία, διαιρείται µε τον αριθµό
των εδρών της Α΄ κατανοµής.
Το πηλίκο της διαίρεσης, αυξηµένο κατά µία µονάδα παραλειπόµενου του κλάσµατος,
αποτελεί το εκλογικό µέτρο της Α΄ κατανοµής. Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε
συνδυασµού διαιρείται στη συνέχεια µε το εκλογικό µέτρο και καθένας τους καταλαµβάνει
τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Εάν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί µε την προηγούµενη διαδικασία είναι
λιγότερες από τις προς διάθεση της Α΄ κατανοµής, οι έδρες που αποµένουν διανέµονται ανά
µία µεταξύ των επιλαχόντων συνδυασµών, ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπά τους.
Εάν συνδυασµοί έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων διενεργείται κλήρωση από το
αρµόδιο ∆ικαστήριο.
Εάν και µετά τη διανοµή εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα, παραµένουν αδιάθετες
έδρες, κατανέµονται ανά µία κατά σειρά, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των έγκυρων
ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασµού.
Εάν έχει αποµείνει προς διάθεση µία µόνον έδρα, την καταλαµβάνει ο επιλαχών συνδυασµός
που έχει καταλάβει τουλάχιστον µία έδρα και παρουσιάζει το µεγαλύτερο αχρησιµοποίητο
υπόλοιπο.
4. Για την κατανοµή των εδρών της Β΄ κατανοµής, υπολογίζεται, αρχικά, πόσες από τις έδρες
αυτές πρέπει να προσκυρωθούν στον επιτυχόντα συνδυασµό, ώστε να συγκεντρώσει
συνολικά, συνυπολογιζόµενων και των εδρών που του απονεµήθηκαν από την Α΄ κατανοµή,
τα τρία πέµπτα (3/5) του συνόλου των εδρών.
Οι έδρες της Β΄ κατανοµής που θα αποµείνουν προς κατανοµή, µετά την παραχώρηση των
εδρών στον επιτυχόντα συνδυασµό, διατίθενται στο άλλο συνδυασµό που πήρε µέρος στην
επαναληπτική ψηφοφορία.
Στην περίπτωση, όπου λόγω του µικρού αριθµού εδρών που τους έχουν απονεµηθεί από την
Α΄ κατανοµή, ο επιτυχών συνδυασµός δεν µπορεί να συµπληρώσει τον αριθµό των τριών
πέµπτων (3/5) του συνόλου των εδρών, προσκυρώνονται σε αυτόν όλες οι έδρες της Β΄
κατανοµής και δεν γίνεται καµία µεταβολή στην κατανοµή των εδρών της Α΄ κατανοµής,
ανάµεσα στους υπόλοιπους συνδυασµούς.
5. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά την πρώτη ψηφοφορία, δύο ή
περισσότερων συνδυασµών, στην επαναληπτική ψηφοφορία µετέχουν οι υποψήφιοι
περιφερειάρχες όλων των συνδυασµών που ισοψήφησαν.
6. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση, κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή
περισσότερων συνδυασµών, στην επαναληπτική µετέχουν ο υποψήφιος περιφερειάρχης του
πρώτου σε αριθµό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασµού και οι υποψήφιοι περιφερειάρχες των
συνδυασµών που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση.
7.
Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6, επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος
περιφερειάρχης και ο συνδυασµός του που έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία τη σχετική
πλειοψηφία.
Εάν στην ψηφοφορία αυτήν ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι περιφερειάρχες, το Πρωτοδικείο
διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος περιφερειάρχη και του συνδυασµού του.
Εάν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασµοί, το Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για
την ανάδειξη του επιτυχόντος περιφερειάρχη και του συνδυασµού του και εκείνου που θα
συµµετάσχει στη Β΄ κατανοµή σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.
8. Εάν κανένας από τους συνδυασµούς που συµµετέχουν στις εκλογές στην αρχική
ψηφοφορία δεν συγκεντρώσει το εκλογικό µέτρο ή αν µόνον ένας συνδυασµός το έχει
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συγκεντρώσει, τότε στην Α΄ κατανοµή συµµετέχουν οπωσδήποτε οι δύο συνδυασµοί που
έχουν λάβει το µεγαλύτερο αριθµό έγκυρων ψηφοδελτίων.
Οι υποψήφιοι περιφερειάρχες των δύο συνδυασµών συµµετέχουν και στην επαναληπτική
ψηφοφορία.
9. Οι τακτικοί και αναπληρωµατικοί σύµβουλοι εκλέγονται µε βάση την πρώτη ψηφοφορία
σύµφωνα µε τους σταυρούς προτίµησης που έλαβε καθένας στην ψηφοφορία αυτή, όπως
ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 138 και του άρθρου 142 του παρόντος.

Άρθρο 140
Κατανοµή των εδρών του περιφερειακού συµβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια
Οι έδρες του περιφερειακού συµβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια κατανέµονται µεταξύ του
επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασµών, όπως καθορίζονται στο άρθρο 138 του
παρόντος, ως εξής:
1. Ο επιτυχών συνδυασµός λαµβάνει καταρχήν µία (1) έδρα σε κάθε εκλογική περιφέρεια.
2. Η κατανοµή συνεχίζεται αρχίζοντας από το µικρότερο σε εκλογική δύναµη συνδυασµό, ο
οποίος εξασφάλισε, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 138 του παρόντος, συµµετοχή στο
περιφερειακό συµβούλιο.
Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασµού αυτού στην περιφέρεια διαιρείται µε
τον αριθµό των εδρών που δικαιούται και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης, προσαυξηµένο
κατά µία µονάδα, αποτελεί το εκλογικό µέτρο.
Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασµού αυτού διαιρείται σε κάθε εκλογική
περιφέρεια µε το εκλογικό του µέτρο και ο συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες σε κάθε
περιφέρεια όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Εάν ο συνδυασµός εξακολουθεί να δικαιούται έδρες στο περιφερειακό συµβούλιο, ο αριθµός
τους συµπληρώνεται µε τη διάθεση ανά µίας από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου διατηρεί το
µεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων.
3. Εάν στην πρώτη κατά σειρά εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιµες έδρες όσες
δικαιούται ο συνδυασµός εκεί, τις καταλαµβάνει όλες και ο αριθµός τους αφαιρείται από τις
διαθέσιµες της περιφέρειας.
Εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθµός, στο συνδυασµό κατακυρώνονται µόνον οι διαθέσιµες.
Εάν µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής παραµένουν αδιάθετες για το συνδυασµό
έδρες, κατανέµονται ανά µία κατά σειρά στις εκλογικές περιφέρειες, όπου ο συνδυασµός
διατηρεί το µεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων.
4. Οι έδρες που κατανέµονται σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 αφαιρούνται από τις διαθέσιµες
της εκλογικής περιφέρειας.
5. Με την ίδια διαδικασία κατανέµονται οι έδρες σε κάθε εκλογική περιφέρεια για καθένα από
τους άλλους επιλαχόντες συνδυασµούς κατά αύξουσα σειρά εκλογής.
6. Οι έδρες που παραµένουν αδιάθετες σε κάθε εκλογική περιφέρεια µετά την ολοκλήρωση
της παραπάνω διαδικασίας και για όλους τους επιλαχόντες συνδυασµούς καταλαµβάνονται
από τον επιτυχόντα συνδυασµό.

Άρθρο 141
Παραίτηση ή θάνατος υποψήφιου περιφερειάρχη σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας
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1. Πριν από την επαναληπτική ψηφοφορία ο υποψήφιος περιφερειάρχης µπορεί να
παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του. Η παραίτηση γίνεται µε γραπτή δήλωσή του που
επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή ή παραδίδεται µε απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου
την τρίτη ηµέρα, το αργότερο, πριν από την επαναληπτική ψηφοφορία.
2. Αν ένας υποψήφιος περιφερειάρχης παραιτηθεί ή αποβιώσει, τότε η πλειοψηφία των
υποψηφίων του συνδυασµού του επιλέγει άλλον υποψήφιο περιφερειάρχη.
3. Αν εκείνος που έχει επιλεγεί ως υποψήφιος περιφερειάρχης είναι υποψήφιος σύµβουλος
του συνδυασµού, η θέση του ως συµβούλου µένει κενή.
4. Η δήλωση της επιλογής του νέου υποψήφιου περιφερειάρχη επιδίδεται µε δικαστικό
επιµελητή ή παραδίδεται µε απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου το αργότερο τη
δεύτερη ηµέρα πριν από την ψηφοφορία.
Το αρµόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει το νέο υποψήφιο σε δηµόσια συνεδρίαση ακόµη και την
παραµονή της ψηφοφορίας.
5. Αν δεν υποβληθεί δήλωση επιλογής, δεν ανακηρύσσεται κανένας υποψήφιος και εκλέγεται
περιφερειάρχης ο σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού που έχει λάβει κατά την πρώτη
εκλογή τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης.
6. Η επαναληπτική ψηφοφορία γίνεται από τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και τους ίδιους
δικαστικούς αντιπροσώπους.
Άρθρο 142
Τακτικοί και αναπληρωµατικοί περιφερειακοί σύµβουλοι - Ισοψηφία
1. Τακτικοί περιφερειακοί σύµβουλοι εκλέγονται, από τους υποψηφίους καθενός από τους
συνδυασµούς του άρθρου 137, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς
προτίµησης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 141 του παρόντος.
2. Οι υποψήφιοι περιφερειάρχες των επιλαχόντων συνδυασµών θεωρούνται πρώτοι
επιτυχόντες σύµβουλοι των συνδυασµών τους. Αν ο συνδυασµός καταλαµβάνει έδρες σε
περισσότερες εκλογικές περιφέρειες ο υποψήφιος περιφερειάρχης λαµβάνει την έδρα της
εκλογικής περιφέρειας, όπου ο συνδυασµός έλαβε τις περισσότερες έδρες. Σε περίπτωση ίσου
αριθµού εδρών σε περισσότερες περιφέρειες, τότε λαµβάνει την έδρα αυτής στην οποία ο
συνδυασµός έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση όπου σε περισσότερες
περιφέρειες ο συνδυασµός έλαβε ίσο αριθµό ψήφων, διενεργείται κλήρωση.
3.Οι υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες των επιλαχόντων συνδυασµών θεωρούνται επιτυχόντες
σύµβουλοι του συνδυασµού τους στην εκλογική περιφέρεια στην οποία ήταν υποψήφιοι,
εφόσον ο συνδυασµός τους έλαβε έδρα. Ειδικά για τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου
οι υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες των επιλαχόντων συνδυασµών καταλαµβάνουν θέση
περιφερειακού συµβούλου στην εκλογική περιφέρεια που ήταν υποψήφιοι και ο συνδυασµός
τους έλαβε τις περισσότερες έδρες. Σε περίπτωση ίσου αριθµού εδρών σε περισσότερες
εκλογικές περιφέρειες τότε λαµβάνει την έδρα αυτής στην οποία ο συνδυασµός έλαβε τις
περισσότερες ψήφους.
4. Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασµών είναι
αναπληρωµατικοί των τακτικών συµβούλων της εκλογικής τους περιφέρειας, µε τη σειρά των
σταυρών προτίµησης.
5. Εάν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφήσουν το αρµόδιο πρωτοδικείο διενεργεί
κλήρωση.
Άρθρο 143
Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασµών

71

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-2ΡΦ

1. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο µόνο συνδυασµοί και ισοψηφήσουν το πρωτοδικείο διενεργεί
κλήρωση για ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασµού.
Στην περίπτωση αυτή οι έδρες των συµβούλων κατανέµονται κατά τα τρία πέµπτα (3/5) στον
επιτυχόντα συνδυασµό και κατά τα δυο πέµπτα (2/5) στον επιλαχόντα.
2. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 138 και του άρθρου 142
του παρόντος.
Άρθρο 144
Εξαγωγή και δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της εκλογής
1. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στέλνουν µε ασφαλή τρόπο τα εκλογικά στοιχεία
στον πρόεδρο του πρωτοδικείου και στην περιφέρεια. Αφού συγκεντρωθούν τα στοιχεία όλων
των εκλογικών τµηµάτων της περιφέρειας, ο πρόεδρος του πρωτοδικείου εξάγει το γενικό
αποτέλεσµα, το οποίο δηµοσιεύει αµέσως µε τοιχοκόλληση στο πρωτοδικείο και γνωστοποιεί
στο Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και το Υπουργείο Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
2. Ο πίνακας των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας, ο οποίος καταρτίζεται από τον πρόεδρο
του πρωτοδικείου περιέχει:
α) τον αριθµό των εγγεγραµµένων εκλογέων,
β) το συνολικό αριθµό ψηφισάντων,
γ) τον αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων,
δ) τον αριθµό των άκυρων ψηφοδελτίων,
ε) τον αριθµό των λευκών ψηφοδελτίων και
στ) την εκλογική δύναµη κάθε συνδυασµού, δηλαδή το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων
τα οποία έλαβε κάθε συνδυασµός.
Στον πίνακα προτάσσονται οι συνδυασµοί, σύµφωνα µε τη σειρά της εκλογικής τους δύναµης.
Κάτω από τον πίνακα συντάσσεται πράξη, στην οποία αναγράφονται ολογράφως τα πιο πάνω
στοιχεία για κάθε περίπτωση και υπογράφεται από τον πρόεδρο. Κατά την κατάρτιση του
πίνακα µπορεί να παρίσταται ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασµό.
3. Οι εφορευτικές επιτροπές και ο πρόεδρος του πρωτοδικείου γνωστοποιούν αµέσως το
αποτέλεσµα της ψηφοφορίας στον περιφερειάρχη.
Άρθρο 145
Έκθεση πρακτικών
Ο πρόεδρος του Πρωτοδικείου εκθέτει τα πρακτικά της εκλογής και τον πίνακα των
αποτελεσµάτων στο κατάστηµα του πρωτοδικείου επί πέντε (5) ηµέρες και συντάσσει για την
έκθεση αυτή πρακτικό, που τοιχοκολλείται επίσης έξω από το δικαστικό κατάστηµα.

Άρθρο 146
Επικύρωση εκλογής
1. α. Το πολυµελές πρωτοδικείο µετά τη λήξη του πενθηµέρου του προηγούµενου άρθρου
ανακηρύσσει, µε απόφασή του, τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασµούς, τον
περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες και τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς
περιφερειακούς συµβούλους κάθε συνδυασµού που εκλέγονται. Αν ο υποψήφιος
περιφερειάρχης του επιτυχόντος συνδυασµού απεβίωσε ή παραιτήθηκε πριν από την εκλογή
και δεν έγινε αντικατάστασή του σύµφωνα µε το άρθρο 141 παρ. 4, περιφερειάρχης
ανακηρύσσεται ο πλειοψηφήσας σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού.
β. Με την ανωτέρω απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου ανακηρύσσονται οι τακτικοί και
αναπληρωµατικοί σύµβουλοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασµού, σύµφωνα µε
τον αριθµό των σταυρών προτιµήσεως που έχουν λάβει. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται
κλήρωση.
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γ. Στην ίδια απόφαση ανακηρύσσονται οι τακτικοί σύµβουλοι µόνο κάθε συνδυασµού
σύµφωνα µε τον αριθµό των σταυρών προτίµησης που έχουν λάβει.
2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου αναρτά αντίγραφο των πράξεων στο κατάστηµα του
δικαστηρίου επί τρεις (3) συνεχείς ηµέρες και αποστέλλει αντίγραφό τους στον περιφερειάρχη
και στο Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

Άρθρο 147
∆ικαίωµα ένστασης
Ένσταση µπορεί να ασκήσει:
α) κάθε εκλογέας εγγεγραµµένος στους εκλογικούς καταλόγους της οικείας περιφέρειας,
καθώς και
β) όποιος υπήρξε υποψήφιος κατά τις εκλογές στην οικεία περιφέρεια.

Άρθρο 148
Άσκηση - Αρµόδιο δικαστήριο
1. Η ένσταση ασκείται µε δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται, µαζί µε τρία αντίγραφα, στο
πρωτοδικείο που εξέδωσε την προσβαλλόµενη πράξη.
Η προθεσµία για την άσκηση της ένστασης ή η άσκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της
προσβαλλόµενης πράξης.
2. Το δικόγραφο της ένστασης απαιτείται να περιέχει τα στοιχεία που προβλέπονται στο
άρθρο 251 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (ν.2717/1999, ΦΕΚ 97,Α), όπως εκάστοτε
ισχύει
3. Οι ενστάσεις εκδικάζονται σε πρώτο και τελευταίο βαθµό από το ∆ιοικητικό Εφετείο, στο
οποίο υπάγεται η έδρα της οικείας περιφέρειας.
4. Η διαβίβαση της ένστασης στο αρµόδιο για την εκδίκασή της δικαστήριο γίνεται σύµφωνα
µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 252 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας.

Άρθρο 149
Περιεχόµενο της ένστασης
1. Η ένσταση στρέφεται κατά της απόφασης µε την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και
οι επιλαχόντες συνδυασµοί και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασµού που εκλέγονται ως τακτικοί ή
αναπληρωµατικοί, βάσει του σχετικού πίνακα των αποτελεσµάτων ο οποίος ενσωµατώνεται σε
αυτή.
2. Λόγους ένστασης µπορούν να θεµελιώσουν:
α) η έλλειψη νόµιµων προσόντων και η συνδροµή κωλυµάτων σε υποψηφίους που έχουν
εκλεγεί, ως τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη,
β) η παράβαση νόµου κατά τη διεξαγωγή της εκλογής ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού
αποτελέσµατος ή κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασµών ή κατά την ανακήρυξη
των επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασµών και των προσώπων που ανήκουν σε αυτούς,
γ) η ακυρότητα ή η εσφαλµένη αρίθµηση των ψηφοδελτίων.

Άρθρο 150
Προθεσµία για την άσκηση ένστασης
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1. Η ένσταση ασκείται µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερών από τη λήξη του χρόνου έκθεσης
της πράξης µε την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασµοί,
καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασµού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωµατικοί,
σύµφωνα µε το άρθρο 146 του παρόντος.
2. Η προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου δεν παρεκτείνεται σε καµία περίπτωση.

Άρθρο 151
∆ιαδικασία εκδίκασης της ένστασης
1. Για τα θέµατα της προδικασίας, της κύριας διαδικασίας, της παρέµβασης, της αντένστασης,
της αποδεικτικής διαδικασίας, του παρεµπίπτοντος ελέγχου, της απόφασης του δικαστηρίου,
καθώς και της γνωστοποίησής της εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 253 έως και 260
του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, όπως κάθε φορά ισχύει, ο οποίος και εφαρµόζεται για
κάθε σχετικό θέµα, που δεν ρυθµίζεται, ειδικώς, από τις διατάξεις του παρόντος. Κάθε άλλη
διάταξη που ρυθµίζει τα ίδια θέµατα διαφορετικά, καταργείται.
2. Ο κατά το άρθρο 258 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας παρεµπίπτων έλεγχος της
εγγραφής, µετεγγραφής ή διαγραφής εκλογέα στους ή από τους εκλογικούς καταλόγους του
οικείου δήµου, χωρεί κατά των πράξεων αυτών µόνο αν αυτές έγιναν κατά τη σύνταξη ή
αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων κατά τη διάρκεια του έτους, που προηγείται της
ηµεροµηνίας διενέργειας των περιφερειακών εκλογών.
3. Αίτηση αναθεώρησης, τριτανακοπή και αίτηση ερµηνείας ή διόρθωσης ασκούνται κατά τις
διατάξεις του άρθρου 261 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας.

Άρθρο 152
Αίτηση Αναιρέσεως
1. Κατά των αποφάσεων που εκδόθηκαν από τα διοικητικά εφετεία χωρεί αίτηση αναιρέσεως
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την
παρέλευση του πενθηµέρου που ορίζεται στο άρθρο 260 παρ.1 του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ικονοµίας.
2. Όταν ασκείται αίτηση αναιρέσεως
αναιρεσιβαλλόµενης αποφάσεως.

δεν

χορηγείται

αναστολή

εκτέλεσης

της

3. Η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών, το
βραδύτερο, από την περιέλευση της αιτήσεως αναιρέσεως σε αυτό.
4. Αν η τελεσίδικη απόφαση, βάσει της οποίας µεταβλήθηκε µε οποιοδήποτε τρόπο η αρχική
εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών, αναιρεθεί και κριθεί κατ` ουσίαν η διαφορά από το
αρµόδιο διοικητικό δικαστήριο, εκείνοι που ανακηρύσσονται ως επιτυχόντες µετά την
απόφαση θεωρούνται ότι εγκαταστάθηκαν αναδροµικά, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο
114. Η αναδροµική αυτή εγκατάσταση δεν θίγει το κύρος των πράξεων που εκδόθηκαν ή
δηµοσιεύτηκαν από τις αρχές των οποίων η εκλογή ακυρώθηκε από το αρµόδιο διοικητικό
δικαστήριο.
Άρθρο 153
Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης
1. Αν ακυρωθεί η εκλογή για παράβαση νόµου ή για οποιαδήποτε πληµµέλεια,
επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία ανάµεσα στους ίδιους υποψηφίους, που είχαν ανακηρυχθεί
νόµιµα.
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2. Ο δήµαρχος εκδίδει χωρίς καθυστέρηση πρόγραµµα, µε το οποίο καλεί τους δηµότες
εκλογείς για την επανάληψη της εκλογής για τον υπολειπόµενο χρόνο της περιόδου. Το
πρόγραµµα δηµοσιεύεται µε τοιχοκόλληση δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την
ηµέρα που έχει οριστεί για την ψηφοφορία και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήµου και της
περιφέρειας.

2. 2 . Ορισµός αριθµού περιφερειακών συµβούλων κάθε εκλογικής
περιφέρειας του άρθρου 135 του Ν. 3852/ 2010 µε βάση τον
πληθυσµό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή.
Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10754
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
∆/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Ταχ.∆/νση

: Σταδίου 27

Τ.Κ.

: 10183 Αθήνα

Πληροφορίες

: Γεώργιος Χρυσάφης

e-mail

: g.chrisafis@ypes.gr

Τηλέφωνο

: 213-1364395

FAX

: 213-1364383

ΘΕΜΑ:

Ορισµός αριθµού περιφερειακών συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του
άρθρου 136 του Ν. 3852/2010 µε βάση τον De Facto πληθυσµό της, όπως
προκύπτει από τη τελευταία απογραφή

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 3, 113, 135 και 136 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α’ 87).
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2. Το άρθρο 18 παράγραφος 10 περίπτωση α΄ του Ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και

υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές» (Α’ 138).
3. Την υπ’ αριθ. 2891/15-3-2013 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής

Αρχής

«Αποτελέσµατα της Απογραφής Πληθυσµού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De Facto Πληθυσµό

της Χώρας» (Β΄ 630).
4. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 86/2012 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄141).
5. Την υπ’ αριθ. Υ305/1-7-2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του

Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου» (Β΄ 1628), όπως τροποποιήθηκε µε την
υπ’ αριθ. Υ385/30-8-2013 (Β΄ 2164) όµοια απόφαση.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π∆ 63/ 2 005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού για
το τρέχον και τα επόµενα οικονοµικά έτη,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Ο αριθµός των περιφερειακών συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας, σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 136 του Ν. 3852/2010, ορίζεται ως ο αναγραφόµενος στον παρακάτω
Πίνακα:
1.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

98.411

8

ΕΒΡΟΥ

147.326

13

ΘΑΣΟΥ

14.678

1

ΚΑΒΑΛΑΣ

125.090

11

ΞΑΝΘΗΣ

109.615

9

ΡΟ∆ΟΠΗΣ

110.706

9

ΣΥΝΟΛΟ

605.826

51

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
∆ΡΑΜΑΣ

2.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΙΛΚΙΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

140.575

5

1.107.760

42

79.968

3
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ΠΕΛΛΑΣ

139.371

5

ΠΙΕΡΙΑΣ

127.478

5

ΣΕΡΡΩΝ

176.881

7

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

111.244

4

1.883.277
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
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ΣΥΝΟΛΟ
3.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

32.308

5

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

50.683

7

ΚΟΖΑΝΗΣ

150.170

22

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

51.841

7

285.002

41

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΡΤΑΣ

68.912

10

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

44.483

7

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

168.299

25

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

58.027

9

339.721

51

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

119.686

8

ΛΑΡΙΣΑΣ

282.507

20

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

188.336

13

ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ

14.464

1

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

132.492

9

ΣΥΝΟΛΟ

737.485

51

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
4.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ
5.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

6.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

43.385

8

3.209

1

115.473

21

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

38.082

7

ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

23.912

4

224.061

41

ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΙΘΑΚΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
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7.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

211.080

16

ΑΧΑΪΑΣ

310.298

23

ΗΛΕΙΑΣ

161.226

12

ΣΥΝΟΛΟ

682.604

51

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

8.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

117.314

11

ΕΥΒΟΙΑΣ

209.930

19

29.080

3

159.461

14

43.672

4

559.457

51

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

584.413

16

∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

480.851

13

1.022.853

27

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

522.798

14

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

443.888

12

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΦΩΚΙ∆ΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
9.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

73.865

2

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

498.183

13

∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

159.765

4

3.786.616

101

ΝΗΣΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ

98.554

8

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ

90.943

8

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

145.059

13

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

89.145

8

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

161.288

14

584.989
11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

51

ΣΥΝΟΛΟ

78

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-2ΡΦ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΙΚΑΡΙΑΣ

9.774

2

ΛΕΣΒΟΥ

86.312

18

ΛΗΜΝΟΥ

16.992

3

ΣΑΜΟΥ

33.339

7

ΧΙΟΥ

52.477

11

198.894

41

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

9.128

1

21.187

3

29.715

4

7.818

1

3.916

1

47.102

7

ΑΝ∆ΡΟΥ
ΘΗΡΑΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ
ΚΩ
ΜΗΛΟΥ

9.788

1

14.189

2

21.253

3

14.890

2

157.635

22

21.475

3

8.699

1

366.795

51

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

338.052

25

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

75.995

6

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

97.059

7

ΧΑΝΙΩΝ

171.822

13

ΣΥΝΟΛΟ

682.928

51

ΜΥΚΟΝΟΥ
ΝΑΞΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΡΟ∆ΟΥ
ΣΥΡΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Άρθρο 2
H απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς της αρχίζει
από τη δηµοσίευσή της.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
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Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 12933
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
∆/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Ταχ.∆/νση

: Σταδίου 27

Τ.Κ.

: 10183 Αθήνα

Πληροφορίες

: Γεώργιος Χρυσάφης

e-mail

: g.chrisafis@ypes.gr

Τηλέφωνο

: 213-1364395

FAX

: 213-1364383

ΘΕΜΑ:

Τροποποίηση της αριθ. 10754/13-3-2014 Υπουργικής Απόφασης «Ορισµός

αριθµού περιφερειακών συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου
136 του Ν. 3852/2010 µε βάση τον De Facto πληθυσµό της, όπως προκύπτει
από τη τελευταία απογραφή» (Β΄ 647)
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
8. Τα άρθρα 3, 113, 135 και 136 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α’ 87).
9. Το άρθρο 18 παράγραφος 10 περίπτωση α΄ του Ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών

και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές» (Α’ 138).
10. Την υπ’ αριθ. 10754/13-3-2014 «Ορισµός αριθµού περιφερειακών συµβούλων κάθε εκλογικής

περιφέρειας του άρθρου 136 του Ν. 3852/2010 µε βάση τον De Facto πληθυσµό της, όπως προκύπτει
από τη τελευταία απογραφή» (Β΄ 647).
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11. Την υπ’ αριθ. 2891/15-3-2013 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής

Αρχής

«Αποτελέσµατα της Απογραφής Πληθυσµού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De Facto Πληθυσµό

της Χώρας» (Β΄ 630).
12. Την υπ’ αριθ. ΓΠ-192/18-3-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
«Τροποποίηση της Απόφασης µε αριθµό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013) και θέµα

«Αποτελέσµατα της Απογραφής Πληθυσµού−Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσµό
της Χώρας» (Β΄ 699).
13. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα

86/2012 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

Υφυπουργών» (Α΄141).
14. Την υπ’ αριθ. Υ305/1-7-2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του

Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου» (Β΄ 1628), όπως τροποποιήθηκε µε την
υπ’ αριθ. Υ385/30-8-2013 (Β΄ 2164) όµοια απόφαση.
15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π∆ 63/ 2 005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού
για το τρέχον και τα επόµενα οικονοµικά έτη,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Τροποποιούµε την Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 10754/13-3-2014 (Β΄ 647) κατά το µέρος
που αφορά στον πραγµατικό πληθυσµό, στις κάτωθι εκλογικές περιφέρειες:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΗΜΑΘΙΑΣ

140.575

5

1.107.998

42

79.968

3

ΠΕΛΛΑΣ

139.371

5

ΠΙΕΡΙΑΣ

127.478

5

ΣΕΡΡΩΝ

176.881

7

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

111.244

4

1.883.515

71

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΙΛΚΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

585.183

16

∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

480.851

13

1.022.853

27

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

522.798

14

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

443.888

12

73.865

2

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

498.183

13

∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

159.765

4

3.787.386

101

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΝ∆ΡΟΥ

9.128

1

ΘΗΡΑΣ

21.187

3

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

29.715

4

ΚΑΡΠΑΘΟΥ

7.818

1

ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ

3.916

1

47.102

7

9.788

1

ΜΥΚΟΝΟΥ

14.189

2

ΝΑΞΟΥ

21.295

3

ΠΑΡΟΥ

14.890

2

ΡΟ∆ΟΥ

157.635

22

ΣΥΡΟΥ

21.475

3

ΤΗΝΟΥ

8.699

1

366.837

51

ΚΩ
ΜΗΛΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 10754/13-3-2014 (Β΄ 647) Απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών
Άρθρο 3
H απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς της αρχίζει
από τη δηµοσίευσή της.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
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