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ΔΗΠΑΓΥΓΖ
Ζ δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή επαλαζεκειίσζε ηεο λέαο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο, φπσο απηή
δηακνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/ 2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδίνηθεζεο θαη
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (Α’ 87), ε ζεζκνζέηεζε ηεο
πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο κε ηε ζπγθξφηεζε ηζρπξψλ απηνδηνηθνχκελσλ πεξηθεξεηψλ κε
έληνλα αλαπηπμηαθφ ξφιν απνηειεί έλα ηνικεξφ εγρείξεκα, αιιά θαη κηα κεγάιε επθαηξία γηα
ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ηεο ρψξαο καο.
Ζ αλάδεημε λέσλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ ηθαλψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο απμεκέλεο
αλάγθεο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο πνιηηηθψλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν απνηειεί θξίζηκν
γεγνλφο γηα ηελ πνξεία εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ ησλ
πεξηθεξεηψλ.
Γηα ην ιφγν απηφ θαζίζηαηαη αλαγθαία ε άκεζε θαη πιήξεο ελεκέξσζε φισλ ησλ
εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία θνξέσλ.
Κε ηελ εγθχθιην απηή γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα δνζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο κε
ηνλ θαηά ην δπλαηφλ απινχζηεξν θαη ζπζηεκαηηθφηεξν ηξφπν. Απηφ θαζηζηά αλαγθαία θαη
ηελ παξάζεζε Ξαξαξηήκαηνο, ζην νπνίν, εθηφο απφ Ξίλαθα κε ηηο θξίζηκεο πξνζεζκίεο θαη ηε
ζπλαθή λνκνζεζία, πεξηιακβάλνληαη παξαδείγκαηα εμαγσγήο απνηειεζκάησλ γηα πνιιέο
πηζαλέο πεξηπηψζεηο ζηηο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο.
Νη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ ζα γίλνπλ ηελ Θπξηαθή 7 Λνεκβξίνπ
20101 θαη νη επαλαιεπηηθέο, φπνπ ρξεηαζηεί, ηελ επφκελε Θπξηαθή, 14 Λνεκβξίνπ 20102, καδί
κε ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ.
Νη εθινγέο απηέο έρνπλ μερσξηζηή ζεκαζία, επεηδή εθαξκφδνληαη γηα πξψηε θνξά νη
δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2010. Νη αιιαγέο πνπ επέξρνληαη ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία
παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ. Δπηγξακκαηηθά νη βαζηθέο αιιαγέο
πνπ επηθέξεη ν «Θαιιηθξάηεο» ζην εθινγηθφ ζχζηεκα ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:









Κεηψλεηαη ην ειηθηαθφ φξην εθινγηκφηεηαο απφ ην 21ν έηνο ζην 18ν έηνο γηα ζέζεηο
πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνχισλ
Δπαλαθέξεηαη ε ξχζκηζε πνπ απαηηεί πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ
(50%+1) ηνπ ζπλφινπ ησλ εγθχξσλ ςήθσλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ επηηπρφληνο
ζπλδπαζκνχ
Ζ αλάδεημε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνχισλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ εθινγηθέο
πεξηθέξεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα
δηαηεξεζεί αθέξαηα ε ζχλδεζε ησλ λέσλ απηνδηνηθεηηθψλ κνλάδσλ κε ηηο ηνπηθέο
θνηλσλίεο. Θάζε λνκφο ζα αληηπξνζσπεχεηαη νπσζδήπνηε κε ηξεηο (3) έδξεο ζην
πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην.
Ξεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο απνηεινχλ ηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ θαηαξγνχκελσλ:
o Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ,
o Λνκαξρηαθψλ Γηακεξηζκάησλ,
o πξψελ λεζησηηθψλ επαξρείσλ θαη
o απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ ηεο Λνκαξρίαο Αζελψλ.
Ξξνβιέπεηαη φηη ε δηαπίζησζε ησλ αζπκβηβάζησλ ηδηνηήησλ ησλ αηξεηψλ ζα γίλεηαη
κε δηθαζηηθή απφθαζε θαηφπηλ ελζηάζεσο θαη φρη κε δηνηθεηηθή πξάμε ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο (λπλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο).
Δηζάγεηαη αζπκβίβαζην αηξεηνχ θαη νηθνλνκηθήο νθεηιήο ηνπ ζηελ νηθεία Ξεξηθέξεηα,
θαηά αληηζηνηρία ηεο ξχζκηζεο γηα ηνπο Γήκνπο.

1 Άξζξα 114, παξ. 2 θαη 9, παξ. 5 ηνπ Λ. 3852/ 2010
2 Άξζξν 139 ηνπ Λ. 3852/ 2010
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Νξίδεηαη ε αλαζηνιή θάζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πεξηθεξεηάξρε θαη
ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ
απφ ηελ νηθεία πεξηθέξεηα κε επηβάξπλζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο.
Θαζηεξψλεηαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο κίαο θαη κνλαδηθήο έλζηαζεο, ε νπνία ζηξέθεηαη
θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ πνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ, κε ηελ νπνία αλαθεξχζζνληαη νη
επηηπρφληεο θαη νη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί θαη νη ππνςήθηνη θάζε ζπλδπαζκνχ πνπ
εθιέγνληαη σο ηαθηηθνί ή αλαπιεξσκαηηθνί.

Πεκεηψλεηαη φηη κε ην Λ. 3852/ 2010 επέξρνληαη θαη νη αθφινπζεο ζεκαληθέο θαηλνηνκίεο
ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηψλ αξρψλ ησλ Ξεξηθεξεηψλ, νη νπνίεο,
φκσο, δελ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο ζηηο επηθείκελεο εθινγέο ηνπ Λνεκβξίνπ 2010:
Κε απηνχο:
 Δπηκεθχλεηαη θαηά έλα (1) έηνο ε ζεηεία ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ ζε ζρέζε κε απηή
ησλ λνκαξρηαθψλ αξρψλ. Θαηά ζπλέπεηα ε δηάξθεηα ηεο πεξηθεξεηαθήο πεξηφδνπ
νξίδεηαη εθεμήο ζε πέληε (5) έηε.
 Ζ εθινγή ησλ αξρψλ ησλ πεξηθεξεηψλ γίλεηαη ηελ ίδηα εκέξα θαηά ηελ νπνία
δηελεξγείηαη ε ςεθνθνξία γηα ηελ εθινγή ησλ Διιήλσλ κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ
Θνηλνβνπιίνπ θαη γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηψλ ησλ Γήκσλ θαη ζηα ίδηα εθινγηθά
ηκήκαηα. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ αξρψλ πνπ έρνπλ εθιεγεί γίλεηαη ηελ 1ε Πεπηεκβξίνπ
ηνπ έηνπο δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ, ελψ ε ζεηεία ηνπο ιήγεη ηελ 31ε Απγνχζηνπ ηνπ
πέκπηνπ έηνπο.
 Δμνξζνινγίδνληαη ηα πξνβιεπφκελα θσιχκαηα εθινγηκφηεηαο θαη αζπκβίβαζηα ζέζεο
ησλ αηξεηψλ ησλ Ξεξηθεξεηψλ. Δηδηθφηεξα, πξνο απηφλ ην ζθνπφ, εηζάγνληαη νη εμήο
λνκνζεηηθέο κεηαβνιέο σο πξνο ηηο εθινγέο ησλ δεπηεξνβάζκησλ Ν.Ρ.Α.:
α) Δπεθηείλεηαη ην θψιπκα θαη αληίζηνηρα ην αζπκβίβαζην ζηνπο πξνέδξνπο
δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ (κε εμαίξεζε ηα ηδξχκαηα), νη νπνίνη δελ είλαη
αηξεηνί, θαη ζηνπο δηεπζχλνληεο θαη εληεηαικέλνπο ζπκβνχινπο, θαζψο επίζεο θαη ζηνπο
πξντζηακέλνπο ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ησλ
πεξηθεξεηψλ.
β) Νξίδεηαη φηη ην θψιπκα εθινγηκφηεηαο γηα ηνπο γεληθνχο δηεπζπληέο θαη δηεπζπληέο
ηνπ δεκνζίνπ, ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ, ησλ ΛΞΓΓ, ησλ θξαηηθψλ ΛΞΗΓ, ησλ
δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε δηνίθεζε ησλ νπνίσλ νξίδεη άκεζα ή έκκεζα
ην δεκφζην, κε δηνηθεηηθή πξάμε ή σο κέηνρνο, πθίζηαηαη θαηά ην δεθανθηάκελν πξηλ απφ ηε
δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ. Ρν θψιπκα απηφ επεθηείλεηαη θαη ζηνπο δηνηθεηέο, ππνδηνηθεηέο,
πξνέδξνπο δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, δηεπζχλνληεο ή εληεηαικέλνπο ζπκβνχινπο ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ησλ θξαηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ησλ
δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε δηνίθεζε ησλ νπνίσλ νξίδεη άκεζα ή έκκεζα
ην Γεκφζην κε δηνηθεηηθή πξάμε ή σο κέηνρνο.

Πεκεηψλεηαη φηη εηδηθά γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο ηνπ Λνεκβξίνπ 2010, θαζψο
θαη γηα ηελ πεξηθεξεηαθή πεξίνδν ηνπ 2011- 2014, ζα ηζρχζνπλ ηα θσιχκαηα θαη
ηα αζπκβίβαζηα ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Θψδηθα Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο (ΞΓ 30/
1996, Α’ 21), φπσο ηζρχεη, θαη’ αληηζηνηρία πξνο ηηο πθηζηάκελεο Λνκαξρηαθέο
Απηνδηνηθήζεηο θαη Λνκαξρηαθά Γηακεξίζκαηα.
Πεκεηψλεηαη φηη γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο σο πιεζπζκφο θάζε εθινγηθήο πεξηθέξεηαο λνείηαη ν
πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο3 ηεο γεληθήο απνγξαθήο πιεζπζκνχ ηνπ Θξάηνπο ηεο 18εο Καξηίνπ
2001, φπσο απηή θπξψζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 6821/ Γ5- 908/ 2002 θνηλή απφθαζε ησλ
πνπξγψλ Νηθνλνκίαο & Νηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο
(Β΄715).
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 134, παξ. 5 ηνπ Λ. 3852/ 2010 γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο
εθινγέο ηνπ έηνπο 2010 φπνπ αλαθέξεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/ 2010 ν πεξηθεξεηάξρεο
λνείηαη ν λνκάξρεο ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ αλήθεη ν ζπγθεθξηκέλνο δήκνο θαη
3 Άξζξν 283, παξ. 12 ηνπ Λ. 3852/ 2010
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φπνπ αλαθέξεηαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο λνείηαη ν Γεληθφο
Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ αλήθεη ν ζπγθεθξηκέλνο
δήκνο.
Δπηπξφζζεηα, αξκφδην δηθαζηήξην είλαη ην πνιπκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο πεξηθέξεηαο
θαη ην Ξξσηνδηθείν Αζελψλ είλαη αξκφδην δηθαζηήξην γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο.
Ρέινο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 134, παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/ 2010 νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα
ηελ εθινγή βνπιεπηψλ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ
εθινγψλ, γηα φζα ζέκαηα δελ πθίζηαηαη εηδηθή πξφβιεςε ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.
Γηα πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ παξνχζα
εγθχθιην κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηνπο θαησηέξσ ππαιιήινπο ηεο Γ/λζεο Νξγάλσζεο θαη
Ιεηηνπξγίαο ΝΡΑ:
ΝΛΝΚΑ

ΡΖΙ. ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ

Θσλζηαληίλν Δπζηαζίνπ
Θίκσλ Πηδεξφπνπιν
Καηίλα Ληηληηνχκε
Αγγειηθή Ξαπάδνγινπ
Γξεγφξε Γεσξγαλέ
Εέηα Ιαηζνχδε
Καξία Παπέια
Βηβή Γεσξγαθνπνχινπ

213-1364026
213-1364321
213-1364378
213-1364342
213-1364395
213-1364390
213-1364391
213-1364337

Γ/ΛΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ
ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΝπ
k.eystathiou@ypes.gr
k.sidiropoulos@ypes.gr
sdidioumi@ypes.eu
a.papazoglou@ypes.gr
ggeorganes@ypes.eu
g.latsoudi@ypes.gr
m.sapela@ypes.gr
p.georgakopoulou@ypes.gr

Ρελ παξνχζα εγθχθιην κπνξείηε λα ηελ αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηνηφπν ηνπ πνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο: www. ypes.gr/ εθινγέο/
δεκνηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο εθινγέο/ εγθχθιηνη-απνθάζεηο-ΦΔΘ/ δηελέξγεηα πεξηθεξεηαθψλ θαη
δεκνηηθψλ εθινγψλ- εγθχθιηνη- απνθάζεηο
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ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΛΔΥΛ ΝΟΥΛ
Αληηπεξηθεξεηάξρεο: ν άκεζα εθιεγφκελνο, καδί κε ηνλ πεξηθεξεξεηάξρε, εθπξφζσπνο ηεο

θάζε πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, εθηφο ησλ πεξηθεξεηψλ Λνηίνπ θαη Βνξείνπ Αηγαίνπ, Ηνλίσλ
Λήζσλ, Θεζζαιίαο θαη Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο, ν νπνίνο εθπξνζσπεί ηνπο
αληίζηνηρνπο λνκνχο.

Δθινγηθέο πεξηθέξεηεο: Κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/ 2010 εηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο

εθινγηθήο πεξηθέξεηαο ζηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο. Πχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 135
ηνπ ηδίνπ λφκνπ εθινγηθέο πεξηθέξεηεο απνηεινχλ νη πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο
ζπζηήλνληαη κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ . 3852/ 2010.

Ξιεζπζκφο: πνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/ 2010, θαη επνκέλσο, θαη ζε απηέο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία, γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ πιεζπζκφ λνείηαη ν
πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηεο γεληθήο απνγξαθήο πιεζπζκνχ ηνπ Θξάηνπο ηεο 18εο Καξηίνπ
2001, φπσο απηή θπξψζεθε κε ελ ππ’ αξηζκ. 6821/ Γ5- 908/ 2002 θνηλή απφθαζε ησλ
πνπξγψλ Νηθνλνκίαο & Νηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο
(Β΄715).

Πηαπξνδνζία: Κε ηε ζηαπξνδνζία ν πνιίηεο εθθξάδεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ πξνο έλαλ
ππνςήθην πεξηθεξεηαθφ ζχκβνπιν ζηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο φπνπ εθιέγνληαη έσο 3
πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη, πξνο έλαλ ή δχν ππνςεθίνπο ζπκβνχινπο ζηηο εθινγηθέο
πεξηθέξεηεο φπνπ εθιέγνληαη απφ 4 έσο θαη 7 πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη, πξνο έλαλ ή δχν ή
ηξεηο ππνςεθίνπο ζπκβνχινπο ζηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο φπνπ εθιέγνληαη απφ 8 έσο θαη 12
πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη θαη πξνο έλαλ ή δχν ή ηξεηο ή ηέζζεξηο ππνςεθίνπο ζπκβνχινπο
ζηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο φπνπ εθιέγνληαη πεξηζζφηεξνη απφ 12 πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη.

Ξεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο: Νη πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 3 θαη 135 ηνπ
Λ. 3852/ 2010 θαη άξζξν 18, παξ. 10 ηνπ Λ. 3870/ 2010 (Α’ 138) είλαη νη εμήο:
Ξεξηθέξεηα
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο

Θεληξηθήο Καθεδνλίαο

Γπηηθήο Καθεδνλίαο

Ζπείξνπ

Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα
Γξάκαο
Έβξνπ
Θαβάιαο
Θάζνπ
Μάλζεο
Ονδφπεο
Ζκαζίαο
Θεζζαινλίθεο
Θηιθίο
Ξηεξίαο
Ξέιιαο
Πεξξψλ
Σαιθηδηθήο
Γξεβελψλ
Θαζηνξηάο
Θνδάλεο
Φιψξηλαο
Άξηαο
Θεζπξσηίαο
Ησαλλίλσλ
Ξξεβέδεο
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Θεζζαιίαο

Ηνλίσλ Λήζσλ

Γπηηθήο Διιάδαο

Πηεξεάο Διιάδαο

Αηηηθήο

Ξεινπνλλήζνπ

Βνξείνπ Αηγαίνπ

Λνηίνπ Αηγαίνπ

Θαξδίηζαο
Ιάξηζαο
Καγλεζίαο
Ππνξάδσλ
Ρξηθάισλ
Εαθχλζνπ
Θέξθπξαο
Θεθαιιελίαο
Ιεπθάδαο
Ηζάθεο
Αηησιναθξλαλίαο
Αραΐαο
Ζιείαο
Βνησηίαο
Δπβνίαο
Δπξπηαλίαο
Φζηψηηδνο
Φσθίδαο
Θεληξηθφο Ρνκέαο Αζελψλ
Λφηηνο Ρνκέαο Αζελψλ
Βφξεηνο Ρνκέαο Αζελψλ
Γπηηθφο Ρνκέαο Αζελψλ
Ξεηξαηψο
Λήζσλ
Γπηηθήο Αηηηθήο
Αλαηνιηθήο Αηηηθήο
Αξγνιίδαο
Αξθαδίαο
Θνξηλζίαο
Ιαθσλίαο
Κεζζελίαο
Ιέζβνπ
Ιήκλνπ
Σίνπ
Πάκνπ
Ηθαξίαο
Θσ
Θαξπάζνπ
Θαιχκλνπ
Οφδνπ
Πχξνπ
Θέαο- Θχζλνπ
Κήινπ
Ξάξνπ
Λάμνπ
Ρήλνπ
Κπθφλνπ
Άλδξνπ
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Θξήηεο

Θήξαο
Ζξαθιείνπ
Ιαζηζίνπ
Οεζχκλνπ
Σαλίσλ

9

ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ
ΔΘΙΝΓΔΠ ΓΗΑ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΑΟΣΥΛ
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α’
ΔΘΙΝΓΔΠ – ΔΘΙΝΓΔΗΠ – ΔΘΙΝΓΗΚΝΗ

1. Σξφλνο δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ
Νη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ πξψησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο πεξηφδνπ
πνπ αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη ιήγεη ηελ 31ε Απγνχζηνπ 20144 ζα γίλνπλ ηελ
Θπξηαθή 7 Λνεκβξίνπ 2010. Γηα ηελ πξνθήξπμε ησλ εθινγψλ απηψλ δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε
πξάμε πξνθήξπμεο, αθνχ ε εκεξνκελία δηελέξγεηάο ηνπο νξίδεηαη ξεηά κε ηα άξζξα 114, παξ.
2 θαη 9, παξ. 5 ηνπ Λ. 3852/ 2010. Νη εθινγέο ζα δηεμαρζνχλ ηαπηφρξνλα κε ηηο δεκνηηθέο
εθινγέο, ζηα ίδηα εθινγηθά ηκήκαηα, κε ηηο ίδηεο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο θαη ηνπο ίδηνπο
αληηπξνζψπνπο ηεο δηθαζηηθήο αξρήο θαη εθφξνπο αληηπξνζψπσλ, αιιά ε ςεθνθνξία
δηελεξγείηαη ζε δηαθνξεηηθέο θάιπεο.5
Πηηο εθινγέο απηέο ε ςεθνθνξία δηεμάγεηαη γηα ηελ αλάδεημε:
 Ξεξηθεξεηαξρψλ,
 Αληηπεξηθεξεηαξρψλ θαη
 πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνχισλ
Ζ ςεθνθνξία ζα αξρίζεη ηελ 7ε πξσηλή θαη ζα ιήμεη ηελ 7ε βξαδηλή ψξα ηεο ίδηαο εκέξαο.6
Πε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο ςεθνθνξίαο, απηή ζα δηεμαρζεί ηελ επφκελε Θπξηαθή 14
Λνεκβξίνπ 2010, κε ίδηα ψξα έλαξμεο θαη ιήμεο.7 Αλ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ
πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα εθινγηθά ηκήκαηα δελ δηεμαρζεί ε ςεθνθνξία,
απηή ζα γίλεη ηελ Ρεηάξηε 10 Λνεκβξίνπ 2010.8

2. Δθινγείο θαη Δθιφγηκνη
2.1 Δθινγηθφ δηθαίσκα
Γηθαίσκα ςήθνπ ζηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο έρνπλ φινη νη δεκφηεο ηνπ Γήκνπ ή ηεο
Θνηλφηεηαο ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο, νη νπνίνη ζσξεπηηθά 9:



έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, δειαδή έρνπλ γελλεζεί κέρξη θαη
ηελ 31.12.1992
είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ
ελνηήησλ10 θαη

4 Άξζξα 114, παξ. 3 θαη 5 θαη 9, παξ. 5 ηνπ Λ. 3852/ 2010
5 Άξζξν 134, παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/ 2010
6 Άξζξν 132 Λ. 3852/2010
7 Άξζξν 139 ηνπ Λ. 3852/ 2010
8 Άξζξν 133 Λ. 3852/2010
9 Άξζξν 116 Λ. 3852/2010
10 Ζ θαζφινπ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη εθείλεο ηεο θαηαρψξηζεο κεηαβνιψλ, δηαγξαθψλ,
θαζψο θαη ηεο ηαθηήο, αλά δήκηλν, αλαζεψξεζήο ηνπο, νξηνζεηείηαη ζην ΞΓ 96/ 2007 (Α’ 116), πνπ εκπεξηέρεη ηε λνκνζεζία γηα ηελ
εθινγή βνπιεπηψλ (άξζξα 7 έσο θαη 26). Πεκεηψλεαη φηη θαηά ηε ξεηή πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 116, παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/ 2010 νη εθινγηθνί
θαηάινγνη πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ αλάδεημε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ.
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δελ έρνπλ ζηεξεζεί ην εθινγηθφ δηθαίσκα.

Γελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο φζνη Έιιελεο πνιίηεο έρνπλ ζηεξεζεί
ην εθινγηθφ δηθαίσκα, δειαδή φζνη βξίζθνληαη ζε πιήξε ζηεξεηηθή δηθαζηηθή
ζπκπαξάζηαζε11 θαη φζνη ζηεξήζεθαλ ην δηθαίσκα απηφ ιφγσ ακεηάθιεηεο πνηληθήο
θαηαδίθεο γηα θάπνην απφ ηα εγθιήκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ Ξνηληθφ 12 θαη Πηξαηησηηθφ
Ξνηληθφ Θψδηθα13, θαη εθφζνλ ε ζηέξεζε απηή πθίζηαηαη θαηά ην ρξφλν δηεμαγσγήο ησλ
εθινγψλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο γηα ηελ
αλάδεημε ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ πνιίηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, νη νκνγελείο θαη νη λνκίκσο δηακέλνληεο ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ δελ έρνπλ
εθινγηθφ δηθαίσκα γηα ηελ αλάδεημε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ.

2.2 Δθινγείο
Δηδηθφηεξα, ζε θαζεκηά απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο αλάδεημεο ησλ αξρψλ ησλ πεξηθεξεηψλ,
ςεθίδνπλ:
 γηα Ξεξηθεξεηάξρε: φινη νη δεκφηεο εθινγείο, νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο
εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ηεο πεξηθέξεηαο.


γηα Αληηπεξηθεξεηάξρε: φινη νη δεκφηεο εθινγείο, νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη
ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ηνπ λνκνχ. Δηδηθά γηα ηελ
Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο νη εγγεγξακκέλνη ζηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο ησλ
πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ.



γηα πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο: φινη νη δεκφηεο εθινγείο, νη νπνίνη είλαη
εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ηεο
εθινγηθήο πεξηθέξεηαο.

2.3 Άζθεζε εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο
Ζ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο είλαη ππνρξεσηηθή. Απφ ηελ ππνρξέσζε απηή
εμαηξνχληαη14:
 Νη θάηνηθνη ηνπ εμσηεξηθνχ
 ζνη έρνπλ ππεξβεί ην 70φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο
 ζνη δηακέλνπλ ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ 200
ρηιηφκεηξα απφ ην εθινγηθφ ηκήκα φπνπ ςεθίδνπλ.15
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο δελ ζπληάζζνληαη εηδηθνί εθινγηθνί θαηάινγνη
γηα ηνπο θξαηνχκελνπο16 θαη ηνπο λαπηηθνχο.17
Δπίζεο, ζηηο εθινγέο απηέο νη εηεξνδεκφηεο αζθνχλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα κφλν ζην
Γήκν ή ηελ Θνηλφηεηα, ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ησλ νπνίσλ είλαη εγγεγξακκέλνη, θαη φρη

11

Άξζξα 1666 έσο θαη 1688 ΑΘ

12

Άξζξα 59 έσο θαη 66, παξ. 3 ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα

13

Άξζξν 7 , παξ. 1β ηνπ Λ. 2287/ 1995 (Α’ 20)

14 Άξζξν 116, παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/ 2010
15 Πρεηηθή ε ππ’ αξηζκ. 39959/ 16.7.2010 εγθχθιηνο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ε
νπνία είλαη δηαζέζηκε ζηνλ ηζηνηφπν: www.ypes.gr
16 Πχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ Πσθξνληζηηθνχ Θψδηθα (Λ. 2776/1999, Α΄291 ) νη θξαηνχκελνη ςεθίδνπλ κφλν θαηά ηηο
βνπιεπηηθέο εθινγέο θαη ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ Διιήλσλ Δπξσβνπιεπηψλ
17 Πχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 10 ηνπ Λ. 2623/1998 ( Α΄139 ), νη λαπηηθνί αζθνχλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα ζηηο
βνπιεπηηθέο εθινγέο, ζηηο εθινγέο ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηα δεκνςεθίζκαηα.

11

ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο φπσο πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ Λ. 3146/2003
(Α΄125).18
Νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ ΞΓ 96/ 2007 (Α’ 116) «Θσδηθνπνίεζε
λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή Βνπιεπηψλ», γηα ηε ρνξήγεζε εηδηθήο άδεηαο απνπζίαο γηα ηελ
άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο εθαξκφδνληαη θαη ζηηο εθινγέο ησλ πεξηθεξεηαθψλ
αξρψλ.19 Νη ίδηεο απηέο δηαηάμεηο ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο.20

2.4 Δθιφγηκνη
α. Γηα ην αμίσκα ηνπ πεξηθεξεηάξρε θαη αληηπεξηθεξεηάξρε έρνπλ δηθαίσκα λα εθιεγνχλ φινη
νη εγγεγξακκέλνη ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο, νη
νπνίνη:
 έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθιέγεηλ21
 έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 21ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο22 θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ
εθινγψλ, δειαδή έρνπλ γελλεζεί κέρξη ηηο 6.11.1989
β. Γηα ην αμίσκα ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνχινπ23 έρνπλ δηθαίσκα λα εθιεγνχλ φινη νη
εγγεγξακκέλνη ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο, νη
νπνίνη:
 έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθιέγεηλ
 έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ
εθινγψλ, δειαδή έρνπλ γελλεζεί κέρξη ηηο 6.11.1992.

2.4.1 Κεηαδεκφηεπζε ππνςεθίσλ
Πηνπο ππνςήθηνπο Ξεξηθεξεηάξρεο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη πεξηθεξεηαθνχο
ζπκβνχινπο πνπ δελ είλαη δεκφηεο Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο ηεο πεξηθέξεηαο, φπνπ
18 Άξζξν 2, παξ. 1 ηνπ Λ. 3146/ 2003: «Νη εθινγείο πνπ δηακέλνπλ ζε δήκν ή θνηλφηεηα άιιεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο απφ εθείλε, ζηνπο
εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλνη, απνθαινχληαη ζην εμήο "εηεξνδεκφηεο" θαη κπνξνχλ λα αζθνχλ ην εθινγηθφ ηνπο
δηθαίσκα θαηά ηηο γεληθέο βνπιεπηηθέο εθινγέο, ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε αληηπξνζψπσλ ζην Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην θαη ηα
δεκνςεθίζκαηα ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο».
19 Άξζξν 106, ΞΓ 86/ 2007: «1. Απαγνξεχεηαη ε ρνξήγεζε θάζε θαλνληθήο άδεηαο απνπζίαο ζε ηαθηηθνχο δεκνζίνπο ππαιιήινπο,
ζηξαηησηηθνχο γεληθά θαη ηαθηηθνχο ππαιιήινπο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ πξνθήξπμε
ησλ εθινγψλ κέρξη θαη ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο. Νη άδεηεο πνπ ηπρφλ ρνξεγήζεθαλ πξηλ απφ ηελ πξνθήξπμε ησλ εθινγψλ
αλαθαινχληαη απηνδηθαίσο ρσξίο λα απαηηείηαη ε έθδνζε απφθαζεο ηεο αξκφδηαο αξρήο θαη ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ απηέο ηηο άδεηεο είλαη
ππνρξεσκέλα λα βξεζνχλ ζηηο ζέζεηο ηνπο ρσξίο νπνηαδήπνηε εηδνπνίεζε.
2. Πε πεξίπησζε θαηεπείγνπζαο αλάγθεο κπνξεί λα ρνξεγεζεί άδεηα ζε δεκφζηνπο πνιηηηθνχο ππαιιήινπο θαη ζηξαηησηηθνχο γεληθά,
χζηεξα απφ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ πνπξγνχ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ απ` απηφλ νξγάλνπ. Πε ηαθηηθνχο ππαιιήινπο ησλ
νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ε άδεηα απηή ρνξεγείηαη χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο.
3. Πηνπο ηαθηηθνχο ππαιιήινπο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ
αξκφδηα πξντζηακέλε αξρή, χζηεξα απφ εθηίκεζε ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ θαηά ηελ εκέξα ηεο εθινγήο, εηδηθή άδεηα απνπζίαο, πνπ
θαιχπηεη ηνλ απνιχησο αλαγθαίν ρξφλν γηα ηε κεηάβαζε ηνπο ζηνλ ηφπν άζθεζεο ηνπ εθινγηθνχ ηνπο δηθαηψκαηνο θαη ηελ επηζηξνθή
ηνπο απ` απηφλ. Ν ρξφλνο ηεο άδεηαο απηήο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ρξφλν ηεο θαλνληθήο άδεηαο πνπ δηθαηνχληαη νη ππάιιεινη απηνί,
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
Κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη πξνυπνζέζεηο είλαη δπλαηφ λα ρνξεγείηαη εηδηθή άδεηα απνπζίαο κε απνδνρέο ζην πξνζσπηθφ κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ δεκνζίνπ, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη
ζην πξνζσπηθφ ησλ ππφινηπσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο θιάδνπ θαη ζρέζεο εξγαζίαο.
4. Απηά πνπ νξίδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ αλάινγα θαη γηα ην πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα. Ρα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο.»
20 Άξζξν 31 παξ. 2 ΘΛΑ
21

Βι. αλσηέξσ ζηελ ελφηεηα 2.1.

22

Ζ απφδεημε ηεο ειηθίαο κε ππεχζπλζε δήισζε, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 3, παξ. 5 ηνπ Λ. 2690/ 1999 (Θψδηθα Γηνηθεηηθήο

Γηαδηθαζίαο, Α’ 45) είλαη δπλαηή, κφλν εθφζνλ ε ειηθία δελ απνδεηθλχεηαη απφ ην δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, ηε ιεμηαξρηθή πξάμε
γέλλεζεο ή απφ ην κεηξψν αξξέλσλ ή ην δεκνηνιφγην.
23 Άξζξν 116 παξ. 2 Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ Α΄87)

12

ελδηαθέξνληαη λα εθιεγνχλ, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαδεκφηεπζεο πξνθεηκέλνπ λα ζέζνπλ
ππνςεθηφηεηα ζε απηέο, ρσξίο ηε ζπλδξνκή ηεο πξνυπφζεζεο ηεο δηεηνχο θαηνηθίαο. 24
ζνη ελδηαθέξνληαη λα κεηαδεκνηεχζνπλ κε ηηο δηαηάμεηο απηέο νθείινπλ λα ππνβάινπλ
αίηεζε γηα κεηαδεκφηεπζε ζε δήκν ή θνηλφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο απφ ηελ 1ε Απγνχζηνπ
2010 κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε ηεο θαηάζεζεο ζην αξκφδην δηθαζηήξην ηεο δήισζεο
θαηάξηηζεο ησλ ζπλδπαζκψλ, δει. κέρξη ηελ 12ε ψξα βξαδπλή ηεο 16εο Νθησβξίνπ
2010.25 Πε φζεο, φκσο, πεξηπηψζεηο ε δηαδηθαζία ηεο κεηαδεκφηεπζεο πεξαησζεί κεηά ηελ
31ε Απγνχζηνπ 2010, πνπ είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηεο Γ΄ αλαζεψξεζεο ησλ εθινγηθψλ
θαηαιφγσλ, ζηνπο νπνίνπο ζα έρνπλ πεξηιεθζεί φιεο νη κεηαβνιέο (κεηαδεκνηεχζεηο θιπ.)
πνπ έγηλαλ κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή θαη βάζεη ησλ νπνίσλ ζα δηελεξγεζνχλ νη εθινγέο ηεο
7εο Λνεκβξίνπ 2010, ν ππνςήθηνο δελ ζα κπνξεί λα ςεθίζεη ζηελ πεξηθέξεηα φπνπ ζέηεη
ππνςεθηφηεηα.26 Δλλνείηαη φηη ζα κπνξεί λα ςεθίζεη γηα ηελ αλάδεημε ησλ πεξηθεξεηαθψλ
αξρψλ ζην Γήκν ή ηελ Θνηλφηεηα φπνπ ήηαλ δεκφηεο κέρξη ηελ 31ε Απγνχζηνπ 2010.
Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κεηαδεκφηεπζε είλαη ηα εμήο:
1. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ε νπνία θαηαηίζεηαη ζην Γήκν φπνπ επηζπκεί λα
κεηαδεκνηεχζεη. Ζ εγγξαθή γίλεηαη ζην δεκνηνιφγην ηνπ Γήκνπ πνπ νξίδεηαη σο
έδξα ηνπ λένπ Γήκνπ.27 Πηελ αίηεζε απηή ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα δειψζεη ξεηά
φηη ζα ζέζεη ππνςεθηφηεηα ζηελ πεξηθέξεηα θαη γηα ην ιφγν απηφ δεηά ηελ εγγξαθή
ηνπ ζην γεληθφ κεηξψν ησλ δεκνηψλ.
2. Ξηζηνπνηεηηθφ πεξί εγγξαθήο ηνπ ζην δεκνηνιφγην ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο απφ
φπνπ κεηαδεκνηεχεη
Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη ε δηαδηθαζία κεηαδεκφηεπζεο κπνξεί λα δηελεξγεζεί κέζσ ΘΔΞ.28
Νη Γήκνη ππνρξενχληαη λα πξνβνχλ άκεζα, θαη πάλησο φρη πέξαλ ηεο 18εο Νθησβξίνπ 2010,
ζηε κεηαδεκφηεπζε θαη λα εθδφζνπλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο. Δθφζνλ απηφο πνπ
κεηαδεκφηεπζε δελ αλαθεξπρζεί ππνςήθηνο, ε απφθαζε κεηαδεκφηεπζεο παχεη λα ηζρχεη
κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ αλαθήξπμε ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ
ππνςεθίσλ, δειαδή κεηά ηελ 23ε Φεβξνπαξίνπ 2011. Ζ απψιεηα ηεο δεκνηηθφηεηαο
επέξρεηαη απηνδηθαίσο. Υο εθ ηνχηνπ ε ζρεηηθή απφθαζε έρεη δηαπηζησηηθφ ραξαθηήξα, σο
πξνο ηε κε πιήξσζε ηεο πξνυπφζεζεο αλαθήξπμεο ηνπ κεηαδεκνηεχζαληνο σο ππνςεθίνπ.

3. Θσιχκαηα εθινγηκφηεηαο
Πχκθσλα κε ην άξζξν 117, παξ. 11 ηνπ Λ. 3852/ 2010 γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο ηνπ
Λνεκβξίνπ 2010 ζα ηζρχζνπλ γηα ηνπο ππνςήθηνπο πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο θαη
αληηπεξηθεξεηάξρεο ηα θσιχκαηα ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Θψδηθα Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο (ΞΓ
30/ 1996, Α’ 21), φπσο ηζρχεη, θαη’ αληηζηνηρία πξνο ηηο πθηζηάκελεο Λνκαξρηαθέο
Απηνδηνηθήζεηο θαη Λνκαξρηαθά Γηακεξίζκαηα. Γηα ηνπο ππνςήθηνπο πεξηθεξεηάξρεο ηα
θσιχκαηα ηζρχνπλ θαη’ αληηζηνηρία νιφθιεξεο ηεο πεξηθέξεηαο.

24

Άξζξν 116, παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/ 2010

25

Πχκθσλα κε ην άξζξν 126 ηνπ Λ. 3852/ 2010 ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ πεξηθεξεηαθψλ

αξρψλ δελ ππνινγίδεηαη ε εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο. Ζ πξνζεζκία ιήγεη κφιηο παξέιζεη θαη ε ηειεπηαία εκέξα ηεο, έζησ θαη αλ είλαη εκέξα
αξγίαο.
26

ΠηΔ 1071/ 2008

27

Άξζξν 10, παξ. 5 ηνπ Λ. 3852/ 2010

28

Πρεη. ε ππ’ αξηζκ. ΓΗΑΓΞ/ Α1/13190/ 1.7.2002 Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο

(Β’ 896)

13

Υο εθ ηνχηνπ, δελ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ ζηα αμηψκαηα ηεο πεξηθέξεηαο, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 21 ηνπ ΘΛΑ:


Νη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί29, φζνη, δειαδή, εκπίπηνπλ ζην ξπζκηζηηθφ πεδίν
ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Θψδηθα Νξγαληζκνχ Γηθαζηεξίσλ θαη Θαηάζηαζεο
Γηθαζηηθψλ Ιεηηνπξγψλ (Λ. 1756/ 1988, Α’ 35).30 Δίλαη πξνθαλέο φηη ην
θψιπκα εθινγηκφηεηαο δελ θαηαιακβάλεη ηνπο δηθαζηηθνχο ππαιιήινπο, νη
νπνίνη δηέπνληαη, απφ πιεπξάο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο, απφ απηνηειή
Θψδηθα (Θχξσζε Θψδηθα Γηθαζηηθψλ παιιήισλ, θπξση. Λ. 2812/ 2000, Α’
67)31



Νη αμησκαηηθνί ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο.
-

πφ ην δεδνκέλν φηη είλαη δηαθξηηή ε ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ κνλίκσλ
αμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ (Λ. 2439/ 1996, Α’ 219) έλαληη εθείλεο
ησλ κνλίκσλ αλζππαζπηζηψλ θαη ππαμησκαηηθψλ (ΛΓ 445/ 1974, Α’ 160), δελ
θαηαιακβάλνληαη απφ ην θψιπκα απηφ νη αλζππαζπηζηέο θαη ππαμησκαηηθνί
ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Γελ έρνπλ θψιπκα εθινγηκφηεηαο νη δφθηκνη
έθεδξνη αμησκαηηθνί θαη νη νπιίηεο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ (ζηξαηεχζηκνη,
κφληκνη, εζεινληέο, επαγγεικαηίεο θαη βξαρείαο αλαθαηάηαμεο).32
Υο αμησκαηηθνί ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζεσξνχληαη νη θαηέρνληεο βαζκφ
ππαζηπλφκνπ Β’ θαη άλσ.33 Νη ζπλνξηαθνί θχιαθεο θαη νη εηδηθνί θξνπξνί
απνηεινχλ ηδηαίηεξεο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ, πνπ δηέπνληαη, αληηζηνίρσο,
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2622/ 1988 (Α’ 138) θαη ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Λ. 2734/
1999 (Α’ 161) θαη δελ θαηαιακβάλνληαη απφ ην θψιπκα απηφ.
Γελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ησλ αμησκαηηθψλ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο 34
νη ππξνλφκνη, νη αξρηππξνζβέζηεο θαη νη ππξνζβέζηεο.
Ζ Διιεληθή Αγξνθπιαθή απνηειεί απηνηειή ππεξεζία ηνπ πνπξγείνπ
Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε θαη δελ εληάζζεηαη ζηα Πψκαηα Αζθαιείαο 35
Ρν Ιηκεληθφ Πψκα, σο εθ ηεο θχζεσο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ (ΛΓ 444/ 1970,
Α’ 39) ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη αλήθεη ζηα Πψκαηα Αζθαιείαο. Νη βαζκνί
ησλ αμησκαηηθψλ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 13 ηνπ Λ. 3079/ 2002 (Α’ 311) 36,
ζηνπο νπνίνπο δελ εκπίπηνπλ νη αλζππαζπηζηέο, νη ππαμησκαηηθνί θαη νη
ιηκελνθχιαθεο.

-

-

29 Πηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο δελ αλήθνπλ νη ηαηξνδηθαζηέο (άξζξν 33,

Λ. 1756/1988, Α΄ 35), νχηε νη άκηζζνη ή έκκηζζνη

ππνζεθνθχιαθεο (άξζξν 92 Π). Αλαθνξηθά κε ηνπο άκηζζνπο ππνζεθνθχιαθεο βι. ππ’ αξηζκ. 3/ 1999 Γλσκνδφηεζε Δηζαγγειέα Αξείνπ
Ξάγνπ
30 α) Ν πξφεδξνο, νη αληηπξφεδξνη, ζχκβνπινη, πάξεδξνη, εηζεγεηέο θαη δφθηκνη εηζεγεηέο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο.
β) Ν Ξξφεδξνο, ν Δηζαγγειέαο, νη αληηπξφεδξνη ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ, νη αξενπαγίηεο θαη αληεηζαγγειείο ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ, νη πξφεδξνη θαη
εηζαγγειείο

εθεηψλ,

αληηεηζαγγειείο

νη

εθέηεο

πξσηνδηθψλ,

θαη

νη πάξεδξνη

αληηεηζαγγειείο εθεηψλ,
πξσηνδηθείσλ

νη

πξφεδξνη θαη εηζαγγειείο πξσηνδηθψλ, νη πξσηνδίθεο θαη

θαη πάξεδξνη

εηζαγγειίαο, νη εηξελνδίθεο, πηαηζκαηνδίθεο θαη δφθηκνη

εηξελνδίθεο.
γ) Ν Ξξφεδξνο, ν γεληθφο επίηξνπνο ηεο Δπηθξαηείαο, νη αληηπξφεδξνη,

ζχκβνπινη, αληεπίηξνπνη, πάξεδξνη, εηζεγεηέο θαη δφθηκνη

εηζεγεηέο ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ.
δ) Ν γεληθφο επίηξνπνο, ν επίηξνπνο θαη νη αληεπίηξνπνη ηεο Δπηθξαηείαο ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, νη πξφεδξνη εθεηψλ,
εθέηεο, πξφεδξνη πξσηνδηθψλ, πξσηνδίθεο θαη πάξεδξνη πξσηνδηθείνπ ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ.
31 Πχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ θπξση. Λ. 2812/ 2000 (Α’ 67) δηθαζηηθνί ππάιιεινη είλαη νη ππάιιεινη ηεο γξακκαηείαο ηνπ Ππκβνπιίνπ
ηεο Δπηθξαηείαο, ησλ πνιηηηθψλ θαη πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη ησλ εηζαγγειηψλ ηνπο, ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, ηεο Γεληθήο
Δπηηξνπείαο ηεο Δπηθξαηείαο ζηα ηαθηηθά δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα, νη ππάιιεινη ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ θαη ηεο ππεξεζίαο ηνπ Γεληθνχ
Δπηηξφπνπ ηεο Δπηθξαηείαο ζην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, νη ππάιιεινη ησλ εκκίζζσλ ππνζεθνθπιαθείσλ, θαζψο θαη νη ππάιιεινη ησλ
Θηεκαηνινγηθψλ Γξαθείσλ Οφδνπ θαη Θσ -Ιέξνπ.
32 Γλ ΛΠΘ 201/ 1996
33 Άξζξν 20, παξ. 1 ηνπ Λ. 2800/ 2000 (Α’ 41). Πχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ ν δφθηκνο ππαζηπλφκνο δελ απνηειεί βαζκφ
ηεο ηεξαξρηθήο θιίκαθαο.
34 Ρν νπνίν αλήθεη ζηα Πψκαηα Αζθαιείαο, θαηά ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 3511/ 2006 (Α’ 258).
35 Άξζξν 1 θαη 4 ηνπ Λ. 3585/ 2007 (Α’ 148). Βι. θαη ππ’ αξηζκ. 1012/ 1/ 60α/ 27.5.2010 έγγξαθν ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο
Αγξνθπιαθήο
36 α) Αλψηαηνη:

Αληηλαχαξρνο - Αξρεγφο θαη παξρεγνί, πνλαχαξρνο, Αξρηπινίαξρνο, β) Αλψηεξνη: Ξινίαξρνο, Αληηπινίαξρνο,

Ξισηάξρεο, γ) Θαηψηεξνη: πνπινίαξρνο, Αλζππνπινίαξρνο, Πεκαηνθφξνο
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Νη ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί ησλ γλσζηψλ ζξεζθεηψλ. Υο «γλσζηή ζξεζθεία» ζα
πξέπεη λα ζεσξεζεί ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 13, παξ. 2 ηνπ Ππληάγκαηνο θάζε
ζξεζθεία, ηεο νπνίαο νη ηειεηέο ηεο δελ είλαη θξπθέο, ηα δφγκαηα θαη νη αξρέο ηεο
δελ είλαη απφθξπθεο θαη κπζηηθέο, αιιά θαλεξέο ζε φινπο θαη σο εθ ηνχηνπ γλσζηέο.



Νη Γεληθνί Γξακκαηείο ησλ Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ κε ην
άξζξν 4 ηνπ λ. 3274/2004 (Α΄195), θαζψο θαη νη εηδηθνί ζχκβνπινη, νη επηζηεκνληθνί
ζπλεξγάηεο θαη νη εηδηθνί ζπλεξγάηεο ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο εληαίαο λνκαξρηαθήο
απηνδηνίθεζεο θαη ησλ Λνκαξρψλ. Ρν θψιπκα απηφ, θαίηνη δελ εηζάγεηαη ξεηά κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ ΘΛΑ, πθίζηαηαη φκσο δηφηη έρεη θξηζεί απφ ην ΠηΔ 37 φηη πξνέρεη ε
πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο απφ ηνλ ςπρνινγηθφ επεξεαζκφ πνπ είλαη
δπλαηφλ λα αζθήζνπλ ζην εθινγηθφ ζψκα ιφγσ ηεο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ, θαζψο θαη ε
απνθπγή ηεο πξνπαξαζθεπήο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο σο ηνπηθψλ
αξρφλησλ. Ρν θψιπκα απηφ δελ πθίζηαηαη γηα ηνπο δηθεγφξνπο ηεο Λνκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο.

Ρα πξφζσπα ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα εθφζνλ
παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο δήισζεο ηνπ ζπλδπαζκνχ ζην
πνιπκειέο Ξξσηνδηθείν θαη πξηλ ηελ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ, δειαδή κέρξη ηε 12ε ψξα
βξαδπλή ηεο 22εο Νθησβξίνπ 2010. Πεκεηψλεηαη φηη δελ παξέρεηαη δπλαηφηεηα παξαίηεζεο
ζηνπο ζξεζθεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο, θη επνκέλσο, δελ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα ζε
αηξεηφ αμίσκα πεξηθέξεηαο.38
Πεκεηψλεηαη φηη πξνβιέπεηαη εηδηθή δηαδηθαζία γηα ηελ ππνβνιή ηεο παξαίηεζεο.39 Δπνκέλσο,
ε ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο απηή θαζεαπηή δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε.
Νη ππάιιεινη πνπ παξαηηνχληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ ππεξεζία ηνπο, γηα λα αλαθεξπρζνχλ
ππνςήθηνη, εάλ δελ εθιεγνχλ, επαλέξρνληαη ζηελ ελεξγφ ππεξεζία κεηά ηελ πεξάησζε ηεο
δηαδηθαζίαο αλαθήξπμεο ησλ εθιεγνκέλσλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ εθιεγνχλ επαλέξρνληαη κεηά
ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο.40 Ζ επάλνδνο ζηελ ππεξεζία θαη ζηε ζέζε απφ ηελ νπνία
παξαηηήζεθαλ ζπληειείηαη απηνδηθαίσο, δηα κφλεο ηεο ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο. Ζ αίηεζε
πξνο επάλνδν ηνπ παξαηηεζέληνο θαη κε εθιεγέληνο ππνςεθίνπ, ππνβάιιεηαη, εληφο
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαθήξπμεο ησλ επηηπρφλησλ,
απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην.
Γηα ηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ
Θψδηθα Νξγαληζκνχ Γηθαζηεξίσλ θαη Θαηάζηαζεο Γηθαζηηθψλ Ιεηηνπξγψλ.


Νη δεκφζηνη ππάιιεινη, κε εμαίξεζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη ππάιιεινη
λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηνπ
λ. 1256/1982 (Α΄ 65), θαζψο θαη νη ππάιιεινη ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο, νη
νπνίνη απφ 1.1.2011 λννχληαη σο ππάιιεινη ηεο πεξηθέξεηαο, δελ κπνξνχλ λα
εθιεγνχλ ζηα αηξεηά αμηψκαηα ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο φπνπ ππεξέηεζαλ σο
πξντζηάκελνη νξγαληθήο κνλάδαο ζε επίπεδν δηεχζπλζεο θαη γεληθήο δηεχζπλζεο θαηά

37 ΠηΔ 117/2004
38 Άξζξν 29, παξ. 7, ηειεπηαίν εδάθην ηνπ ΘΓΘ
39 Ζ παξαίηεζε επηδίδεηαη, απνθιεηζηηθψο, κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ζηνλ Ξξφεδξν Ξξσηνδηθψλ, ν νπνίνο ηελ ππνβάιιεη ακέζσο ζηελ
αξρή πνπ είλαη αξκφδηα λα ηελ απνδερζεί. Ζ πεξαηηέξσ δηαβίβαζε πξνο απνδνρή ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο αξρήο, δειαδή εθείλεο
ηεο νξγαληθήο ζέζεο ηνπ παξαηηεζέληνο, γίλεηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν Ξξσηνδηθψλ. Ζ παξαίηεζε ζεσξείηαη φηη έρεη γίλεη δεθηή απφ ηελ
επίδνζή ηεο θαη δελ κπνξεί λα αλαθιεζεί. Ζ ζρεηηθή πξάμε απνδνρήο ηεο παξαίηεζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο νξγαληθήο ζέζεο ηνπ
παξαηηνχκελνπ, έρεη, θαη’ αθνινπζία, δηαπηζησηηθφ ραξαθηήξα. Δηδηθέο δηαηάμεηο πνπ απαγνξεχνπλ ηελ ππνβνιή ή ηελ απνδνρή ηεο
παξαίηεζεο ησλ πξνζψπσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, πεξ.α΄- γ΄, ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ ΘΓΘ ή πνπ πεξηνξίδνπλ ην δηθαίσκά
ηνπο λα παξαηηεζνχλ ή ηελ αξκνδηφηεηα ηεο αξρήο λα απνδερζεί ηελ παξαίηεζή ηνπο δελ ζίγνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο (άξζξν 29, παξ.
7 ΘΓΘ).
40 Άξζξν 12, παξ. 1 Λ. 3231/2004 (Α΄ 45).
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ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο δηελέξγεηαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ, δειαδή απφ
1.1.2010.
Δθφζνλ ν λφκνο δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά ζην αλσηέξσ θψιπκα, εκπίπηνπλ θαη νη κε
ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ππάιιεινη ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ θνξέσλ ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο είλαη νξηνζεηεκέλνο θαηά ην ρξφλν δηελέξγεηαο ησλ
εθινγψλ.
Νη αζθνχληεο θαζήθνληα πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο ή Γηεχζπλζεο ζα πξέπεη
λα έρνπλ επηιεγεί θαη ηνπνζεηεζεί, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία, ζε νξγαληθή
ζέζε. Ζ άζθεζε θαζεθφλησλ αλαπιεξσηή, ζπλεπεία θσιχκαηνο ή απνπζίαο ηνπ
επηιεγέληα πξντζηακέλνπ δελ θαζηδξχεη αληίζηνηρν θψιπκα εθινγήο ζε αηξεηφ αμίσκα
ηεο πεξηθέξεηαο, εθφζνλ είλαη πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, δειαδή δελ
ππεξβαίλεη, ζπλήζσο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 1.1.2010 κέρξη ηε δηελέξγεηα ησλ
εθινγψλ θαη, θαηά ην ζπλήζσο ζπκβαίλνλ, είλαη εθ ηνπ λφκνπ.41 Δάλ, φκσο, έρεη
θελσζεί ε ζρεηηθή ζέζε πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο ή Γηεχζπλζεο θαη κέρξη ηελ
επηινγή λένπ πξντζηακέλνπ, έγηλε αλάζεζε άζθεζεο θαζεθφλησλ αλαπιεξσηή
πξντζηακέλνπ, εθφζνλ ηπρφλ, ζπληξέμεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 1.1.2010 κέρξη
ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ, ηφηε πθίζηαηαη θψιπκα, δνζέληνο φηη ππεξεηείηαη ν
ιφγνο ζέζπηζεο ηεο αληίζηνηρεο απαγνξεπηηθήο δηάηαμεο.42
Γηα ηελ πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ θσιχκαηνο απηνχ νη αξκνδηφηεηεο ηεο
νξγαληθήο ζέζεο πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο ή Γηεχζπλζεο πξέπεη λα
αζθνχληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία
ζέηνπλ ππνςεθηφηεηα, αλεμαξηήησο ηεο θχζεο ηνπ ραξαθηήξα θαη ηνπ εχξνπο ησλ
αζθνχκελσλ θαζεθφλησλ.43
Ρα αλσηέξσ πξφζσπα κπνξνχλ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα, εθφζνλ είραλ παξαηηεζεί
απφ ηε ζέζε ηνπο, κε ηε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 86, παξ. 6 ηνπ
παιιειηθνχ Θψδηθα, κε ηελ ππνβνιή αίηεζεο, γηα ηελ απαιιαγή απφ ηελ άζθεζε
ησλ αληίζηνηρσλ θαζεθφλησλ ηνπο, κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009.


Όζνη ζπλδένληαη κε ηελ εληαία λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε, λνκαξρηαθφ δηακέξηζκα ή
λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε, ηα νπνία απνηεινχλ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα ή εκπεξηέρνπλ
πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα, κε
νπνηαδήπνηε ζχκβαζε πνπ έρεη νηθνλνκηθφ πεξηερφκελν, αλεμαξηήησο πνζνχ.
Γειαδή φζνη έρνπλ ζπλάςεη ζχκβαζε, ηεο νπνίαο νη φξνη πνπ αθνξνχλ ππνρξεψζεηο
θαη ησλ δχν δελ έρνπλ εθπιεξσζεί θαηά ην ρξφλν αλαθήξπμεο ηνπ ππνςεθίνπ.



Όζνη είλαη κέιε ηεο δηνίθεζεο νηαζδήπνηε κνξθήο εηαηξείαο ή δηεπζχλνληεο
ζχκβνπινη θαη δηαρεηξηζηέο θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (ΑΔ, ΔΞΔ) πνπ ζπλδένληαη κε
ηελ εληαία λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε, ηε λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε ή ην λνκαξρηαθφ
δηακέξηζκα, ηα νπνία απνηεινχλ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα ή εκπεξηέρνπλ πεξηθεξεηαθή
ελφηεηα ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα, κε νπνηαδήπνηε ζχκβαζε
(πξνκήζεηα έξγνπ, ζχκβαζε έξγνπ θηι) αλεμαξηήησο πνζνχ. Γειαδή, φζνη έρνπλ
ζπλάςεη ζχκβαζε, ηεο νπνίαο νη φξνη πνπ αθνξνχλ ππνρξεψζεηο θαη ησλ δχν
πιεπξψλ δελ έρνπλ εθηειεζηεί θαηά ην ρξφλν αλαθήξπμεο ηνπ ππνςεθίνπ, δελ
κπνξνχλ λα εθιεγνχλ ζην αμίσκα ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε, Αληηπεξηθεξεηάξρε θαη
πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνχινπ. Ρν θψιπκα απηφ δελ ηζρχεη γηα φζνπο ιφγσ εθ ηδηφηεηάο
ηνπο σο αηξεηνί είλαη εθπξφζσπνη ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζε επηρεηξήζεηο πνπ
απηή κεηέρεη.

41

Άξζξν 87, παξ. 1 Θ (παιιειηθφο Θψδηθαο, θπξση. Λ. 3528/ 2007, Α’ 26)

42

Ζ πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο απφ ηνλ ςπρνινγηθφ επεξεαζκφ πνπ είλαη δπλαηφλ λα αζθήζνπλ ζην εθινγηθφ ζψκα

ιφγσ ηεο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ ζηε Ξεξηθέξεηα, θαζψο θαη ε απνθπγή ηεο πξνπαξαζθεπήο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο σο
δεκνηηθψλ αξρφλησλ.
43

Γλ ΛΠΘ 255/ 2008. Βι. θαη ΠηΔ 610/ 2009, 3096/ 2008.
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Ρν ίδην θψιπκα ηζρχεη θαη γηα φζνπο είλαη εηαίξνη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (ΝΔ θαη ΔΔ),
θαζψο θαη γηα θνηλνπξαθηνχληα πξφζσπα.
1. Υο κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ λννχληαη ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ηεο ΑΔ, ην νπνίν θαηά άξζξν 18, παξ. 1 ηνπ Λ. 2190/ 1920 (Α’
37) , εθπξνζσπεί δηθαζηηθά θαη εμψδηθα απηήλ.
2. Υο δηαρεηξηζηέο λννχληαη νη ηξίηνη (δηεπζχλνληεο ή εληεηαικέλνη ζχκβνπινη)
ζηνπο νπνίνπο, είηε απεπζείαο κε δηάηαμε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, είηε κε απφθαζε
ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ΑΔ, αλαηίζεηαη ε νξγαληθή εθπξνζψπεζε
απηήο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη ππνθαηάζηαηνη ηνπ ελ ιφγσ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ θαη ελεξγνχλ θαη απηνί σο φξγαλα εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο, κε ζπλέπεηα ν δεζκφο ηνπο κε απηήλ λα είλαη ν ίδηνο
κε ην δεζκφ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξνο ηελ εηαηξεία. 44 Γηαρεηξηζηέο
λννχληαη, επίζεο, θαη νη εηαίξνη ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ζηνπο
νπνίνπο, θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Λ. 3190/ 1955 (Α’ 91), αλήθεη, εθφζνλ δελ
ζπκθσλήζεθε δηαθνξεηηθά, ε δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ε
εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο, φπσο, επίζεο θαη ν ηξίηνο, κε εηαίξνο, ζηνλ
νπνίν θαηά άξζξν 17, παξ. 1 ηνπ Λ. 3190/ 1955, αλαηίζεηαη ε εθπξνζψπεζή
ηεο γηα νξηζκέλν ή κε ρξφλν.
3. Νη εηαίξνη θαη ηα κέιε ησλ ζπκβεβιεκέλσλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ
(νκφξξπζκσλ θαη εηεξφξξπζκσλ), αλεμαξηήησο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο
ζην εηαηξηθφ θεθάιαην, θαη κφλν, κε ηε ζπλδξνκή ηεο πιήξσζεο ησλ
πξνυπνζέζεσλ ηεο πεξ. α, ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 29 ΘΓΘ.45


Όζνη ζέηνπλ ππνςεθηφηεηα γηα αμίσκα ηνπ πξψηνπ βαζκνχ απηνδηνίθεζεο.
Πχκπησζε ζην ίδην πξφζσπν ηεο ηδηφηεηαο αηξεηνχ νξγάλνπ ζηνλ πξψην βαζκφ
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζηελ πεξηθεξεηαθή απηνδηνίθεζε απνθιείεηαη.

4. Αζπκβίβαζηα
Πχκθσλα κε ην άξζξν 117, παξ. 11 ηνπ Λ. 3852/ 2010 γηα ηελ πεξηθεξεηαθή πεξίνδν 20112014, ζα ηζρχζνπλ γηα ηνπο ππνςήθηνπο πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο θαη αληηπεξηθεξεηάξρεο
ηα αζπκβίβαζηα ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Θψδηθα Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο (ΞΓ 30/ 1996, Α’
21), φπσο ηζρχεη, θαη’ αληηζηνηρία πξνο ηηο πθηζηάκελεο Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη
Λνκαξρηαθά Γηακεξίζκαηα. Γηα ηνπο πεξηθεξεηάξρεο ηα αζπκβίβαζηα ηζρχνπλ θαη’ αληηζηνηρία
νιφθιεξεο ηεο πεξηθέξεηαο.
Υο εθ ηνχηνπ, Ξεξηθεξεηάξρεο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ή πεξηθεξεηαθφο
ζχκβνπινο εθπίπηεη απηνδηθαίσο απφ ην αμίσκά ηνπ αλ:
 απνδερηεί νπνηνδήπνηε απφ ηα θαζήθνληα ή έξγα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 3
ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ ή
 γίλεη δεκφηεο ζε δήκν ή θνηλφηεηα άιιεο πεξηθέξεηαο
 αλ είλαη νθεηιέηεο ησλ Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ή ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ
δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη δελ εμνθιήζεη46 ηελ νθεηιή ηνπ έσο ηελ εκέξα ηεο
εγθαηάζηαζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ.47 Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε εθπίπηεη απφ
ην αμίσκά ηνπ.48
Δμάιινπ:
Δθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εθιεγφκελνη
πεξηθεξεηάξρεο, αληηπεξηθεξεηάξρεο ή πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη δελ κπνξνχλ λα επηιεγνχλ ζε
ζέζεηο πξντζηακέλσλ δηεπζχλζεσλ θαη γξαθείσλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ θαη δηεπζπληψλ
44 ΑΞ 1215/ 2000
45 ΠηΔ 1401/ 1986 θαη Γλ ΛΠΘ 46/ 2009
46 Ζ εμφθιεζε απηή κπνξεί λα γίλεη θαη κε δηαθαλνληζκφ, ν νπνίνο αίξεη ην ιεμηπξφζεζκν ηεο νθεηιήο.
47 Άξζξν 118 παξ. 4 Λ. 3852/2010
48 Άξζξν 118, παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/ 2010.
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ζρνιείσλ. Δάλ είλαη ήδε πξντζηάκελνη δηεπζχλζεσλ θαη γξαθείσλ, ζρνιηθνί ζχκβνπινη θαη
δηεπζπληέο ζρνιείσλ θαη αλαιάβνπλ έλα απφ ηα πξναλαθεξζέληα αμηψκαηα, νθείινπλ εληφο
δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ αλάιεςε ησλ αμησκάησλ ηνπο λα θαηαζέζνπλ δήισζε γηα ηελ
απαιιαγή απφ ηα δηνηθεηηθά θαζήθνληά ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα
άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο σο αηξεηψλ.49
πάιιεινη ηνπ Δθνξηαθνχ Θιάδνπ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ, εθιεγφκελνη πεξηθεξεηαθνί
ζχκβνπινη δελ κπνξνχλ λα θαηέρνπλ ζέζε πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο ζε επίπεδν
Γηεχζπλζεο θαη Γεληθήο Γηεχζπλζεο50 ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία έρνπλ εθιεγεί. Θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο σο αηξεηψλ αλαζηέιιεηαη ε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο σο
πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ θαη αλαπιεξψλνληαη ζηα θαζήθνληά ηνπο θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Λ. 2683/1999 (Α΄19).
Ζ χπαξμε ηνπ αζπκβηβάζηνπ θαη ε έθπησζε απφ ην αμίσκα αηξεηνχ δηαπηζηψλεηαη κε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ε νηθεία
πεξηθέξεηα, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή έλζηαζε θαηά ηεο απφθαζεο αλαθήξπμήο ηνπ. Θαηά
ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ην αζπκβίβαζην ρσξεί αίηεζε αλαίξεζεο ελψπηνλ
ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 152 ηνπ Λ. 3852/10.
Πεκεηψλεηαη φηη γηα ηνπο δηθεγφξνπο, ηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο θαη ηνπο θαζεγεηέο ησλ
Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη Ρερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εηδηθνχ δηδαθηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, δελ
πθίζηαηαη θψιπκα ή αζπκβίβαζην ζην λα εθιεγνχλ θαη λα αλαιάβνπλ νπνηνδήπνηε αμίσκα
αηξεηνχ νξγάλνπ ζηηο πεξηθέξεηεο. Ρν αμίσκα απηφ δελ απνηειεί, επίζεο, θαη ιφγν αλαζηνιήο
άζθεζεο ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 119
ηνπ Λ. 3852/2010.
Κε ην άξζξν 119 ηνπ Λ. 3852/ 2010 εηζάγεηαη ε αλαζηνιή νπνηαζδήπνηε επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πεξηθεξεηάξρε, θαη΄αληηζηνηρία ηεο αλαζηνιήο νπνηαζδήπνηε
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Λνκάξρε51, ελψ παξάιιεια ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ πεξηθεξεηάξρε, ηνπ νπνίνπ
αλαζηέιιεηαη ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, απφ ηελ νηθεία πεξηθέξεηα κε επηβάξπλζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο. Πεκεηψλεηαη φηη κε ηνλ φξν «αλαζηνιή ηεο επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο» ελλνείηαη ε κε ελεξγφο ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνληαη
ζην πιαίζην άζθεζεο επαγγέικαηνο. Γελ πεξηιακβάλνληαη δειαδή ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ
απνθνκίδεη θάπνηνο, π.ρ. σο κέηνρνο εηαηξείαο, ηα νπνία πξνθχπηνπλ ρσξίο ηελ παξνρή
αλάινγεο απαζρφιεζεο ηνπ αηξεηνχ.

49 Άξζξν 2 παξ. 14 ηνπ Λ. 2621/1998 θαη άξζξν 23 παξ. 2 ηνπ Λ. 2641/1998
50 Άξζξν 16 παξ. 1 ηνπ Λ. 2873/2000
51 Άξζξν 21, παξ. ΘΛΑ
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β’
ΞΝΤΖΦΗΝΡΖΡΔΠ - ΠΛΓΑΠΚΝΗ

1. πνςεθηφηεηεο
Ζ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο γηα ην αμίσκα ηνπ πεξηθεξεηάξρε, ηνπ αληηπεξηθεξεηάξρε θαη ηνπ
πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνχινπ γίλεηαη θαηά ζπλδπαζκνχο. πνςεθηφηεηεο εθηφο
ζπλδπαζκνχ απνθιείνληαη.52
Θάζε ππνςήθηνο έρεη δηθαίσκα λα ζέζεη ππνςεθηφηεηα κφλν γηα έλα αμίσκα θαη κφλνλ ζε έλα
ζπλδπαζκφ.53 Γηα παξάδεηγκα, δελ κπνξεί θάπνηνο λα είλαη ππνςήθηνο αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη
ζπγρξφλσο ππνςήθηνο πεξηθεξεηαθφο ζχκβνπινο.

1.1 πνςήθηνη
Θάζε ζπλδπαζκφο πεξηιακβάλεη, εθηφο ηνπ ππνςήθηνπ πεξηθεξεηάξρε54:
 πνςήθηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ζε αξηζκφ ίζν κε ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηθεξεηαθψλ
ελνηήησλ, φπσο απηέο έρνπλ θαζνξηζηεί ζην άξζξν 3 ηνπ Λ. 3852/ 2010.
Πεκεηψλεηαη φηη εηδηθά γηα ηηο πεξηθέξεηεο Λνηίνπ θαη Βνξείνπ Αηγαίνπ, Ηνλίσλ Λήζσλ,
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο θαη Θεζζαιίαο ν αξηζκφο ησλ αληηπεξηθεξεηαξρψλ
είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ Λνκψλ.55
Δπηζεκαίλεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ Αληηπεξεηθεξεηξρψλ αλά Ξεξηθέξεηα, φπσο απηφο νξίδεηαη
ζηνλ Ξίλαθα πνπ αθνινπζεί, δελ κπνξεί λα απμεζεί ή λα κεησζεί.
Ξεξηθέξεηα
Αλαηνιηθήο
Θξάθεο

Αληηπεξηθεξεηάξρεο
Καθεδνλίαο

θαη

Θεληξηθήο Καθεδνλίαο

Γπηηθήο Καθεδνλίαο

Αξηζκφο
Αληηπεξηθεξεηαξρψλ

Γξάκαο
Έβξνπ
Θαβάιαο
Μάλζεο
Ονδφπεο
Ζκαζίαο
Θεζζαινλίθεο
Θηιθίο
Ξηεξίαο
Ξέιιαο
Πεξξψλ
Σαιθηδηθήο
Γξεβελψλ

5

7

52 Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 120, παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/ 2010 , πνπ θαζηεξψλνπλ ηελ εθινγή θαηά ζπλδπαζκνχο, δελ αληίθεηληαη ζην
Πχληαγκα, νχηε ζηηο αξρέο ηεο θαζνιηθφηεηαο θαη ηεο ηζφηεηαο ηεο ςήθνπ ή άιιεο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εθινγή ησλ δεκνηηθψλ θαη
θνηλνηηθψλ αξρψλ (ΠηΔ 3156/2000).
53 Άξζξν 120, παξ. 4 θαη 5 Λ. 3852/ 2010.
54 Άξζξν 120, παξ. 2 Λ. 3852/ 2010.
55 Άξζξν 18, παξ. 10ζ ηνπ Λ. 3852/ 2010
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Ζπείξνπ

Θεζζαιίαο

Ηνλίσλ Λήζσλ

Γπηηθήο Διιάδαο

Πηεξεάο Διιάδαο

Αηηηθήο

Ξεινπνλλήζνπ

Βνξείνπ Αηγαίνπ

Λνηίνπ Αηγαίνπ
Θξήηεο



Θαζηνξηάο
Θνδάλεο
Φιψξηλαο
Άξηαο
Θεζπξσηίαο
Ησαλλίλσλ
Ξξεβέδεο
Θαξδίηζαο
Ιάξηζαο
Καγλεζίαο
Ρξηθάισλ
Εαθχλζνπ
Θέξθπξαο
Θεθαιιελίαο
Ιεπθάδαο
Αηησιναθαξλαλίαο
Αραΐαο
Ζιείαο
Βνησηίαο
Δπβνίαο
Δπξπηαλίαο
Φζηψηηδαο
Φσθίδαο
Θεληξηθνχ Ρνκέα Αζελψλ
Λνηίνπ Ρνκέα Αζελψλ
Βφξεηνπ Ρνκέα Αζελψλ
Γπηηθνχ Ρνκέα Αζελψλ
Ξεηξαηψο
Λήζσλ
Γπηηθήο Αηηηθήο
Αλαηνιηθήο Αηηηθήο
Αξγνιίδαο
Αξθαδίαο
Θνξηλζίαο
Ιαθσλίαο
Κεζζελίαο
Ιέζβνπ
Σίνπ
Πάκνπ
Θπθιάδσλ
Γσδεθαλήζσλ
Ζξαθιείνπ
Ιαζηζίνπ
Οεζχκλνπ
Σαλίσλ

4

4

4

4

3

5

8

5

3

2

4

πνςήθηνπο πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο θαη’ ειάρηζην αξηζκφ ίζν κε ηνλ αξηζκφ ησλ
εδξψλ ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο, φπνπ ζέηνπλ ππνςεθηφηεηα, φπσο απηέο νξίδνληαη
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ζηελ ππ’ αξηζκ. 46524/ 2010 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο
θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Β’ 1294), ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζην Ξαξάξηεκα.
Ξαξέρεηαη δπλαηφηεηα πξνζαχμεζεο ηνπ αξηζκνχ απηνχ κέρξη πελήληα ηνηο εθαηφ
(50%) ηνπ αξηζκνχ ησλ εδξψλ ηεο, αληίζηνηρεο, εθινγηθήο πεξηθέξεηαο. Ρπρφλ
δεθαδηθφο αξηζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ επφκελε αθέξαηε κνλάδα, εθφζνλ ην
θιάζκα είλαη ίζν κε ην κηζφ ηεο κνλάδαο θαη άλσ.56

1.2 Ξνζφζησζε ππνςεθίσλ απφ ηα δχν θχια
Θάζε ζπλδπαζκφο πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζην ςεθνδέιηηφ ηνπ ππνςήθηνπο πεξηθεξεηαθνχο
ζπκβνχινπο απφ θάζε θχιν (άλδξεο – γπλαίθεο) ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην έλα ηξίην
(1/3) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ.57 Ρπρφλ δεθαδηθφο
αξηζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ επφκελε αθέξαηε κνλάδα, εθφζνλ ην θιάζκα είλαη ίζν κε
κηζφ ηεο κνλάδαο θαη άλσ. Eμππαθνχεηαη φηη δελ απαγνξεχεηαη ν αξηζκφο απηφο λα είλαη
κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 1/3.
Πηνλ Ξίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαγξάθεηαη ν ειάρηζηνο απαηηνχκελνο αξηζκφο ππνςεθίσλ γηα
ηελ πιήξσζε ηεο πξνυπφζεζεο απηήο:
Αξηζκφο
πεξηθεξεηαθνχ
ζπκβνπιίνπ
41
51
71
101

κειψλ

1/3
γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ηεο πνζφζησζεο
14
17
24
34

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ζπλδπαζκφο θαηαλέκεη ζηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ηνλ αξηζκφ ησλ
ππνςεθίσλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πνζφζησζε, φπσο επηζπκεί.

2. Θαηάξηηζε ζπλδπαζκψλ
Ν ζπλδπαζκφο θαηαξηίδεηαη κε γξαπηή δήισζε πνπ ηελ ππνγξάθνπλ φινη νη ππνςήθηνη πνπ
ηνλ απνηεινχλ.
Πηε δήισζε ηνπ ζπλδπαζκνχ αλαγξάθνληαη θαηά ζεηξά:
 Ρν ηπρφλ φλνκα θαη έκβιεκα ηνπ ζπλδπαζκνχ.
 Ρν επψλπκν, ην θχξην φλνκα θαη ην παηξψλπκν ηνπ ππνςήθηνπ πεξηθεξεηάξρε, κε
ηελ αληίζηνηρε έλδεημε, ε νπνία ηίζεηαη είηε δίπια είηε θάησ απφ ην φλνκα ηνπ
ππνςήθηνπ πεξηθεξεηάξρε.58
 Ρν επψλπκν, ην θχξην φλνκα θαη ην παηξψλπκν ησλ ππνςήθησλ αληηπεξηθεξεηαξρψλ,
κε ηελ αληίζηνηρε έλδεημε, ε νπνία ηίζεηαη είηε δίπια είηε θάησ απφ ην φλνκα ηνπ
ππνςήθηνπ αληηπεξηθεξεηάξρε.59 Πεκεηψλεηαη φηη εηδηθά γηα ηηο πεξηθέξεηεο Λνηίνπ θαη
Βνξείνπ Αηγαίνπ, Ηνλίσλ Λήζσλ, Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο θαη Θεζζαιίαο ε
αλαγξαθή ησλ ππνςήθησλ Αληηπεξηεθεξεηαξρψλ θαηά ηα αλσηέξσ ζηε δήισζε ηνπ
ζπλδπαζκνχ γίλεηαη αλά Λνκφ.60
56 Άξζξν 120, παξ. 2 πεξ. γ ηνπ Λ. 3852/ 2010.
57 Αλ κεηά ηελ αλαθήξπμε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλδπαζκνχ ζηηο εθινγέο αθπξσζεί ε αλαθήξπμε ππνςεθίνπ ή ε εθινγή ζπκβνχινπ θαη
έηζη ειαηησζεί ην λφκηκν πνζνζηφ ππνςεθίσλ ή ζπκβνχισλ απφ ηα δχν θχια, ε δήισζε θαηάξηηζεο ηνπ ζπλδπαζκνχ δελ θαζίζηαηαη
απαξάδεθηε (ΠηΔ 3353/ 2004).
58 Αλ δελ αλαγξαθεί ηέηνηα έλδεημε, ηφηε ν πξψηνο ππνςήθηνο ηνπ ζπλδπαζκνχ ζεσξείηαη ππνςήθηνο πεξηθεξεηάξρεο
59 Αλ δελ αλαγξαθεί ηέηνηα έλδεημε, ηφηε ν πξψηνο ππνςήθηνο ηνπ ζπλδπαζκνχ ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ζεσξείηαη ππνςήθηνο
αληηπεξηθεξεηάξρεο
60 Άξζξν 18, παξ. ηβ ηνπ Λ. 3852/ 2010
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Ρα επψλπκα, ηα θχξηα νλφκαηα θαη ηα παηξψλπκα ησλ ππνςήθησλ πεξηθεξεηαθψλ
ζπκβνχισλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά επσλχκσλ, αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα, επίζεο κε
αιθαβεηηθή ζεηξά νλνκαζίαο. Πεκεηψλεηαη φηη παξαπιεχξσο θάζε ππνςεθίνπ ζα
αλαγξάθεηαη θαη ε εθινγηθή ηνπ πεξηθέξεηα.

Πεκεηψλεηαη νη αθφινπζεο επηηξεπηέο πεξηπηψζεηο αλαθνξηθά κε ηελ αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ
επσλχκσλ ησλ ππνςεθίσλ 61:
 επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί πέξαλ ηνπ θπξίνπ νλφκαηνο ηνπ ππνςεθίνπ θαη
ππνθνξηζηηθφ απηνχ, ιφγσ ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο πνπ δηαηεξεί κε απηφ. Πηελ
πεξίπησζε απηή ην ππνθνξηζηηθφ αθνινπζεί ην θχξην φλνκα θαη ηίζεηαη εληφο
παξελζέζεσο.
 νη γπλαίθεο ππνςήθηνη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ σο πξψην επψλπκν είηε ην παηξηθφ
είηε ηνπ ζπδχγνπ, αλεμαξηήησο κε πνην είλαη εγγεγξακκέλεο ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο
κεξίδα.62

2.1 Γηθαηνινγεηηθά γηα ηε Γήισζε Ππλδπαζκνχ Ξεξηθέξεηαο
Ζ δήισζε ζπληάζζεηαη αηειψο ζε απιφ θχιιν ράξηνπ θαη επηζπλάπηνληαη ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά γηα θαζέλαλ ππνςήθην (πεξηθεξεηάξρε, αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη πεξηθεξεηαθνχο
ζπκβνχινπο):
α) Ξηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην δεκνηνιφγην Γήκνπ ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο φπνπ είλαη
ππνςήθηνο
β) πεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη δελ έρεη ζηεξεζεί
θαλέλα πνιηηηθφ ηνπ δηθαίσκα ή φηη έιεμε ε πξφζθαηξε απνζηέξεζε ησλ δηθαησκάησλ απηψλ
ή ζα έρεη ιήμεη ηελ εκέξα ηεο εθινγήο
γ) Απνδεηθηηθφ είζπξαμεο ΓΝ, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο
Ξεξηθεξεηάξρεο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη Ξεξηθεξεηαθνί Πχκβνπινη έρνπλ θαηαζέζεη ην πνζφ
ησλ 150 επξψ ν θαζέλαο.

2.2 πνβνιή δήισζεο θαηάξηηζεο Ππλδπαζκνχ
Αξρηθά, επηζεκαίλεηαη φηη πεξηθεξεηαθφο ζπλδπαζκφο ππνβάιιεηαη λφκηκα, φηαλ πεξηιακβάλεη
αξηζκφ ππνςεθίσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ θάζε εθινγηθήο πεξηθέξεηαο.
Ζ δήισζε ηνπ ζπλδπαζκνχ επηδίδεηαη ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ:
 είηε απφ ηνλ ππνςήθην Ξεξηθεξεηάξρε
 είηε κε δηθαζηηθφ επηκειεηή θαηφπηλ παξαγγειίαο ηνπ ππνςήθηνπ πεξηθεξεηάξρε.

61 Άξζξν 121, παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/ 2010
62 Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο απηέο νξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο δειψζεσο θαηαξηίζεσο ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηνπο
θαη πξνβιέπνληαη πεξηνξηζηηθά νη πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο ε δήισζε ηνπ ζπλδπαζκνχ είλαη απαξάδεθηε. Πχκθσλα δε κε ηελ δηάηαμε
ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Θψδηθα απηνχ, ε νπνία πξνβιέπεη ηελ θαη΄ αιθαβεηηθή ζεηξά αλαγξαθή ησλ ππνςεθηνηήησλ ησλ
δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ζπκβνχισλ, ε κε ρξεζηκνπνίεζε απφ γπλαίθα ππνςήθηα σο πξψηνπ ηνπ επσλχκνπ (παηξηθνχ ή ζπδχγνπ), κε ην
νπνίν είλαη γξακκέλε ζηελ νηθνγελεηαθή ηεο κεξίδα θαη ε πξφηαμή ηεο, γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζηε δήισζε ηνπ ζπλδπαζκνχ, απνηειεί κελ
παξέθθιηζε απφ ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. β ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 35 δελ ζπλεπάγεηαη φκσο θαζ’ εαπηή ην απαξάδεθην ηεο δειψζεσο
ππνςεθηφηεηαο θαη ζπλεπψο ηελ παξαλνκία ηεο αλαθεξχμεσο ηεο ππνςήθηαο δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο ζπκβνχινπ, αιιά, ελδερνκέλσο,
απνηειεί παξάβαζε λφκνπ ή πιεκκέιεηα ηεο εθινγήο, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αθχξσζε ηεο εθινγήο θαηά ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ
259 ηνπ Θ.Γ.Γ. Δμάιινπ, ε αλσηέξσ παξέθθιηζε, εθφζνλ δελ ζπληζηά έιιεηςε λνκίκνπ πξνζφληνο ή θψιπκα εθινγηκφηεηαο, δελ κπνξεί λα
έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αθχξσζε ηεο εθινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ θαη ηελ αλαθήξπμε σο εθιεγνκέλνπ ηνπ επνκέλνπ θαηά ηελ
ζεηξά ησλ ςήθσλ ππνςεθίνπ θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ ελ ιφγσ Θψδηθα. Γηα λα είλαη δε βάζηκνο ιφγνο ελζηάζεσο, κε ηνλ
νπνίν πξνβάιιεηαη εθινγηθή παξάβαζε θαη δεηείηαη ε αθχξσζε ηεο εθινγήο, ν εληζηάκελνο νθείιεη λα εθζέζεη ηνπο ιφγνπο, γηα ηνπο
νπνίνπο θαηά ηελ άπνςή ηνπ ε παξάβαζε απηή είλαη δπλαηφ λα άζθεζε επηξξνή ζην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο εθινγήο, αλ δε νη ιφγνη απηνί
ζπλδένληαη κε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ελέξγεηεο ή ηδηφηεηεο πξνζψπσλ, λα επηθαιεζζεί θαη λα απνδείμεη ηα πεξηζηαηηθά, ηηο ελέξγεηεο ή
ηηο ηδηφηεηεο απηέο (πξβι. ΠηΔ 2477/ 2008,3023, 246/2004)
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Ζ επίδνζε ή ε παξάδνζε πξαγκαηνπνηείηαη είθνζη (20) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο
ςεθνθνξίαο, δειαδή ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ 12ε ψξα βξαδπλή ηεο *17εο Νθησβξίνπ
201063.*

2.3 Ππκπιεξσκαηηθή δήισζε ζπλδπαζκνχ
Ππκπιήξσζε ηνπ ζπλδπαζκνχ επηηξέπεηαη λα γίλεη κφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο 20ήκεξεο
πξνζεζκίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίδνζε ηεο δήισζεο ηνπ ζπλδπαζκνχ ζην πνιπκειέο
Ξξσηνδηθείν, δει. κέρξη θαη ηελ θαη ηελ 12ε ψξα βξαδπλή ηεο *17εο Νθησβξίνπ 2010,*
θαη κφλν πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί ν ζπλδπαζκφο έσο ηνλ επηηξεπφκελν αξηζκφ
ππνςεθίσλ ζπκβνχισλ. Πηελ πεξίπησζε απηή ε ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε ππνβάιιεηαη κφλν
απφ ηνλ ππνςήθην Ξεξηθεξεηάξρε. Δπηζπλάπηνληαη, δε, ζε απηή ηα ζηνηρεία πνπ
αλαγξάθνληαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα 2.1, θαζψο θαη γξαπηή απνδνρή ηνπ πξνζψπνπ
πνπ πξνηείλεηαη.

2.4 Ξαξαίηεζε – ζάλαηνο ππνςεθίνπ
Κε ην Λ. 3852/ 2010 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο ππνςεθίνπο (πεξηθεξεηάξρε,
αληηπεξηθεξεηάξρε θαη ζπκβνχινπο) λα παξαηηεζνχλ64 πξηλ απφ ηηο εθινγέο.
Κεηά ηελ 17ε Νθησβξίνπ 2010, ε δήισζε ηνπ ζπλδπαζκνχ επηηξέπεηαη λα ζπκπιεξσζεί κφλν
ζηελ πεξίπησζε παξαίηεζεο ή ζαλάηνπ ππνςεθίνπ πεξηθεξεηάξρε ή αληηπεξηθεξεηάξρε, ε
ζέζε ηνπ νπνίνπ θαηαιακβάλεηαη είηε:
α) απφ λέν ππνςήθην είηε
β) απφ θάπνηνλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο ζπκβνχινπο.65
Πηελ πεξίπησζε απηή ε ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε θαηαξηίδεηαη γξαπηψο απφ ηελ πιεηνςεθία
ηνπιάρηζηνλ ησλ ππνςεθίσλ θαη επηδίδεηαη κε απφδεημε ζηνλ Ξξφεδξν ησλ Ξξσηνδηθψλ κέρξη
ηελ 12ε βξαδπλή ηεο 5εο Λνεκβξίνπ 2010.
Ζ δήισζε ζπλνδεχεηαη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 2.1.
Δπηζπλάπηεηαη επηπιένλ ε γξαπηή απνδνρή ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξνηείλεηαη.
Αλ δελ έγηλε αληηθαηάζηαζε, ηε ζέζε ηνπ πεξηθεξεηάξρε θαηαιακβάλεη ν πεξηθεξεηαθφο
ζχκβνπινο ηνπ ζπλδπαζκνχ πνπ έιαβε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο ζε φιε ηελ
πεξηθέξεηα, ελψ ζε πεξίπησζε κε αληηθαηάζηαζεο ηνπ αληηπεξηθεξεηάξρε ηε ζέζε ηνπ
θαηαιακβάλεη ν πεξηθεξεηαθφο ζχκβνπινο ηνπ ζπλδπαζκνχ πνπ έιαβε ηνπο πεξηζζφηεξνπο
ζηαπξνχο πξνηίκεζεο ζηελ αληίζηνηρε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα.
Πε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ε ππνβνιή ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο δήισζεο κπνξεί λα γίλεη
κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο, αθνχ δελ πξνβιέπεηαη πξνζεζκία γηα ηελ
ππνβνιή ηεο. Ρν αξκφδην δηθαζηήξην αλαθεξχζζεη ακέζσο ηνλ αληηθαηαζηάηε ππνςήθην, φρη
φκσο πέξαλ ηεο 12εο βξαδπλήο ηεο 6εο Λνεκβξίνπ 2010.
Δπηζεκαίλεηαη φηη αλ έλαο ζπλδπαζκφο πνπ ιφγσ παξαίηεζεο ή ζαλάηνπ ππνςεθίνπ ηνπ, γηα
ηνπο νπνίνπο δελ δειψζεθε αληηθαηαζηάηεο πεξηέρεη αξηζκφ ππνςεθίσλ πεξηθεξεηαθψλ
ζπκβνχισλ:
 κηθξφηεξν απφ ην ειάρηζην φξην ηεο πνζφζησζεο θαη απφ ηα δχν θχια, φπσο
αλαιχεηαη ζηελ ελφηεηα 1.2,
63 Άξζξν 121, παξ. 7 ηνπ Λ. 3852/ 2010.
* Ρα εληφο *...* δηφξζσζε παξνξάκαηνο
* Ρα εληφο *...* δηφξζσζε παξνξάκαηνο
64 Ζ παξαίηεζε γίλεηαη κε γξαπηή δήισζε πνπ επηδίδεηαη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ή παξαδίδεηαη κε απφδεημε ζηνλ πξφεδξν ηνπ
Ξξσηνδηθείνπ ηελ φγδνε εκέξα πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο, δει. ηελ 30ε Νθησβξίνπ 2010 (άξζξν 123, απξ. 1 ηνπ Λ. 3852/
2010).
65 Άξζξα 123 παξ. 2, ηνπ Λ. 3852/ 2010.
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κηθξφηεξν αξηζκφλ ππνςεθίσλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνχισλ απφ ηνλ αξηζκφ ησλ
εδξψλ θάζε εθινγηθήο πεξηθέξεηαο

ζεσξείηαη λφκηκνο θαη αλαθεξχζζεηαη απφ ην πνιπκειέο Ξξσηνδηθείν.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ’
ΑΛΑΘΖΟΜΖ ΠΛΓΑΠΚΝ - ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΠΛΓΑΠΚΝ
1. Αλαθήξπμε
Ζ αλαθήξπμε ησλ ζπλδπαζκψλ ησλ ππνςεθίσλ γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο αξρέο ζηηο εθινγέο ηεο
7εο Λνεκβξίνπ 2010 γίλεηαη απφ ην δηθαζηήξην, ζην νπνίν ππνβιήζεθαλ νη δειψζεηο ησλ
ζπλδπαζκψλ, ηε δεθάηε πέκπηε εκέξα πξηλ απφ ηελ ςεθνθνξία, δειαδή κέρξη ηελ 12 ε ψξα
βξαδπλή ηεο 23ήο Νθησβξίνπ 2010.
Γηα ηελ αλαθήξπμε ησλ ζπλδπαζκψλ ην νηθείν πνιπκειέο Ξξσηνδηθείν εμεηάδεη:







Ρν εκπξφζεζκν ηεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πεξηπηψζεσλ
αληηθαηάζηαζεο παξαηηεζέλησλ ή απνβησζάλησλ ππνςεθίσλ.
Ρνλ πξνβιεπφκελν απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ειάρηζην αξηζκφ ππνςεθίσλ, θαζψο θαη
ην κέγηζην αξηζκφ απηψλ εληφο ηνπ νξίνπ ηεο πξνζαχμεζεο.
Ρν ππνρξεσηηθφ πνζνζηφ ησλ ππνςεθίσλ ζπκβνχισλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ θάζε
θχιν.
Δάλ ην έκβιεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπλδπαζκφο εκπίπηεη ζηηο απαγνξεχζεηο ηνπ
λφκνπ.66
Ρνλ νξζφ ηξφπν αλαγξαθήο (αιθαβεηηθή ζεηξά) ησλ νλνκάησλ ησλ ππνςεθίσλ.
Ρελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ επηζπλάπηνληαη ζηε δήισζε.

Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3852/2010 ζπλάγεηαη φηη θξίζηκν ρξνληθφ ζεκείν, θαηά ην νπνίν
θξίλεηαη ην παξαδεθηφ ηεο δήισζεο θαηάξηηζεο ζπλδπαζκνχ, είλαη ην ρξνληθφ ζεκείν
αλαθήξπμεο ηνπ ζπλδπαζκνχ απηνχ απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην θαη φρη ν ρξφλνο ππνβνιήο
(επίδνζεο ή παξάδνζεο) ηεο δήισζεο θαηάξηηζεο ηνπ ζπλδπαζκνχ ζην αξκφδην δηθαζηήξην,
δηφηη κφλν κεηά ηελ αλαθήξπμε ηνπ ζπλδπαζκνχ, χζηεξα απφ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ηεο
δήισζεο θαηάξηηζήο ηνπ, δηαζθαιίδεηαη ν ζπληαγκαηηθφο ζθνπφο πνπ επηδηψθεη ν λνκνζέηεο
κε ηε ζέζπηζε εηδηθψλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ (ΠηΔ 2833/2003).

2. Θνηλνπνίεζε
Ρα αξκφδηα πνιπκειή Ξξσηνδηθεία νθείινπλ λα θνηλνπνηήζνπλ ακέζσο ηηο απνθάζεηο
αλαθήξπμεο ησλ ζπλδπαζκψλ ζηνπο Λνκάξρεο ηεο έδξαο ηεο πεξηθέξεηαο.
Νη Λνκάξρεο πξέπεη λα θπξψζνπλ θαη λα ζηείινπλ ακέζσο ζε θάζε Γήκν θαη Θνηλφηεηα πίλαθα
ησλ ζπλδπαζκψλ πνπ έρνπλ αλαθεξπρζεί, πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζνχλ ζην πξφγξακκα
εθινγήο.
Πε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ππνςεθίσλ πνπ παξαηηήζεθαλ ή απεβίσζαλ κεηά ηελ 23ε
Νθησβξίνπ 2010, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, ην αξκφδην
δηθαζηήξην θνηλνπνηεί ακέζσο ηε κεηαβνιή απηή ζην Λνκάξρε, θαη απηφο ζηνλ νηθείν Γήκν ή
Θνηλφηεηα γηα ηελ έθδνζε θαη δεκνζίεπζε ζπκπιεξσκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθινγήο.

66 Απαγνξεχεηαη λα νξίδεηαη ή λα ρξεζηκνπνηείηαη σο φλνκα ή σο έκβιεκα ζχκβνιν ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο ή ζεκαία ή άιιν παξφκνην
ζχκβνιν θξάηνπο ή ζεκείν ηδηαίηεξεο επιάβεηαο, ζηέκκα, φλνκα ή έκβιεκα πνιηηηθήο νξγάλσζεο, θσηνγξαθία πξνζψπνπ, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ζπλδπαζκφ, έκβιεκα θξάηνπο, πνπ ίζρπε παιαηφηεξα ή ηζρχεη αθφκε, θαζψο θαη ζχκβνια ή εκβιήκαηα ηνπ δηθηαηνξηθνχ
θαζεζηψηνο ηεο 21εο Απξηιίνπ 1967 ή θσηνγξαθηψλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηφ (άξζξν 121
παξ. 5 Λ.3852/2010).
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Ν Λνκάξρεο ηεο έδξαο ηεο πεξηθέξεηαο νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη άκεζα ζην
πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε
ηειενκνηνηππία (fax) ην φλνκα θάζε ζπλδπαζκνχ πνπ έρεη αλαθεξπρζεί, θαζψο θαη
ην επψλπκν, ην φλνκα θαη ην παηξψλπκν φισλ ησλ ππνςεθίσλ Ξεξηθεξεηαξρψλ.

3. Γηθαηψκαηα ηνπ ζπλδπαζκνχ
Θάζε ζπλδπαζκφο έρεη δηθαίσκα67 λα δηνξίζεη έλαλ αληηπξφζσπν θαη δχν αλαπιεξσηέο ηνπ ζε
θάζε εθινγηθφ ηκήκα κε γξαπηή δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ Ξεξηθεξεηάξρε.
Δπίζεο, θάζε ζπλδπαζκφο έρεη δηθαίσκα λα δηνξίδεη πιεξεμνχζην κε ζπκβνιαηνγξαθηθή
δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ Ξεξηθεξεηάξρε. Ν πιεξεμνχζηνο απηφο ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
ζπλδπαζκνχ, ζχκθσλα κε ην λφκν, νηηδήπνηε κπνξεί λα ελεξγήζεη ν ππνςήθηνο
Ξεξηθεξεηάξρεο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο εθινγήο.
Γελ κπνξνχλ λα δηνξηζηνχλ αληηπξφζσπνη, αλαπιεξσηέο ή πιεξεμνχζηνη ζπλδπαζκψλ:
 ν ππνςήθηνο πεξηθεξεηάξρεο
 νη ππνςήθηνη αληηπεξηθεξεηάξρεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο,
 κέιε πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ
 νη λνκάξρεο
 λνκαξρηαθνη ζχκβνπινη68
 φπνηνη δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη φινη φζνη δελ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Λ. 3852/2010 εθηφο αλ
παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο αλαθήξπμεο ησλ
ζπλδπαζκψλ.69
Νη ππνςήθηνη, νη αληηπξφζσπνη ησλ ζπλδπαζκψλ θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο έρνπλ δηθαίσκα λα
είλαη παξφληεο θαηά ηε δηάξθεηα φιεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εθινγήο, ψζπνπ λα ζθξαγηζηνχλ νη
ζάθνη, θαη λα ππνβάιινπλ θάζε είδνπο παξαηεξήζεηο θαη ελζηάζεηο.

4. πνρξεψζεηο ππεξεζηψλ
Α. Γήκνη - Θνηλφηεηεο
Κε επζχλε ησλ Γεκάξρσλ θαη ησλ Ξξνέδξσλ ησλ Θνηλνηήησλ ηελ 16ε θαη 17ε Νθησβξίνπ
2010 θαη κέρξη ηελ 24ε ψξα, ηα δεκαξρεία θαη ηα θνηλνηηθά θαηαζηήκαηα ζα είλαη αλνηθηά γηα
ηελ απξφζθνπηε ρνξήγεζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνο φινπο ηνπο ππνςεθίνπο.
*Γηα ηνλ ίδην ιφγν ζα παξακείλνπλ αλνηθηά ηελ 30ε Νθησβξίνπ θαη κέρξη ηελ 24ε ψξα, γηα ηελ
πεξίπησζε ηπρφλ παξαίηεζεο ππνςεθίνπ.*
Β. Ξεξηθέξεηεο – Ξξσηνδηθεία - ΓΝ
Νη Γεληθνί Γξακκαηείο ησλ Ξεξηθεξεηψλ ηεο Σψξαο νθείινπλ λα κεξηκλήζνπλ, ψζηε ηα
πνιπκειή Ξξσηνδηθεία ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο λα παξακείλνπλ αλνηθηά απφ ην πξσί κέρξη ηελ
24ε ψξα:
-ηεο Θπξηαθήο 17 Νθησβξίνπ 2010, ηειεπηαία εκέξα ππνβνιήο ηεο δήισζεο ησλ ζπλδπαζκψλ
-ηνπ Παββάηνπ 23 Νθησβξίνπ 2010, εκέξα αλαθήξπμεο ησλ ππνςεθίσλ
- ηνπ Παββάηνπ 30 Νθησβξίνπ 2010, γηα ηελ πεξίπησζε ηπρφλ παξαίηεζεο ππνςεθίνπ
- ηεο Ξέκπηεο 11 Λνεκβξίνπ 2010, γηα ηελ πεξίπησζε ηπρφλ παξαίηεζεο ππνςεθίνπ
Ξεξηθεξεηάξρε πξηλ απφ ηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία
67 Άξζξν 124 Λ.3852/2010.
68 Άξζξν 124, παξ. 6 ηνπ Λ. 3852/ 2010
69 Άξζξν 124, παξ 5 Λ. 3852/2010
* Ρα εληφο *...* δηφξζσζε παξνξάκαηνο
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-ηεο Ξαξαζθεπήο 12 Λνεκβξίνπ 2010, γηα ηελ πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ππνςεθίνπ
Ξεξηθεξεηάξρε ιφγσ παξαίηεζεο ή ζαλάηνπ πξηλ ηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία.
Ρέινο, νη Γεκφζηεο Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο (ΓΝ) ηεο έδξαο ησλ Ξξσηνδηθείσλ ζα πξέπεη λα
παξακείλνπλ αλνηθηέο ηηο ίδηεο εκέξεο θαη ψξεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνκεζεπηνχλ νη ππνςήθηνη
ηα απαξαίηεηα παξάβνια.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ’
ΤΖΦΝΓΔΙΡΗΑ
1. Γεληθά
Ρα ςεθνδέιηηα θαηαζθεπάδνληαη απφ ιεπθφ ραξηί. Έρνπλ ζρήκα νξζνγψλην θαη εθηππψλνληαη
κε θξνληίδα θαη επζχλε ησλ ζπλδπαζκψλ. Ρα ηππνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ςεθνδειηίσλ πξέπεη
λα είλαη ζε καχξε απφρξσζε.

2. Ξεξηερφκελν Τεθνδειηίσλ
Θάζε ζπλδπαζκφο εθηππψλεη ηδηαίηεξν ςεθνδέιηην γηα θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα, ην
νπνίν πεξηιακβάλεη θαηά ζεηξά ηα εμήο ζηνηρεία:





Ρν ηπρφλ έκβιεκα θαη ην φλνκα ηνπ ζπλδπαζκνχ
ην επψλπκν, ην φλνκα θαη ην παηξψλπκν ηνπ ππνςεθίνπ πεξηθεξεηάξρε κε ηελ
αληίζηνηρε έλδεημε δίπια ή θάησ απφ ην φλνκα
ηα επψλπκν, ην φλνκα θαη ηα παηξψλπκν ηνπ ππνςεθίνπ αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο, κε ηελ αληίζηνηρε έλδεημε δίπια ή θάησ απφ
ην φλνκα
ηα επψλπκα, ηα νλφκαηα θαη ηα παηξψλπκα ησλ ππνςεθίσλ πεξηθεξεηαθψλ
ζπκβνχισλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο κε αιθαβεηηθή ζεηξά.

Πε φζεο πεξηθέξεηεο γίλεη επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία ηελ 14ε Λνεκβξίνπ 2010, ηα ςεθνδέιηηα
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ εθινγή απηή ζα είλαη ηα ίδηα κε ηα ςεθνδέιηηα πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηελ πξψηε Θπξηαθή, δειαδή ηελ 7ε Λνεκβξίνπ 2010.

3. Πηαπξνί πξνηίκεζεο
Ν εθινγέαο εθθξάδεηαη ππέξ ησλ ππνςεθίσλ κε ζηαπξφ πξνηίκεζεο. Ν ζηαπξφο ζεκεηψλεηαη
κε ζηπιφ καχξεο ή θπαλήο απφρξσζεο δίπια ζην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θάζε ππνςεθίνπ είηε
δεμηά είηε αξηζηεξά. Πηαπξφο πξνηίκεζεο πνπ ζεκεηψλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζεσξείηαη
φηη δελ είλαη γξακκέλνο70 θαη ε εγθπξφηεηα ηνπ ςεθνδειηίνπ ειέγρεηαη, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ Λ. 3852/2010.
Θαηά ηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία δελ ηίζεηαη ζηαπξφο πξνηίκεζεο. Ζ χπαξμε φκσο
ζηαπξνχ πξνηίκεζεο ζε ςεθνδέιηην δελ ζπλεπάγεηαη ηελ αθπξφηεηα απηνχ.
Ν αξηζκφο ησλ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο δηακνξθψλεηαη σο εμήο:
Αξηζκφο εδξψλ εθινγηθήο πεξηθέξεηαο
1-3
4-7
8-12
12-

Αξηζκφο
επηηξεπφκελσλ
πξνηίκεζεο
1
2
3
4

ζηαπξψλ

70 Ν ηξφπνο, φκσο, γξαθήο ηνπ ζηαπξνχ πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε ζπνπδή, ηελ ειηθία, ηελ ειαηησκέλε φξαζε ηνπ ςεθνθφξνπ ή ην
κέζν πνπ ρξεζηκνπνίεζε, δειαδή, ζηαπξνί έληνλνη, άηνλνη, θαθφηερλνη, κεγαιχηεξνη ή κηθξφηεξνη ζπλήζσο δελ ζπλεπάγνληαη αθπξφηεηα
ηεο ςήθνπ. Πε θάζε πεξίπησζε, φκσο, ν αλψκαινο ζρεκαηηζκφο ηνπ ζηαπξνχ είλαη ζηελ νπζηαζηηθή εθηίκεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ αλ
απνηειεί ή φρη δηαθξηηηθφ γλψξηζκα πνπ παξαβηάδεη ην απφξξεην ηεο ςεθνθνξίαο (ΑΔΓ 25, 26/1999).
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Αλ ζε έλα ςεθνδέιηην ζεκεησζνχλ πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο θαηά ηα αλσηέξσ πξνβιεπφκελνπο
ζηαπξνί πξνηίκεζεο, ην ςεθνδέιηην είλαη έγθπξν θαη ινγίδεηαη ππέξ ηνπ ζπλδπαζκνχ, ρσξίο
λα ιακβάλεηαη ππφςε θαλέλαο ζηαπξφο πξνηίκεζεο.71
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηνλ ππνςήθην Ξεξηθεξεηάξρε ή Αληηπεξηθεξεηάξρε δελ ζεκεηψλεηαη
ζηαπξφο πξνηίκεζεο, εάλ φκσο ηεζεί ζηαπξφο, ην ςεθνδέιηην δελ αθπξψλεηαη γηα ην ιφγν
απηφ.

71 Άξζξν 129, παξ. 5 Λ 3852/2010
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ΚΔΟΝΠ ΓΔΡΔΟΝ
ΔΘΙΝΓΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ
Γεληθά
Γηα ηελ επηηπρία ελφο ζπλδπαζκνχ ζηηο εθινγέο, απαηηείηαη απηφο λα ιάβεη ηελ απφιπηε
πιεηνςεθία (δει. ην 50% +1) ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ. Πε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν
επηηπρψλ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη ηα 3/5 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εδξψλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ
ζπκβνπιίνπ, αλ ην πνζνζηφ ηνπ είλαη κέρξη 60%, ελψ ηα ππφινηπα δχν πέκπηα ησλ εδξψλ
θαηαλέκνληαη αλαινγηθά κεηαμχ ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ. Πε πεξίπησζε φπνπ ν
επηηπρψλ ζπλδπαζκφο ιάβεη πνζνζηφ ςήθσλ κεγαιχηεξν ηνπ 60% ησλ εγθχξσλ
ςεθνδειηίσλ, νη έδξεο θαηαλέκνληαη αλαινγηθά κεηαμχ φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ κε
θσιπνκέλνπ ηνπ επηηπρφληνο λα ιάβεη έδξεο πεξηζζφηεξεο απφ ηα 3/5 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ
ησλ εδξψλ. Αλ θαλέλαο ζπλδπαζκφο δελ ιάβεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία, ε εθινγή
επαλαιακβάλεηαη ηελ επφκελε Θπξηαθή αλάκεζα ζηνπο ππνςεθίνπο πεξηθεξεηάξρεο ησλ δχν
ζπλδπαζκψλ πνπ έιαβαλ ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο.
Αθνχ θαηαλεκεζνχλ νη έδξεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ ζηνπο ζπλδπαζκνχο, αθνινπζεί
ε δηαδηθαζία θαηαλνκήο ησλ εδξψλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ, αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα,
ζηνπο επηηπρφληεο θαη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α’
ΔΘΙΝΓΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΑΟΣΥΛ
1. Θαηαλνκή εδξψλ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ ζε
πεξίπησζε αλάδεημεο επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ απφ ηελ
πξψηε Θπξηαθή
α. Ν επηηπρψλ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη πνζνζηφ απφ 50% +1 ςήθνπο κέρξη θαη 60%
Απφ ην ζχλνιν ησλ εδξψλ ησλ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ ηα 3/5 αλήθνπλ ζηνλ επηηπρφληα
ζπλδπαζκφ θαη ηα 2/5 θαηαλέκνληαη ζηνπο επηιαρφληεο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εγθχξσλ
ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβε θαζέλαο απφ απηνχο. Έηζη, νη έδξεο πνπ ιακβάλεη ν πξψηνο
ζπλδπαζκφο, θαζψο θαη νη επηιαρφληεο, δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ
αθνινπζεί.
Ξιεζπζκφο
πεξηθέξεηαο
Έσο 300000
300001-800000
800001 θαη άλσ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ
ΑΡΡΗΘΖΠ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ
ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ

Αξηζκφο
ζπκβνχισλ
41
51
71
101

πεξηθεξεηαθψλ

51

Δπηηπρψλ

Δπηιαρφληεο

25
31
43
61

16
20
28
40

31

20

Πε φιεο ηηο Ξεξηθέξεηεο επηηπρψλ ζεσξείηαη ν ζπλδπαζκφο πνπ έιαβε πνζνζηφ κεγαιχηεξν
ηνπ 50% (50% + 1 ςήθν) ηνπ ζπλφινπ ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ. Δπηιαρφληεο είλαη νη
ζπλδπαζκνί πνπ έιαβαλ έζησ θαη κία έδξα. Νη ζπλδπαζκνί απηνί απνηεινχλ ηε κεηνςεθία
ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ.
β. Θαηαλνκή εδξψλ κεηαμχ ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ, εθφζνλ ν επηηπρψλ έρεη
ιάβεη απφ 50% +1 ςήθν κέρξη θαη 60%
α. Γηα ηελ αλαινγηθή θαηαλνκή ησλ εδξψλ ηεο κεηνςεθίαο ζηνπο επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο,
πξέπεη λα ππνινγηζζεί ην εθινγηθφ κέηξν (ε.κ.).
Ρν εθινγηθφ κέηξν δίδεηαη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν:
ε.κ. = εςζκ + 1 (παξαιεηπφκελνπ ηνπ δεθαδηθνχ κέξνπο)
λ
φπνπ
εςζκ= αξηζκφο εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ ζπλφινπ κεηνςεθίαο (δει. αξηζκφο εγθχξσλ
ςεθνδειηίσλ ζην ζχλνιν ηεο πεξηθέξεηαο φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ εθηφο ηνπ επηηπρφληνο)
λ= αξηζκφο ησλ εδξψλ πνπ αληηζηνηρεί ζηα 2/5
Ρνλίδνπκε φηη γηα ηελ θαηαλνκή ησλ εδξψλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εθινγηθνχ κέηξνπ ηα ιεπθά
ςεθνδέιηηα δελ πξνζκεηξψληαη ζηα έγθπξα.72

72 ΠηΔ 3685/ 2009
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Δπνκέλσο ην εθινγηθφ κέηξν γηα ηηο Ξεξηθέξεηεο δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ
εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξαιεηπνκέλνπ ηνπ ηνπ δεθαδηθνχ κέξνπο ηνπ
αξηζκνχ πνπ πξνθχπηεη:
Ππλνιηθφο
αξηζκφο
εδξψλ
Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ

Δθινγηθφ Κέηξν

41

εςζκ +1
16

51

εςζκ+1
20

71

101

εςζκ+1
28

εςζκ+1
40

β. Πηε ζπλέρεηα ν αξηζκφο ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ δηαηξείηαη κε ην
εθινγηθφ κέηξν. Ν θάζε ζπλδπαζκφο ιακβάλεη ηφζεο έδξεο, φζν είλαη ην αθέξαην πειίθν ηεο
δηαίξεζεο απηήο.


Όηαλ νη έδξεο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί είλαη
ιηγφηεξεο απφ ηηο πξνο δηάζεζε έδξεο, ηφηε νη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί
ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ην κεγαιχηεξν αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν ηεο εθινγηθήο
ηνπο δχλακεο, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ έρνπλ ιάβεη έζησ θαη κία έδξα. Αθνινπζεί
ε δηαλνκή ησλ εδξψλ πνπ απνκέλνπλ, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη αλά κία ζηνπο
ζπλδπαζκνχο φπσο έρνπλ ηαμηλνκεζεί θαηά ηα παξαπάλσ.73



Αλ ππάξρνπλ ζπλδπαζκνί κε ίζν αξηζκφ αρξεζηκνπνίεησλ ππνινίπσλ, δηελεξγείηαη
θιήξσζε74 απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν.



Αλ θαη κεηά απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία παξακέλνπλ αδηάζεηεο έδξεο, απηέο
θαηαλέκνληαη αλά κία θαηά ζεηξά, αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εγθχξσλ
ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβε θάζε επηιαρψλ ζπλδπαζκφο.



Πε πεξίπησζε ίζνπ αξηζκνχ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ δχν ή θαη πεξηζζνηέξσλ
ζπλδπαζκψλ, ελεξγείηαη κεηαμχ απηψλ θιήξσζε απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην.

β. Ν επηηπρψλ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη πνζνζηφ πάλσ απφ 60%
ηαλ έλαο ζπλδπαζκφο ζηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο ζπγθεληξψζεη πνζνζηφ πάλσ απφ 60%,
ηφηε ε θαηαλνκή ησλ εδξψλ, ηφζν ηνπ επηηπρφληνο φζν θαη ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ
γίλεηαη αλαινγηθά κεηαμχ φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο εθινγέο. Ξην
ζπγθεθξηκέλα:

73 Βι. παξάδεηγκα 1 ζην Ξαξάξηεκα.
74 Βι. παξάδεηγκα 2 ζην Ξαξάξηεκα.
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η. Γηα ηελ αλαινγηθή θαηαλνκή ησλ εδξψλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ πξέπεη ππνινγίδεηαη
θαη’ αξράο ην εθινγηθφ κέηξν.
Ρν εθινγηθφ κέηξν δίλεηαη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν:
ε.κ. = ζες + 1 (παξαιεηπνκέλνπ ηνπ δεθαδηθνχ κέξνπο)
λ
φπνπ ζες: ην ζχλνιν ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ (επηηπρφληνο θαη
επηιαρφλησλ)
λ: ν αξηζκφο ησλ εδξψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην
Ρν εθινγηθφ κέηξν δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ σο άλσ ηχπν ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί,
παξαιεηπνκέλνπ ηπρφλ θιάζκαηνο:
Ππλνιηθφο αξηζκφο εδξψλ
Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ

Δθινγηθφ Κέηξν

41

ζες +1
41

51

ζες +1
51
ζες+1
71

71

101

ζες+1
101

ηη. Ν αξηζκφο ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ δηαηξείηαη κε ην
εθινγηθφ κέηξν. Ν θάζε ζπλδπαζκφο ιακβάλεη ηφζεο έδξεο, φζν είλαη ην αθέξαην πειίθν ηεο
δηαίξεζεο απηήο. Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε απηή ν επηηπρψλ ζπλδπαζκφο κπνξεί λα
ιάβεη αξηζκφ εδξψλ πνπ μεπεξλά ην πνζνζηφ ησλ 3/5.


Όηαλ νη έδξεο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη ζπλδπαζκνί είλαη ιηγφηεξεο απφ ηηο
πξνο δηάζεζε έδξεο, ηφηε νη ζπλδπαζκνί ηαμηλνκνχληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά
αλάινγα κε ην κεγαιχηεξν αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν ηεο εθινγηθήο ηνπο δχλακεο.
Αθνινπζεί ε δηαλνκή ησλ εδξψλ πνπ απνκέλνπλ, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη αλά κία
ζηνπο ζπλδπαζκνχο, φπσο έρνπλ ηαμηλνκεζεί θαηά ηα παξαπάλσ.75



Αλ ππάξρνπλ ζπλδπαζκνί κε ίζν αξηζκφ αρξεζηκνπνίεησλ ππνινίπσλ ςεθνδειηίσλ,
δηελεξγείηαη θιήξσζε απφ ην αξκφδην πνιπκειέο πξσηνδηθείν.



Αλ θαη κεηά απφ απηή ηε δηαδηθαζία παξακέλνπλ αδηάζεηεο έδξεο, απηέο θαηαλέκνληαη
αλά κία θαηά ζεηξά, αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ
έιαβε θάζε ζπλδπαζκφο.



Δάλ ππάξμεη ίζνο αξηζκφο εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ
ζπλδπαζκψλ, ην αξκφδην πνιπκειέο Ξξσηνδηθείν δηελεξγεί θιήξσζε.

75 Βι. Ξαξάδεηγκα 3 ζην Ξαξάξηεκα
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γ. Θαηαλνκή εδξψλ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε αλαθήξπμεο ελφο
κφλν ζπλδπαζκνχ
Δάλ έρεη αλαθεξπρζεί κφλν έλαο ζπλδπαζκφο ππνςεθίσλ, ηφηε φιεο νη έδξεο ηνπ
πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ θαηαλέκνληαη ζην ζπλδπαζκφ απηφ. Νη ππνςήθηνη ηαμηλνκνχληαη
αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ςήθσλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη θαη θαηαιακβάλνπλ ηηο
αληίζηνηρεο ζέζεηο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ. ζνη δελ θαηαιάβνπλ ζέζε θαηά ηα
πξνεγνχκελα, εθιέγνληαη αλαπιεξσκαηηθνί θαηά ηελ ίδηα ζεηξά.
Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε απηή δελ ππνινγίδεηαη εθινγηθφ κέηξν νχηε ιακβάλεηαη
ππφςε ην πνζνζηφ ςήθσλ πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη ν ζπλδπαζκφο.

2. Θαηαλνκή εδξψλ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ αλά
εθινγηθή πεξηθέξεηα
Ζ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ ελφηεηα 1.1 αθνινπζείηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη ε
θαηαλνκή ησλ εδξψλ κεηαμχ επηηπρφληνο θαη επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ ζην ζχλνιν ηεο
πεξηθέξεηαο. Πηε ζπλέρεηα νη έδξεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ θαηαλέκνληαη κεηαμχ
επηηπρφληνο θαη επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα σο εμήο76:
α) απνδίδνπκε ζηνλ επηηπρφληα ζπλδπαζκφ κία (1) έδξα ζε θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα
β) ζηε ζπλέρεηα παίξλνπκε ην κηθξφηεξν ζε εθινγηθή δχλακε ζπλδπαζκφ ν νπνίνο έρεη
εμαζθαιίζεη ζπκκεηνρή ζην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην θαη ππνινγίδνπκε ην εθινγηθφ κέηξν
σο εμήο:
ε.κ. = [εςζ]+ 1
λ
φπνπ
[]: ην αθέξαην πειίθν
εςζ: αξηζκφο εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ ηνπ ζπλδπαζκνχ ζηελ πεξηθέξεηα
λ: αξηζκφο ησλ εδξψλ πνπ δηθαηνχηαη ζηελ πεξηθέξεηα
γ) Γηαηξνχκε ηνλ αξηζκφ ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ ηνπ ζε θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα κε ην
εθινγηθφ κέηξν θαη ν ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη ηφζεο έδξεο φζν είλαη ην αθέξαην
πειίθν ηεο δηαίξεζεο.


Δάλ ν ζπλδπαζκφο εμαθνινπζεί λα δηθαηνχηαη έδξεο ζην πεξηθεξεηαθφ
ζπκβνχιην, ν αξηζκφο ηνπο ζπκπιεξψλεηαη κε ηε δηάζεζε αλά κίαο απφ θάζε
εθινγηθή πεξηθέξεηα φπνπ δηαηεξεί ην κεγαιχηεξν, θαηά θζίλνπζα ζεηξά , αδηάζεην
ππφινηπν εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ.

Νη έδξεο πνπ θαηαλέκνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ αθαηξνχληαη απφ ηηο δηαζέζηκεο
έδξεο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο.


Δάλ ζηελ πξψηε θαηά ζεηξά εθινγηθή πεξηθέξεηα ππάξρνπλ ηφζεο
δηαζέζηκεο έδξεο φζεο δηθαηνχηαη ν ζπλδπαζκφο εθεί, ηηο θαηαιακβάλεη φιεο
θαη ν αξηζκφο ηνπο αθαηξείηαη απφ ηηο δηαζέζηκεο ηεο πεξηθέξεηαο.



Δάλ δελ ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο, ζην ζπλδπαζκφ θαηαθπξψλνληαη κφλνλ νη
δηαζέζηκεο έδξεο.

76 Βι. Ξαξάδεηγκα 4 ζην Ξαξάξηεκα
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Δάλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο παξακέλνπλ αδηάζεηεο γηα
ην ζπλδπαζκφ έδξεο, θαηαλέκνληαη αλά κία θαηά ζεηξά ζηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο,
φπνπ ν ζπλδπαζκφο δηαηεξεί ην κεγαιχηεξν, θαηά θζίλνπζα ζεηξά, αδηάζεην
ππφινηπν ςεθνδειηίσλ.

Κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαηαλέκνληαη νη έδξεο ζε θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα γηα θαζέλαλ απφ
ηνπο άιινπο επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο θαηά αχμνπζα ζεηξά εθινγήο.
Ρέινο, νη έδξεο πνπ παξακέλνπλ αδηάζεηεο ζε θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο θαη γηα φινπο ηνπο επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο
θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ επηηπρφληα ζπλδπαζκφ.

3. Αληηθαηάζηαζε ππνςεθίνπ πεξηθεξεηάξρε πξηλ απφ ηελ
επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία
Δάλ ππνςήθηνο Ξεξηθεξεηάξρεο παξαηηεζεί ή απνβηψζεη πξηλ απφ ηελ επαλαιεπηηθή
ςεθνθνξία, είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζή ηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην
άξζξν 141 ηνπ Λ. 3582/ 2010.
Νη ρξνληθέο πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε δηαδηθαζία απηή είλαη πεξηνξηζκέλεο, αθνχ
θαη ν ρξφλνο δηεμαγσγήο ησλ επαλαιεπηηθψλ εθινγψλ είλαη θαζνξηζκέλνο. Έηζη, ε παξαίηεζε
ηνπ ππνςήθηνπ Ξεξηθεξεηάξρε επηδίδεηαη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ή παξαδίδεηαη κε απφδεημε
ζηνλ πξφεδξν ηνπ πνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ κέρξη ηε 12ε ψξα βξαδηλή ηεο 11εο
Λνεκβξίνπ 2010.77
Ακέζσο ζπγθαινχληαη νη ππνςήθηνη ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ παξαηηεζέληνο Ξεξηθεξεηάξρε θαη
δειψλνπλ λέν ππνςήθην Ξεξηθεξεηάξρε. Γελ είλαη αλαγθαζηηθφ απηφο λα είλαη κεηαμχ ησλ
ππνςεθίσλ ζπκβνχισλ, αιιά εάλ ηπρφλ θάπνηνο ππνςήθηνο ζχκβνπινο δεισζεί σο
ππνςήθηνο Ξεξηθεξεηάξρεο, ηφηε ε ζέζε ηνπ σο ζπκβνχινπ ζην ςεθνδέιηην κέλεη θελή θαη
δελ ζπκπιεξψλεηαη. Ζ δήισζε78 γηα ην λέν ππνςήθην Ξεξηθεξεηάξρε επηδίδεηαη κε δηθαζηηθφ
επηκειεηή ή παξαδίδεηαη κε απφδεημε ζηνλ πξφεδξν ηνπ πνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ κέρξη ηελ
12ε ψξα βξαδηλή ηεο 12εο Λνεκβξίνπ 2010. Δάλ δελ ππνβιεζεί δήισζε κέρξη ηελ
εκεξνκελία απηή, ηφηε δελ αλαθεξχζζεηαη θαλέλαο ππνςήθηνο θαη εθιέγεηαη Ξεξηθεξεηάξρεο
ν ζχκβνπινο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ πνπ ζα ιάβεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο
πξνηίκεζεο. Ζ αλαθήξπμε δε ηνπ λένπ ππνςήθηνπ Ξεξηθεξεηάξρε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε
απφ ην Ξξσηνδηθείν κπνξεί λα γίλεη αθφκε θαη ζηηο 13 Λνεκβξίνπ 2010.

77 Άξζξν 141, παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/ 2010
78 Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Ξεξηθεξεηάξρεο δελ πξνέξρεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο ζπκβνχινπο, ε δήισζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη
απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ελφηεηα 2.1 ηνπ Θεθαιαίνπ Β’ ηνπ Κέξνπο Ξξψηνπ ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ.
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4. Δπαλάιεςε ηεο ςεθνθνξίαο
Δάλ θαλέλαο ζπλδπαζµφο δελ ζπγθεληξψζεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζµνχ
ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ (δει. 50%+1 ςήθν), ε ςεθνθνξία επαλαιαµβάλεηαη ηελ
επφµελε Θπξηαθή 14 Λνεκβξίνπ 2010 αλάµεζα ζηνπο ππνςήθηνπο πεξηθεξεηάξρεο
ησλ δχν ζπλδπαζµψλ πνπ έιαβαλ ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο.
Θαηά ηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία δελ εθιέγνληαη πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη, αιιά κφλν ν
πεξηθεξεηάξρεο. Ππλεπψο δελ ππάξρεη ζηαπξνδνζία.
Δπηηπρψλ ζεσξείηαη ν ππνςήθηνο πεξηθεξεηάξρεο θαη ν ζπλδπαζµφο ηνπ πνπ ζπγθέληξσζε
ζηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία ηελ απφιπηε πιεηνςεθία νιφθιεξνπ ηνπ αξηζµνχ ησλ
εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ (δει. 50%+1 ςήθν).
Δάλ ζηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία νη δχν ζπλδπαζµνί ηζνςεθήζνπλ, ην αξµφδην
πξσηνδηθείν δηελεξγεί θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζµνχ.
Πηελ πεξίπησζε ηεο επαλαιεπηηθήο ςεθνθνξίαο, νη έδξεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ
θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ ζπλδπαζκψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγέο ζε δχν θάζεηο πνπ
νλνκάδνληαη θαηαλνκέο θαη έρνπλ σο αθνινχζσο:
α. Ζ πξψηε (Α) θαηαλνκή δηαλέκεη αλαινγηθά ηηο κηζέο έδξεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ.
Πε πεξίπησζε θιάζκαηνο, ηφηε απηφ ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο κεγαιχηεξε κνλάδα.
β. Ζ δεχηεξε (Β) θαηαλνκή δηαλέκεη ηηο ππφινηπεο έδξεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ.
Δπνκέλσο, κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνπιίσλ νη έδξεο πνπ
αλαινγνχλ ζε θάζε κία απφ ηηο δχν απηέο θαηαλνκέο έρνπλ σο εμήο:
Ππλνιηθφο
αξηζκφο
Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ
41
51
71
101

εδξψλ

Έδξεο Α’ Θαηαλνκήο

Έδξεο Β’ Θαηαλνκήο

21

20

26
36
51

25
35
50

α. Γηα ηελ αλαινγηθή θαηαλνκή ησλ εδξψλ ηεο Α’ θαηαλνκήο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ
ππνινγίδεηαη, θαη’ αξράο, ην εθινγηθφ κέηξν (ε.κ.)
Ρν εθινγηθφ κέηξν δίλεηαη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν:
ε.κ. = ζες +1 (παξαιεηπνκέλνπ ηνπ δεθαδηθνχ κέξνπο)
λ
φπνπ:
ζες= ζχλνιν εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ αξρηθή
ςεθνθνξία
λ= ν αξηζκφο ησλ εδξψλ ηεο Α’ θαηαλνκήο
Δπνκέλσο ην εθινγηθφ κέηξν δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ
πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξαιεηπνκέλνπ ηνπ δεθαδηθνχ κέξνπο:
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Ππλνιηθφο
αξηζκφο
Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ
41

εδξψλ

Έδξεο Α’ Θαηαλνκήο

Δθινγηθφ κέηξν

21

ζες
21
ζες
26
ζες
36
ζες
51

51

26

71

36

101

51

πξψηεο Θπξηαθήο+1
πξψηεο Θπξηαθήο +1
πξψηεο Θπξηαθήο +1
πξψηεο Θπξηαθήο +1

β. Ν αξηζκφο ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ ηεο αξρηθήο ςεθνθνξίαο
δηαηξείηαη ζηε ζπλέρεηα κε ην εθινγηθφ κέηξν θαη θάζε ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη ηφζεο έδξεο
φζεο ην αθέξαην πειίθν ηεο δηαίξεζεο.





Δάλ νη έδξεο πνπ θαηαιαµβάλνπλ νη ζπλδπαζµνί µε ηελ πξνεγνχµελε
δηαδηθαζία είλαη ιηγφηεξεο απφ ηηο πξνο δηάζεζε έδξεο ηεο Α΄ θαηαλνµήο, νη
έδξεο πνπ απνµέλνπλ δηαλέµνληαη αλά µία µεηαμχ ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζµψλ,
αλάινγα µε ηα αρξεζηµνπνίεηα ππφινηπα ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ ηνπο.79
Δάλ ζπλδπαζµνί έρνπλ ίζν αξηζµφ αρξεζηµνπνίεησλ ππνινίπσλ εγθχξσλ
ςεθνδειηίσλ δηελεξγείηαη κεηαμχ ηνπο θιήξσζε.
Δάλ θαη µεηά ηε δηαλνµή εδξψλ µε βάζε ηα αρξεζηµνπνίεηα ππφινηπα παξαµέλνπλ
αδηάζεηεο έδξεο, θαηαλέµνληαη αλά µία θαηά ζεηξά, αλάινγα µε ην ζπλνιηθφ αξηζµφ
ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε επηιαρφληνο ζπλδπαζµνχ.

γ. Γηα ηε δηάζεζε ησλ εδξψλ ηεο Β΄ θαηαλνµήο ππνινγίδεηαη, αξρηθά, πφζεο απφ ηηο έδξεο
απηέο πξέπεη λα πξνζθπξσζνχλ ζηνλ επηηπρφληα ζπλδπαζµφ, ψζηε λα ζπγθεληξψζεη
ζπλνιηθά, ζπλππνινγηδνµέλσλ θαη ησλ εδξψλ πνπ θαηαλεµήζεθαλ ζε απηφλ απφ ηελ Α΄
θαηαλνµή, ηα ηξία πέµπηα (3/5) ηνπ ζπλφινπ ησλ εδξψλ.
Νη ελαπνκείλαζεο έδξεο ηεο Β΄ θαηαλνµήο δηαηίζεληαη ζηνλ άιιν ζπλδπαζµφ πνπ έιαβε µέξνο
ζηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία.
Πηελ πεξίπησζε φπνπ ιφγσ ηνπ µηθξνχ αξηζµνχ εδξψλ πνπ ηνπο έρνπλ θαηαλεµεζεί απφ ηελ
Α΄ θαηαλνµή, ν επηηπρψλ ζπλδπαζµφο δελ µπνξεί λα ζπµπιεξψζεη ηνλ αξηζµφ ησλ ηξηψλ
πέµπησλ (3/5) ηνπ ζπλφινπ ησλ εδξψλ, πξνζθπξψλνληαη ζε απηφλ φιεο νη έδξεο ηεο Β΄
θαηαλνµήο θαη δελ γίλεηαη θαµία µεηαβνιή ζηε δηάζεζε ησλ εδξψλ ηεο Α΄ θαηαλνµήο,
αλάµεζα ζηνπο ππφινηπνπο ζπλδπαζµνχο.
Νξηαθέο πεξηπηψζεηο ηζνςεθίαο
Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ζηελ πξψηε ζέζε θαηά ηελ αξρηθή ςεθνθνξία δχν ή πεξηζζφηεξσλ
ζπλδπαζµψλ, ζηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία µεηέρνπλ νη ππνςήθηνη πεξηθεξεηάξρεο φισλ
ησλ ζπλδπαζµψλ πνπ ηζνςήθεζαλ.
Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ζηε δεχηεξε ζέζε θαηά ηελ αξρηθή ςεθνθνξία δχν ή πεξηζζφηεξσλ
ζπλδπαζµψλ, ζηελ επαλαιεπηηθή µεηέρνπλ ν ππνςήθηνο πεξηθεξεηάξρεο ηνπ πξψηνπ ζε
αξηζµφ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ ζπλδπαζµνχ θαη νη ππνςήθηνη πεξηθεξεηάξρεο ησλ
ζπλδπαζµψλ πνπ ηζνςήθεζαλ ζηε δεχηεξε ζέζε.

79 Βι. Ξαξάδεηγκα 5 ζην Ξαξάξηεκα.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β’
ΡΑΘΡΗΘΝΗ-ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΝΗ ΠΚΒΝΙΝΗ
Κεηά ηελ θαηαλνκή ησλ εδξψλ ζηνλ επηηπρφληα θαη ζηνπο επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο,
ηαθηηθνί πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη εθιέγνληαη, αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα, απφ ηνπο
ππνςήθηνπο θάζε ζπλδπαζκνχ, απηνί πνπ έιαβαλ ηνπο πεξηζζφηεξεο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο
ζηελ αληίζηνηρε εθινγηθή πεξηθέξεηα.
Πε πεξίπησζε επαλαιεπηηθήο εθινγήο, ηαθηηθνί πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη εθιέγνληαη κε βάζε
ηελ πξψηε ςεθνθνξία, ζχκθσλα κε ηνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο πνπ έιαβε θαζέλαο απφ
απηνχο.80 Πηελ πεξίπησζε απηή, ν επηιεγφκελνο, απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ππνςεθίσλ ηνπ
ζπλδπαζκνχ, ππνςήθηνο πεξηθεξεηαθφο ζχκβνπινο σο ππνςήθηνο πεξηθεξεηάξρεο, ζε
αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαηηεζέληνο ή ζαλφληνο ππνςήθηνπ πεξηθεξεηάξρε, ζεσξείηαη πξψηνο
επηηπρψλ ζχκβνπινο ηνπ ζπλδπαζκνχ, αλεμαξηήησο ησλ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο πνπ έιαβε
θαηά ηελ πξψηε ςεθνθνξία.81
Νη ππνςήθηνη Ξεξηθεξεηάξρεο ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ ζεσξνχληαη πξψηνη επηηπρφληεο
ζχκβνπινη ησλ ζπλδπαζκψλ ηνπο. Πε πεξίπησζε πνπ ν ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη έδξεο ζε
πεξηζζφηεξεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ν ππνςήθηνο πεξηθεξεηάξρεο ιακβάλεη ηελ έδξα ηεο
εθινγηθήο πεξηθέξεηαο, φπνπ ν ζπλδπαζκφο έιαβε ηηο πεξηζζφηεξεο έδξεο. Πε πεξίπησζε ίζνπ
αξηζκνχ εδξψλ ζε πεξηζζφηεξεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, ηφηε ν ππνςήθηνο πεξηθεξεηάξρεο
ιακβάλεη ηελ έδξα απηήο φπνπ ν ζπλδπαζκφο έιαβε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο, θαη ζε
πεξίπησζε ίζνπ αξηζκνχ ςήθσλ ζε πεξηζζφηεξεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο δηελεξγείηαη θιήξσζε
απφ ην πνιπκειέο Ξξσηνδηθείν, πνπ αλαθήξπμε ηα ηαθηηθά κέιε.82
Νη ππνςήθηνη Αληηπεξηθεξεηάξρεο ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ ζεσξνχληαη πξψηνη
επηηπρφληεο ζχκβνπινη ησλ ζπλδπαζκψλ ηνπο, ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ζηελ νπνία ήηαλ
ππνςήθηνη, εθφζνλ ν ζπλδπαζκφο ηνπο έιαβε έδξα. Δηδηθά γηα ηηο πεξηθέξεηεο Βνξείνπ θαη

Λνηίνπ Αηγαίνπ, Ηνλίσλ Λήζσλ, Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη Θεζζαιίαο νη
ππνςήθηνη Αληηπεξηθεξεηάξρεο ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ θαηαιακβάλνπλ ζέζε
πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνχινπ ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα πνπ ήηαλ ππνςήθηνη θαη ν ζπλδπαζκφο
ηνπο έιαβε ηηο πεξηζζφηεξεο έδξεο. Πε πεξίπησζε ίζνπ αξηζκνχ εδξψλ ζε πεξηζζφηεξεο

εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, ηφηε ν Αληπεξηθεξεηάξρεο ησλ αλσηέξσ πεξηθεξεηψλ ιακβάλεη ηελ
έδξα απηήο φπνπ ν ζπλδπαζκφο έιαβε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο.83
Νη ινηπνί ππνςήθηνη ησλ ζπλδπαζκψλ (επηηπρφληνο θαη επηιαρφλησλ) είλαη
αλαπιεξσκαηηθνί ησλ ηαθηηθψλ ζπκβνχισλ ηεο εθινγηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο, κε ηε ζεηξά
ησλ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο πνπ έιαβαλ.
Αλ νη ππνςήθηνη ηνπ ίδηνπ ζπλδπαζκνχ ηζνςεθήζνπλ ζε νπνηαδήπνηε ζεηξά θαηάηαμεο, ην
Ξξσηνδηθείν δηελεξγεί θιήξσζε.

80 Άξζξν 139, παξ. 9 ηνπ Λ. 3852/ 2010
81 Άξζξν 140, παξ. 2 θαη 3 ηνπ Λ. 3852/ 2010
82 Άξζξν 142, παξ. 2, εδ. 2-5 ηνπ Λ. 3852/ 2010
83 Άξζξν 142, παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/ 2010
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ΚΔΟΝΠ ΡΟΗΡΝ
ΔΛΛΝΚΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ
Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ αλάδεημε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ είλαη θαηά βάζε αξκνδηφηεηαο ησλ
δηθαζηεξίσλ, ηα νπνία εθδίδνπλ θαη ηηο πξνβιεπφκελεο πξάμεηο, ιακβάλνληαο έηζη
δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα απνθάζεηο. Ρα δηθαζηήξηα, δειαδή, θαηά ηε δηαδηθαζία αλάδεημεο
ησλ αηξεηψλ αξρψλ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο αζθνχλ δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα αξκνδηφηεηεο
κε ηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο θαη πξνζβάιινληαη κε ελζηάζεηο, φπσο
αλαιπηηθά αλαθέξεηαη θαησηέξσ.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α’
ΔΘΘΔΠΖ ΞΟΑΘΡΗΘΥΛ- ΔΞΗΘΟΥΠΖ ΔΘΙΝΓΖΠ
Νη αληηπξφζσπνη ηεο δηθαζηηθήο αξρήο, ακέζσο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο
εθινγήο παξαδίδνπλ84 ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ νηθείνπ Ξξσηνδηθείνπ85:
 ηα πξαθηηθά ηεο εθινγήο,
 ηα ινηπά εθινγηθά έγγξαθα,
 ηα δέκαηα ησλ ςεθνδειηίσλ ηαμηλνκεκέλα θαηά ζπλδπαζκνχο θαη κε ηε ζεηξά πνπ
είλαη αξηζκεκέλα, θαζψο θαη
 ηνπο θαθέινπο
Ν Ξξφεδξνο ηνπ Ξξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο πεξηθέξεηαο εμάγεη ην Γεληθφ Απνηέιεζκα ησλ
πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ, ην νπνίν δεκνζηεχεη, ακέζσο, κε ηνηρνθφιιεζε ζην Ξξσηνδηθείν, κε
γλσζηνπνίεζε ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο θαη ζηνλ πνπξγφ
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.86
Πηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο ςεθνθνξίαο, ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ
πνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ, πεξηέξρνληαη:
 ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ εθινγέσλ
 ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ςεθηζάλησλ
 ν αξηζκφο ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ
 ν αξηζκφο ησλ άθπξσλ ςεθνδειηίσλ
 ν αξηζκφο ησλ ιεπθψλ ςεθνδειηίσλ
 ε εθινγηθή δχλακε θάζε ζπλδπαζκνχ (ν ζπλνιηθφο αξηζκφο έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ
θάζε ζπλδπαζκνχ)
Πεκεηψλεηαη φηη:
 ζηνλ πίλαθα πξνηάζζνληαη νη ζπλδπαζκνί ζχκθσλα κε ηελ εθινγηθή ηνπο δχλακε

84 Ζ ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ 96 /2007 (Α’ 116) βηβιίσλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ (πξσηνθφιινπ ςεθνθνξίαο,
πξαθηηθψλ, βηβιίσλ δηαινγήο ςεθνδειηίσλ θαη ζηαπξψλ πξνηίκεζεο θ.ν.θ.) είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο,
πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλχνληαη απηά πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο θαη ε έθβαζή ηεο. Ρα ζηνηρεία, φκσο, απηά
αιιεινζπκπιεξψλνληαη, σο πξνο ηελ απφδεημε πνπ παξέρνπλ, ππφ ηελ έλλνηα φηη ε κε ηήξεζε θάπνηνπ απφ απηά ή ε πιεκκειήο ηήξεζή
ηνπο, φπσο ζε πεξίπησζε κε ζέζεσο ησλ ππνγξαθψλ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο, αθφκε δε θαη ε απψιεηά ηνπο, δελ επηθέξεη αθπξφηεηα θαη
επαλάιεςε ηεο εθινγήο ζηα εθινγηθά ηκήκαηα, ζηα νπνία έγηλαλ νη πιεκκέιεηεο ή ζεκεηψζεθαλ νη ειιείςεηο ή απψιεηεο, εθηφο αλ
πξνβάιιεηαη θαη απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ εληζηάκελν φηη ην απνηέιεζκα πνπ εκθαλίζζεθε απφ ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή είλαη δηαθνξεηηθφ
απφ ην πξαγκαηηθφ (ΑΔΓ 525/1995, 46/1982). Αλ δελ ππάξρεη πξνβνιή θαη απφδεημε ηνπ σο άλσ πξαγκαηηθνχ ηζρπξηζκνχ, είλαη δπλαηφλ,
αθφκε θαη ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ εθινγηθνχ ζάθνπ θάπνηνπ εθινγηθνχ ηκήκαηνο, λα γίλεη δεθηφ ην εθινγηθφ απνηέιεζκα πνπ
πξνθχπηεη απφ ην αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, ην νπνίν δηαβηβάδεηαη ζηνλ νηθείν λνκάξρε ή ην δήκαξρν (άξζξα
93 παξ. 2 θαη 94 παξ. 2 ηνπ πδ 96/2007, ΠηΔ 2511/2003).
85 Άξζξν 121, παξ. 7 ηνπ Λ. 3852/ 2010
86 Νη εθνξεπηηθέο επηηξνπέο θαη ν Ξξφεδξνο ηνπ Ξξσηνδηθείνπ γλσζηνπνηνχλ ακέζσο ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο ζηνλ
πεξηθεξεηάξρε.
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θάησ απφ ην πίλαθα ζπληάζζεηαη πξάμε, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη νινγξάθσο ηα πην
πάλσ ζηνηρεία γηα θάζε πεξίπησζε θαη ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ην Ξξφεδξν
θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα κπνξεί λα παξίζηαηαη έλαο αληηπξφζσπνο απφ θάζε
ζπλδπαζκφ.

Ν Ξξφεδξνο ηνπ πνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ εθζέηεη ζην θαηάζηεκα ηνπ Ξξσηνδηθείνπ επί
πέληε (5) εκέξεο. Γηα ηελ έθζεζε απηή ζπληάζζεη θαη πξαθηηθφ, πνπ ηνηρνθνιιείηαη επίζεο
έμσ απφ ην δηθαζηηθφ θαηάζηεκα.
Κέζα ζην δηάζηεκα ησλ πέληε (5) εκεξψλ νη εθινγείο κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ
εγγξάθσλ απηψλ (θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο εθινγήο), πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ
ηηο πξνβιεπφκελεο ελζηάζεηο.
Ζ επηθχξσζε ηεο εθινγήο επέξρεηαη κε απφθαζε ηνπ Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ,
αλεμαξηήησο ηεο ππνβνιήο ή κε, ηπρφλ, ελζηάζεσλ.87
Ζ απφθαζε απηή δηαθξίλεηαη ζε ηξία (3) κέξε σο θαησηέξσ:
Α. Πην





πξψην κέξνο αλαθεξχζζνληαη
ν επηηπρψλ θαη νη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί,
ν Ξεξηθεξεηάξρεο88,
νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο
νη ηαθηηθνί θαη αλαπιεξσκαηηθνί89 πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη θάζε ζπλδπαζκνχ

Β. Πην δεχηεξν κέξνο αλαθεξχζζνληαη νη ηαθηηθνί θαη αλαπιεξσκαηηθνί πεξηθεξεηαθνί
ζχκβνπινη φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ, αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα.
Γ. Ρέινο, ζην ηξίην κέξνο αλαθεξχζζνληαη, αλά ζπλδπαζκφ, νη ηαθηηθνί, κφλν, πεξηθεξεηαθνί
ζχκβνπινη, ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο πνπ έρνπλ ιάβεη.
Ν Ξξφεδξνο ηνπ πνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ εθζέηεη ηηο αλσηέξσ απνθάζεηο αλαθήξπμεο, νη
νπνίεο ελζσκαηψλνληαη ζε κία απφθαζε, ζην θαηάζηεκα ηνπ δηθαζηεξίνπ επί ηξεηο (3)
ζπλερείο εκέξεο θαη ζηέιλεη αληίγξαθφ ηεο ζην Λνκάξρε ηεο ΛΑ φπνπ αλήθεη ε εθινγηθή
πεξηθέξεηα θαη ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β’
ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ
Ρα δηθνλνκηθά ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηνπ θχξνπο ησλ
εθινγψλ ησλ αξρψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνβιέπνληαη ζην Θψδηθα
Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο (ΘΓΓ, Λ. 2717/ 1999, Α΄97) θαη εηδηθφηεξα ζηα άξζξα 244-266 απηνχ.
Νη αλαθνξέο ηνπ Λ. 3852/ 2010 ζε δηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα ξπζκίζεηο δελ αληηθαζηζηνχλ νχηε
ξπζκίδνπλ εηδηθφηεξα ηα δεηήκαηα, ηα νπνία έηζη θαη αιιηψο δηέπνληαη ζπλνιηθά θαη
απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ΘΓΓ, αιιά είλαη αλαθνξέο «παηδαγσγηθνχ» ραξαθηήξα, πνπ
απνζθνπνχλ ζηε βαζηθή ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηα παξερφκελα ζε απηνχο απφ
ηελ έλλνκε ηάμε δηθαηψκαηα. Απηφ ην ραξαθηήξα έρεη θαη ε αθφινπζε αλάπηπμε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Θεθαιαίνπ απηνχ, ε νπνία δελ ππεηζέξρεηαη ζε αλάιπζε δηθνλνκηθψλ

87 Άξζξν 146, παξ. 1α ηνπ Λ. 3852/ 2010
88 Αλ ν ππνςήθηνο Ξεξηθεξεηάξρεο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ απεβίσζε ή παξαηηήζεθε πξηλ απφ ηελ εθινγή θαη δελ έγηλε
αληηθαηάζηαζή ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 141, παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/ 2010 Ξεξηθεξεηάξρεο αλαθεξχζζεηαη ν πιεηνςεθήζαο ζχκβνπινο
ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα.
89 Πην κέξνο απηφ ηεο απφθαζεο, νη αλαπιεξσκαηηθνί ζχκβνπινη θάζε ζπλδπαζκνχ δελ ζα αλαθεξπρζνχλ αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα,
γεγνλφο πνπ ζα ζπκβεί ζην επφκελν κέξνο ηεο ίδηαο απφθαζεο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ αλαιπηηθά.
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ζεκάησλ, αιιά ζηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ παξερφκελε έλλνκε πξνζηαζία
ηνπο.
Απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 246 παξ. 2 θαη 258 ηνπ ΘΓΓ ζπλάγεηαη φηη απφ ηηο πξάμεηο πνπ
εθδίδνληαη θαηά ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία ππφθεηληαη ζε έλζηαζε ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ
δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ κφλν νη πεξηνξηζηηθψο νξηδφκελεο ζην άξζξν 149 παξ. 1 ηνπ Λ.
3852/ 2010, φρη δε θαη άιιεο εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, νη νπνίεο εμαθνινπζνχλ λα
ππφθεηληαη ζε αίηεζε αθπξψζεσο ελψπηνλ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. Ρέηνηα πξάμε κε
ππνθείκελε ζε έλζηαζε ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, αιιά ζε αίηεζε
αθπξψζεσο ελψπηνλ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, είλαη ε απφθαζε δεκάξρνπ, κε ηελ
νπνία, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 153 παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/ 2010, θαζνξίδεηαη ε εκεξνκελία
θαη ην πξφγξακκα γηα ηε δηεμαγσγή ησλ επαλαιεπηηθψλ εθινγψλ ζε πεξίπησζε αθπξψζεσο
ηεο εθινγήο90.
Ρέινο, νη δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ ην θχξνο ησλ εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε πεξηθεξεηαθψλ
αξρψλ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1 ηεο Δπξσπατθήο Πχκβαζεο
ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΠΓΑ), ε νπνία θπξψζεθε κε ην Λ.Γ. 53/1974 (Α΄ 256).91

1. Γηθαίσκα έλζηαζεο θαη πεξηερφκελν απηήο
Γηθαίσκα έλζηαζεο92 έρεη:
α) θάζε εθινγέαο εγγεγξακκέλνο ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηεο πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη
β) φπνηνο δηεηέιεζε ππνςήθηνο θαηά ηηο εθινγέο ζηελ νηθεία Ξεξηθέξεηα.
Πεκεηψλεηαη φηη, έρνληαο ππφςε α) ηε γεληθή δηθνλνκηθή αξρή, θαηά ηελ νπνία δελ
επηηξέπεηαη ε άζθεζε απφ ην ίδην πξφζσπν δεχηεξνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο ή ελδίθνπ κέζνπ
θαηά δηνηθεηηθήο πξάμεο ή δηθαζηηθήο απφθαζεο ηελ νπνία έρεη ήδε πξνζβάιεη 93 θαη β) ηελ
αλάγθε γηα ηαρεία επίιπζε, ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ησλ δηαθνξψλ γηα ην θχξνο
ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ94, δελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηνπ θχξνπο ηεο

επαλαιεπηηθήο ςεθνθνξίαο απφ πξφζσπν, ην νπνίν έρεη ήδε αζθήζεη έλζηαζε θαηά ηεο
πξψηεο ςεθνθνξίαο, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ν λνκνζέηεο παξέρεη ζηνλ εληζηάκελν ηε

δπλαηφηεηα λα πξνβάιιεη λέεο αηηηάζεηο θαηά ηνπ θχξνπο ηεο επαλαιεπηηθήο ςεθνθνξίαο κε
ηελ θαηάζεζε δηθνγξάθνπ πξνζζέησλ ιφγσλ.95
Δπηζεκαίλεηαη φηη εθείλνο ν νπνίνο αλαδείρζεθε ληθεηήο θαηά ηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο
ζηεξείηαη ελλφκνπ ζπκθέξνληνο λα αζθήζεη απηνηειψο έλζηαζε.96 Πεπαιηέπυ, όμυρ, ο
αναδεισθείρ νικηηήρ καηά ηιρ εκλογέρ, αν αζκηθεί ενανηίον ηος ένζηαζη, έσει δικαίυμα
άζκηζηρ ανηένζηαζηρ, με ηην οποία δύναηαι να πποβάλει όσι μόνο αςηοηελείρ ιζσςπιζμούρ
για ηο κύπορ ηυν τηθοδεληίυν97, αλλά και άλλοςρ λόγοςρ πος είναι δςναηό να πποβληθούν
με ένζηαζη, όπυρ λόγοςρ πος αθοπούν ζε πλημμέλειερ καηά ηην ανακήπςξη ςποτηθίυν
98
ζςνδςαζμών

Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζην φηη κεηά ηελ ηζρχ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3146/ 2003
(Α΄125) ε έλζηαζε δελ ζηξέθεηαη θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ,
90 Ξξβι. ΠηΔ 2075/1994, 50/ 2005.
91βι. ΠηΔ 1763/2007, 837/2000, 7κ., ΠηΔ 4080/1999, απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΔΠΓΑ, Carmine Priorellν θαηά Ηηαιίαο, 11068/84,
απνθάζεηο (επί ηνπ παξαδεθηνχ) ηνπ ΔΓΓΑ ηεο 29.11.2007, Partija Jaunie Demokrati θαηά Ιεηνλίαο, ηεο 11.4.2006, Mlka θαηά Ξνισλίαο,
ηεο 4.4.2006, Bompard θαηά Γαιιίαο θ.α θαη ΠηΔ 819/ 2010
92 Έρεη πξνθξηζεί ν φξνο «έλζηαζε» θαη φρη «πξνζθπγή» σο θαζηεξσκέλνο ήδε ζηελ εθινγηθή λνκνζεζία (άξζξα 78 επ πδ 410/1995,
άξζξν 38 επ πδ 30/ 1996).
93 Ξξβι. ΠηΔ 320/2002, 198, 121/2000, 228/1987 θ.α.
94 Ξξβι. ΠηΔ 4080/1999 θ.α.
95 ΠηΔ 379/2004.
96 βι. ΠηΔ 1766, 2227/2007, πξβι. 342/2004, 1325, 1853/2000, 4404/1995, 2297/1991
97 ΠηΔ 1766, 2227/2007, πξβι. 1853/2000, 2297/1991
98 ΠηΔ 819/ 2010
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εθπξνζσπνχκελνπ απφ ηνλ επνπηεχνληα ηηο εθινγέο πνπξγφ Δζσηεξηθψλ,
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, αιιά, κφλν θαηά ηνπ νηθείνπ
ΝΡΑ.
Ζ πξνβιεπφκελε κνλαδηθή έλζηαζε, θαζφιε ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ,
ζηέθεηαη θαηά ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο ηνπ άξζξνπ 146 ηνπ Λ. 3852/ 2010, κε ηελ νπνία
αλαθεξχζζνληαη νη επηηπρφληεο θαη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί θαη νη ππνςήθηνη θάζε
ζπλδπαζκνχ πνπ εθιέγνληαη σο ηαθηηθνί ή αλαπιεξσκαηηθνί, βάζεη ηνπ ζρεηηθνχ πίλαθα
απνηειεζκάησλ ν νπνίνο ελζσκαηψλεηαη ζε απηήλ.
Ιφγνη έλζηαζεο99 είλαη:





ε έιιεηςε λφκηκσλ πξνζφλησλ θαη ε ζπλδξνκή θσιπκάησλ ζε ππνςεθίνπο
πνπ έρνπλ εθιεγεί σο ηαθηηθά ή αλαπιεξσκαηηθά κέιε
νη παξαβάζεηο ηνπ λφκνπ θαηά
o ηε δηεμαγσγή ηεο εθινγήο
o ηελ εμαγσγή ηνπ εθινγηθνχ απνηειέζκαηνο
o ηελ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ ζπλδπαζκψλ
o αλαθήξπμε ησλ επηηπρφλησλ θαη επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ
πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηνχο, ή
ε αθπξφηεηα ή ε εζθαικέλε αξίζκεζε ησλ ςεθνδειηίσλ

Γηα λα είλαη βάζηκνο ιφγνο έλζηαζεο, κε ηνλ νπνίν πξνβάιιεηαη εθινγηθή παξάβαζε θαη
δεηείηαη ε αθχξσζε ηεο εθινγήο, ν εληζηάκελνο νθείιεη αθελφο λα επηθαιεζζεί θαη λα
απνδείμεη ηα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ ηελ εθινγηθή παξάβαζε θαζεαπηή, αθεηέξνπ λα
εθζέζεη ηνπο ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο θαηά ηελ άπνςή ηνπ ε παξάβαζε απηή είλαη δπλαηφλ
λα άζθεζε επηξξνή ζην ζπλνιηθφ εθινγηθφ απνηέιεζκα. Δάλ δε νη ιφγνη απηνί ζπλδένληαη κε
πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ελέξγεηεο ή ηδηφηεηεο πξνζψπσλ, λα επηθαιεζζεί θαη λα απνδείμεη ηα
πεξηζηαηηθά, ηηο ελέξγεηεο ή ηηο ηδηφηεηεο απηέο.100
Πεκεηψλεηαη φηη ην ςεθνδέιηην είλαη άθπξν κφλν ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:101
 φηαλ ππάξρνπλ εγγξαθέο ή δηαγξαθέο 102
 αλ έρεη ζρήκα ή δηαζηάζεηο πνπ δηαθέξνπλ θαηά ηξφπν εκθαλή, απφ ηα νξηδφκελα
ζηελ απφθαζε, ε νπνία ζα εθδνζεί βάζεη ηνπ άξζξνπ 127, παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/ 2010
 αλ έρεη ηππσζεί ζε κε ιεπθφ ραξηί ή ε απφρξσζε ησλ ηππνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
δελ είλαη καχξε θαη ε δηαθνξά είλαη εκθαλήο
 αλ έρνπλ ζεκεησζεί ζε νπνηαδήπνηε πιεπξά ηνπ ιέμεηο, θξάζεηο, ππνγξακκίζεηο,
ζηίγκαηα ή άιια ζεκεία, εθφζνλ απνηεινχλ δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα πνπ παξαβηάδνπλ
θαηά ηξφπν πξνθαλή ην απφξξεην ηεο ςεθνθνξίαο
 αλ βξεζεί ζε θάθειν κε έλα ή πεξηζζφηεξα άιια έγθπξα ή άθπξα ςεθνδέιηηα ηνπ
ηδίνπ ή δηαθνξεηηθνχ ζπλδπαζκνχ ή κε ιεπθά
 αλ βξεζεί ζε θάθειν, ν νπνίνο δελ είλαη ζχκθσλνο κε ηελ απφθαζε ηνπ άξζξνπ 131
ηνπ Λ. 3852/ 2010.
Αλαθνξηθά κε ηελ αθπξφηεηα ησλ ςεθνδειηίσλ, θαηά ηελ εθδίθαζε ησλ ζρεηηθψλ κε ην
θχξνο ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ, ηα αξκφδηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα θξίλνπλ αλ, ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ηα δηάθνξα ζεκεία απνηεινχλ ή φρη δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα κε βάζε
ηα δηδάγκαηα ηεο ινγηθήο θαη ηεο θνηλήο πείξαο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εθάζηνηε
ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ηειεί ν εθινγέαο, ην είδνο ηνπ ζεκείνπ, ηε ζέζε ηνπ, ηνλ ηξφπν
ραξάμεσο θαη, πξνθεηκέλνπ γηα ζηαπξνχο πξνηηκήζεσο, ην πάρνο ή ην ρξψκα ηνπ γηα λα
99 Αλ ε έλζηαζε αλαθέξεηαη ζε επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία, νη πξνβαιιφκελνη ιφγνη κπνξνχλ λα αθνξνχλ θαη ηελ αξρηθή ςεθνθνξία,
αιιά κφλν εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί, σο πξνο απηήλ, ηδηαίηεξε έλζηαζε.
100 Ξξβι. ΠηΔ 3023/ 2003, 3614, 3657, 3658/1996.
101 Άξζξν 130 ηνπ Λ. 3852/ 2010
102 Άξζξν 129, παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/ 2010
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ζπλαγάγνπλ αλ ην εθάζηνηε ακθηζβεηνχκελν ζεκείν έρεη ηεζεί ηπραία ή ζθφπηκα. Ζ θξίζε

απηή ηνπ δηθαζηεξίνπ πεξί δηαθξηηηθνχ γλσξίζκαηνο είλαη πξαγκαηηθή θαη δελ ππφθεηηαη, γηα
ην ιφγν απηφ, ζε αλαηξεηηθφ έιεγρν103. Νη ιφγνη ηεο έλζηαζεο θαη ηεο αληέλζηαζεο, κε ηνπο

νπνίνπο πξνβάιιεηαη ε χπαξμε δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ πνπ θαζηζηνχλ νξηζκέλα
ςεθνδέιηηα άθπξα, πξέπεη λα είλαη εηδηθνί θαη νξηζκέλνη, δειαδή αθ` ελφο κελ λα
πξνζδηνξίδνπλ θαη` αξηζκφ θαη εθινγηθφ ηκήκα ηα πιεηηφκελα ςεθνδέιηηα, αθ` εηέξνπ δε
λα πεξηέρνπλ πεξηγξαθή ηνπ πξαγκαηηθνχ, σο πξνο ην πξνβαιιφκελν δηαθξηηηθφ γλψξηζκα,
πεξαηηέξσ δε πξέπεη λα πξνβάιινληαη κε ηα δηθφγξαθα ηεο έλζηαζεο θαη ηεο αληέλζηαζεο ή
κε δηθφγξαθν πξνζζέησλ ιφγσλ104. Απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζπλάγεηαη επίζεο φηη ηα
δηθαζηήξηα ηεο νπζίαο έρνπλ ηελ εμνπζία λα ειέγρνπλ κφλν ηα πιεηηφκελα κε ηελ έλζηαζε
θαη ηελ αληέλζηαζε ςεθνδέιηηα θαη απνθιεηζηηθψο ελ φςεη ησλ δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ πνπ
πξνβάιινληαη κε ηνπο ιφγνπο ηεο έλζηαζεο θαη ηεο αληέλζηαζεο θαη ζην δηθφγξαθν ησλ
πξνζζέησλ ιφγσλ.105
Παο γλσξίδνπκε φηη αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ησλ εθινγηθψλ ελζηάζεσλ θαη ηνπο ιφγνπο
άζθεζήο ηνπο έρνπλ θξηζεί λνκνινγηαθά ηα αθφινπζα:
 Γηα λα είλαη βάζηκνο ιφγνο έλζηαζεο, κε ηνλ νπνίν πξνβάιιεηαη εθινγηθή παξάβαζε
θαη δεηείηαη ε αθχξσζε ηεο εθινγήο, ν εληζηάκελνο νθείιεη αθελφο λα επηθαιεζζεί θαη
λα απνδείμεη ηα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ ηελ εθινγηθή παξάβαζε θαζεαπηή,
αθεηέξνπ λα εθζέζεη ηνπο ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο θαηά ηελ άπνςή ηνπ ε παξάβαζε
απηή είλαη δπλαηφλ λα άζθεζε επηξξνή ζην ζπλνιηθφ εθινγηθφ απνηέιεζκα. Δάλ δε νη
ιφγνη απηνί ζπλδένληαη κε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ελέξγεηεο ή ηδηφηεηεο πξνζψπσλ,
λα επηθαιεζζεί θαη λα απνδείμεη ηα πεξηζηαηηθά, ηηο ελέξγεηεο ή ηηο ηδηφηεηεο απηέο.106
 Πχκθσλα κε ην άξζξν 151, παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/ 2010 θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο
ελζηάζεσο ην δηθαζηήξην, θαηφπηλ πξνβνιήο ζρεηηθνχ ιφγνπ, ειέγρεη
παξεκπηπηφλησο θαη πξάμεηο κεηαδεκνηεχζεσο, δπλάκεη ησλ νπνίσλ ελεγξάθεζαλ
ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο θαη εςήθηζαλ ζην ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο εθινγείο, ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ ην ηεθκήξην λνκηκφηεηαο ησλ
πξάμεσλ απηψλ107, εθ` φζνλ, φπσο έρεη θξηζεί108, ν εληζηάκελνο αλαθέξεηαη
νλνκαζηηθά ζε κεηαδεκνηεχζαληεο εθινγείο θαη πξνβάιιεη κε ζαθείο ηζρπξηζκνχο φηη
νη πξάμεηο ηεο κεηαδεκνηεχζεψο ηνπο είλαη λνκηθψο πιεκκειείο, δηφηη ειιείπνπλ νη
ζρεηηθέο αηηήζεηο κεηαδεκνηεχζεσο ή νη πξάμεηο νη νπνίεο, θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο,
απνηεινχλ ην λφκηκν έξεηζκα ηεο εγγξαθήο ζην δεκνηνιφγην (θαη, θαη` επέθηαζε,
ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν). Έηζη, ζε πεξίπησζε κεηαδεκνηεχζεσο, φπσο ζπλάγεηαη
απφ ηελ αλαθεξζείζα δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 258 ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, ην
δηθαζηήξην ειέγρεη αλ ε εγγξαθή ζην δεκνηνιφγην ηνπ λένπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο ζηεξίδεηαη ζε αίηεζε κεηαδεκνηεχζεσο θαη ζε βεβαίσζε κφληκεο
θαηνηθίαο ή, επί κεηαδεκνηεχζεσο ζπδχγσλ ή ηέθλσλ, ζε ιεμηαξρηθή πξάμε ή
πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηαζηάζεσο. Γελ επεθηείλεηαη φκσο ν παξεκπίπησλ
δηθαζηηθφο έιεγρνο ζε πεξαηηέξσ έξεπλα ηεο λνκηκφηεηαο ηεο πξάμεσο βεβαηψζεσο
κφληκεο θαηνηθίαο ή ηεο ιεμηαξρηθήο πξάμεσο ή πηζηνπνηεηηθνχ νηθνγελεηαθήο
θαηαζηάζεσο, ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθε ε πξάμε κεηαδεκνηεχζεσο. Ζ εξκελεία απηή
ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 258 ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ παξεκπίπηνληνο δηθαζηηθνχ ειέγρνπ δηθαηνινγείηαη
απφ ηελ αλάγθε ηεο αζθαιείαο δηθαίνπ θαη ηεο ηαρείαο επηιχζεσο, γηα ιφγνπο
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ησλ εθινγηθψλ δηαθνξψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάδεημε ησλ
αηξεηψλ νξγάλσλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνηθήζεσο. Άιισζηε ε λνκηκφηεηα
ησλ πξάμεσλ κεηαδεκνηεχζεσο θαη ησλ ζπλαθψλ πξάμεσλ, φπσο νη ζρεηηθέο πξάμεηο
βεβαηψζεσο κφληκεο θαηνηθίαο, ειέγρεηαη επζέσο, απφ ην Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο,
θαηά ηνλ πξνζήθνληα ρξφλν, θαηφπηλ αζθήζεσο αηηήζεσο αθπξψζεσο απφ θάζε

103 Βι. ΠηΔ3183/ 2003, 914/2000, 4394/1995, 1816/1992, 2292, 2294/1991.
104 ΠηΔ 1794-1795/2007, 914, 2291/2000, θ.ά.).
105 ΠηΔ 2377/ 20083002, 2291, 914/2000, 810/1996
106 Ξξβι. ΠηΔ 3023/ 2003, 3614, 3657, 3658/1996.
107 ΑΔΓ 26/1994, ΠηΔ 1273/1993 Νινκ., 1426/2004
108 ΠηΔ 2037/2007 7κ
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ελδηαθεξφκελν, φπσο είλαη θαη θάζε δεκφηεο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
ζην δεκνηνιφγην ηνπ νπνίνπ εγγξάθεηαη απηφο πνπ κεηαδεκνηεχεη.109
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 151, παξ 2 ην Λ. 3852/ 2010, ν θαηά ην
άξζξν 258 ΘΓΓ παξεκπίπησλ έιεγρνο ηεο εγγξαθήο, κεηεγγξαθήο ή δηαγξαθήο
εθινγέα ζηνπο ή απφ ηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ νηθείνπ δήκνπ, ρσξεί θαηά ησλ
πξάμεσλ απηψλ, κφλν εάλ απηέο έγηλαλ θαηά ηε ζχληαμε ή αλαζεψξεζε ησλ
εθινγηθψλ θαηαιφγσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, πνπ πξνεγείηαη ηεο εκεξνκελίαο
δηελέξγεηαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ. Δπνκέλσο, νπνηεζδήπνηε εγγξαθέο,
κεηεγγξαθέο ή δηαγξαθέο εθινγέα ζηνπο ή απφ ηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ
νηθείνπ δήκνπ, πξνγελέζηεξεο ηεο αλσηέξσ ρξνληθήο πεξηφδνπ ππφθεηληαη ζηηο
ελζηάζεηο ησλ άξζξσλ 17 θαη 18 ηνπ ΞΓ 96/ 2007. 110
Ρέινο, απφ ηε δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο
Γηθνλνκίαο, ε νπνία είλαη ελ πξνθεηκέλσ εθαξκνζηέα, ζπλάγεηαη φηη, αλ εθιεγεί
πεξηθεξεηαθφο ζχκβνπινο θάπνηνο πνπ έρεη θψιπκα εθινγηκφηεηαο ή αλαθεξχρζεθε
ππνςήθηνο θαηά παξάβαζε ηνπ λφκνπ, ελψ δελ έπξεπε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν λα
αλαθεξπρζεί, θεξχζζεηαη άθπξε φρη ε εθινγή ηνπ ζπλδπαζκνχ, ζηνλ νπνίν αλήθε ην
ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν πνπ είρε θψιπκα εθινγηκφηεηαο θαη δελ κπνξνχζε λα
αλαθεξπρζεί ππνςήθηνο, αιιά κφλνλ ε εθινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ. Αλ
ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, αλαθεξχζζεηαη σο εθιεγφκελνο ν επφκελνο θαηά ηε
ζεηξά ςήθσλ πξνηηκήζεσο. Ζ αλαθήξπμε δε σο ππνςεθίνπ πεξηθεξεηαθνχ
ζπκβνχινπ πξνζψπνπ πνπ ζηεξείηαη ησλ πξνζφλησλ εθινγηκφηεηαο δελ ζπλεπάγεηαη
αλαγθαίσο ηελ αθχξσζε ηεο φιεο εθινγήο ή κέξνπο απηήο (αξρηθήο ή
επαλαιεπηηθήο), αιιά ηελ αθχξσζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεο σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν
ππνςήθην. Ππλεπψο, ε ζπκκεηνρή ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία πξνζψπσλ πνπ έρνπλ
θψιπκα εθινγηκφηεηαο ζπλεπάγεηαη θαη’ αξρήλ ηελ αθχξσζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεο σο
πξνο ηα πξφζσπα απηά θαη φρη ηνπ ζπλδπαζκνχ ζηνλ νπνίν ηα πξφζσπα απηά
αλήθνπλ.111

Δπηζεκαίλεηαη φκσο φηη έρεη παξαηεξεζεί απφ πνιινχο ΝΡΑ ηεο ρψξαο άξλεζε ρνξήγεζεο ζηνπο
ελδηαθεξνκέλνπο ή πξφζβαζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζε απηνχο (φπσο,
π.ρ. κεηαδεκνηεχζεηο) θαη ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ην βάζηκν άζθεζεο ησλ αλσηέξσ
πξνζθπγψλ. Δπ’ απηψλ ζεκεηψλεηαη φηη ε Αξρή Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ έρεη θξίλεη
θαη’ επαλάιεςε112 φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο κεηαδεκνηεχζεηο δελ απνηεινχλ
επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη επνκέλσο είλαη πξνζβάζηκα δηνηθεηηθά έγγξαθα θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 2690/ 1999 (Α΄45)

2. Ξξνζεζκίεο θαη αξκφδην δηθαζηήξην
Ζ έλζηαζε αζθείηαη κέζα ζε πξνζεζκία επηά (7) εκεξψλ113 απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ έθζεζεο
ηεο πξάμεο114, κε ηελ νπνία αλαθεξχζζνληαη νη επηηπρφληεο θαη νη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί,
θαζψο θαη νη ππνςήθηνη θάζε ζπλδπαζκνχ πνπ εθιέγνληαη σο ηαθηηθνί ή αλαπιεξσκαηηθνί,
θαηά ην άξζξν 146 ηνπ Λ. 3852/ 2010.
Νη ελζηάζεηο εθδηθάδνληαη ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ απφ ην Γηνηθεηηθφ
Δθεηείν, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε πεξηθέξεηα. Γειαδή δελ
πξνβιέπεηαη άζθεζε έθεζεο θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ Γηνηθεηηθψλ Δθεηείσλ,
παξά κφλν αίηεζε αλαίξεζεο ελψπηνλ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο.

109

ΠηΔ 1454/ 2008

110

Βι. ηελ ππ’ αξηζκ. 9214/ 15.2.2007 εγθχθιην ηνπ ΞΔΠΓΑ (Γ/λζε Δθινγψλ)

111

ΠηΔ 3463/ 2007

112

Βι. ην ππ’ αξηζκ. 4661/ 31.7.2006 έγγξαθν ηεο Αξρήο Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ

113 Ζ πξνζεζκία είλαη απνθιεηζηηθή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 150, παξ. 2 ηνπ ηνπ Λ. 3852/ 2010
114 Ρν ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα είλαη ηξεηο (3) κέξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 146, παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/ 2010
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Ζ έλζηαζε αζθείηαη κε δηθφγξαθν, ην νπνίν θαηαηίζεηαη καδί κε ηξία αληίγξαθα ζηελ αξρή
πνπ εμέδσζε ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο έλζηαζεο ή ε άζθεζή ηεο δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο.115
Ρν δηθφγξαθν ηεο έλζηαζεο πξέπεη λα πεξηέρεη ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, θαζψο θαη
ζαθψο θαζνξηζκέλν αίηεκα θαη λα αλαθέξεη116:
o
o
o

ην δηθαζηήξην ζην νπνίν απεπζχλεηαη
ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ηεο ζχληαμήο ηνπ
αλ ππνβάιιεηαη
o απφ θπζηθφ πξφζσπν,









ην φλνκα,
ην επψλπκν,
ην παηξψλπκν θαη
ηελ αθξηβή δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο θαη ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπ
ίδηνπ, ηνπ λφκηκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ θαη, αλ ππάξρνπλ, ηνπ
δηθαζηηθνχ πιεξεμνπζίνπ θαη ηνπ αληηθιήηνπ ηνπ,

απφ λνκηθφ πξφζσπν, έλσζε πξνζψπσλ ή νκάδα πεξηνπζίαο,
 ηελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ηνπο, θαζψο θαη
 ην φλνκα,
 ην επψλπκν,
 ην παηξψλπκν θαη
 ηελ αθξηβή δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο θαη ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπ
εθπξνζψπνπ ηνπο θαη, αλ ππάξρνπλ, ηνπ δηθαζηηθνχ
πιεξεμνπζίνπ θαη ηνπ αληηθιήηνπ ηνπο,
απφ ην Γεκφζην,
 ηνλ ηίηιν ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη ην φξγαλν πνπ ην
εθπξνζσπεί
 ηνλ Νξγαληζκφ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζηνλ νπνίν απηφ
αλαθέξεηαη,
 ηνπο εθινγηθνχο ζπλδπαζκνχο θαη ηνπο επηθεθαιήο ηνπο, θαζψο
θαη
 ηα πξφζσπα, ησλ νπνίσλ ε εθινγή ή ε αλαθήξπμε ακθηζβεηείηαη
κε απηφ

Ζ αξρή πνπ εμέδσζε ηε πξνζβαιιφκελε πξάμε117 κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ
άζθεζε ησλ ελζηάζεσλ ππνρξενχηαη, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, λα δηαβηβάδεη ηηο
ελζηάζεηο, ρσξηζηά γηα θάζε Νξγαληζκφ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, καδί κε φια ηα ζρεηηθά
έγγξαθα θαη ινηπά ζηνηρεία, ζην αξκφδην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν.118

3. Αίηεζε αλαίξεζεο
Θαηά ηεο ηειεζίδηθεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ρσξεί αίηεζε αλαίξεζεο ελψπηνλ
ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ παξέιεπζε
ηεο πελζήκεξεο πεξηφδνπ, πνπ δηαξθεί ε αλάξηεζε ηεο απφθαζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ, έμσ απφ

115 Άξζξν 148, παξ. 1, εδαθ. δεχηεξν ηνπ Λ. 3852/ 2010
116 Άξζξν 45 ΘΓΓ θαη άξζξν 148, παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/ 2010
117 Άξζξν 149, παξ. 1 Λ. 3852/ 2010.
118 Άξζξν 252 ΘΓΓ
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ηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ.119 Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο
αλαηξεζηβαιιφκελεο απφθαζεο.
Έρεη θξηζεί φηη, θαηά ηελ έλλνηα ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 152 παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/ 2010, ε
νπνία απνβιέπεη ζηελ απνηξνπή δηαηάξαμεο ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ δήκσλ θαη ζηελ
εμαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ θαηαζηάζεσλ, αλ ην Ππκβνχιην ηεο
Δπηθξαηείαο αλαηξέζεη ηελ ηειεζίδηθε απφθαζε, βάζεη ηεο νπνίαο έγηλε ε εγθαηάζηαζε ησλ
πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, θαη αλαπέκςεη ηελ ππφζεζε γηα λέα θαη’ νπζίαλ θξίζε ζην δηθαζηήξην
πνπ εμέδσζε ηελ αλαηξεζείζα απφθαζε, ε εγθαηάζηαζε ησλ αξρψλ πνπ έγηλε βάζεη ηεο
απφθαζεο πνπ αλαηξέζεθε δελ ζίγεηαη θαη νη αξρέο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ βάζεη απηήο
εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο κέρξη λα θαηαζηεί ακεηάθιεηε ε λέα απφθαζε
ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο πνπ ζα εθδνζεί, αθφκε θαη αλ κε απηήλ επέιζεη κεηαβνιή ζηελ
αλαθήξπμε ηνπ επηηπρφληνο θαη ηνπ επηιαρφληνο ζπλδπαζκνχ ή ησλ επηηπρφλησλ θαη
επηιαρφλησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνχισλ (βι. Π.η.Δ. 2075/1994). Ζ δηάηαμε απηή ξπζκίδεη ην
δήηεκα πνπ πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, ζε πεξίπησζε
αλαηξέζεσο απνθάζεσο δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, βάζεη ηεο νπνίαο έγηλε ε εγθαηάζηαζή ηνπο,
θαη δελ αλαθέξεηαη ζην δηαθνξεηηθφ δήηεκα ηνπ αλαζηαιηηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο αηηήζεσο
αλαηξέζεσο πνπ ήζειε ηπρφλ αζθεζεί θαηά ηεο λέαο απνθάζεσο ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο,
ην νπνίν επειήθζε ηεο ππνζέζεσο κεηά απφ αλαίξεζε πξνγελέζηεξεο απνθάζεψο ηνπ θαη
αλαπνκπήο ηεο ππνζέζεσο ζ’ απηφ, σο εθ ηνχηνπ δελ ξπζκίδεη θαηά ηξφπν δηαθνξεηηθφ ην
δήηεκα ηνπ αλαζηαιηηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο ελ ιφγσ αηηήζεσο αλαηξέζεσο ζε ζρέζε κε ηε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ξ.Γ. 18/1989, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αίηεζε αλαηξέζεσο δελ
έρεη αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα (ΠηΔ 50/ 2005).
Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηα πξφζσπα πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ
Δηζαγσγή.
Αζήλα, 26 Απγνχζηνπ 2010
Ν ΞΝΟΓΝΠ
ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ &
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ
Γηάλλεο Οαγθνχζεο

ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΥΛ ΓΗΑΛΝΚΖΠ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γεληθνί Γξακκαηείο Ξεξηθεξεηψλ
Ξξνέδξνπο Δληαίσλ Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ
Λνκάξρεο
Έπαξρνη
Ξξφεδξνη θαη Δηζαγγειείο Δθεηψλ
Ξξφεδξνη θαη Δηζαγγειείο Ξξσηνδηθψλ
Ξξφεδξνη πνιπκειψλ Ξξσηνδηθείσλ
ΘΝΗΛΝΞΝΗΖΠΖ

1.
2.
3.
4.

Ξξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο, Γξαθείν Γηνηθεηηθψλ πνζέζεσλ
Ξνιηηηθφ Γξαθείν θ. Ξξσζππνπξγνχ
ια ηα πνπξγεία, Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ
Γεληθά Δπηηειεία Δζληθήο Άκπλαο, Πηξαηνχ, Λαπηηθνχ θαη Αεξνπνξίαο

119 Άξζξν 260, παξ 1 ηνπ ΘΓΓ
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Γ/λζεηο Ξξνζσπηθνχ
5. Αξρεγεία Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, Ιηκεληθνχ Πψκαηνο θαη Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο
Γ/λζεηο Ξξνζσπηθνχ
ΔΠΥΡΔΟΗΘΖ ΓΗΑΛΝΚΖ
1.
2.
3.
4.
5.

Γξαθείν θ. πνπξγνχ, θ. Γηάλλε Οαγθνχζε
Γξαθείν θ.θ. θππνπξγψλ, θ. Γεψξγηνπ Ληφιηνπ θαη θα Θενδψξαο Ρδάθξε
Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα, θ. Γεκήηξε Πηεθάλνπ
ιεο ηηο Γεληθέο Γ/λζεηο θαη Γ/λζεηο ηεο Θ ηνπ πνπξγείνπ
Γξαθείν Ρχπνπ

47

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ

1. ΔΘΙΝΓΗΘΑ ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑΡΑ
1. Πε Ξεξηθέξεηα κε πιεζπζκφ 400000 θαηνίθνπο έρνπκε:
Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην 51 κειέο
Ξεξηθεξεηαθνί Πχκβνπινη Ξιεηνςεθίαο: 31
Ξεξηθεξεηαθνί Πχκβνπινη Κεηνςεθίαο: 20
Δάλ ην ζχλνιν ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ είλαη 280000 θαη έζησ
Ν
Ν
Ν
Ν

Α’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 144000 ςήθνπο
Β’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 80000 ςήθνπο
Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 32000 ςήθνπο
Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 24000 ςήθνπο

Ρφηε επηηπρψλ ζα είλαη ν Α’ ζπλδπαζκφο κε 51,4% θαη 31 έδξεο.
Γηα λα θαηαλεκεζεί αλαινγηθά ν αξηζκφο ησλ εδξψλ ηεο κεηνςεθίαο ζηνπο επηιαρφληεο
ζπλδπαζκνχο, πξέπεη λα ππνινγηζζεί ην εθινγηθφ κέηξν.
Ρν εθινγηθφ κέηξν είλαη [(80000+32000+24000)/20] + 1 = 6801 (ην δεθαδηθφ κέξνο
παξαιείπεηαη)
Κεηά, ν αξηζκφο ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ δηαηξείηαη κε ην εθινγηθφ
κέηξν. Ν θάζε ζπλδπαζκφο ιακβάλεη ηφζεο έδξεο, φζν είλαη ην αθέξαην πειίθν ηεο δηαίξεζεο
απηήο.
Άξα ν Β’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (80000/6801= 11,76) 11 έδξεο, κε αρξεζηκνπνίεην
ππφινηπν 5189 ςήθνπο.
Ν Γ’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (32000/6801= 4,71) 4 έδξεο, κε αρξεζηκνπνίεην
ππφινηπν 4796 ςήθνπο.
Ν Γ’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (24000/6801= 3,53) 3 έδξεο, κε αρξεζηκνπνίεην
ππφινηπν 3597 ςήθνπο.
Ρν αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν ςήθσλ ηνπ θάζε ζπλδπαζκνχ ππνινγίδεηαη σο εμήο:
Πχλνιν έγθπξσλ ςήθσλ ζπλδπαζκνχ- (Δθινγηθφ κέηξν x έδξεο)
Ρψξα, παξαηεξνχκε φηη νη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί θαηαιακβάλνπλ ιηγφηεξεο έδξεο απφ
απηέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο, ήηνη 18 αληί γηα 20.
Ραμηλνκνχκε ηνπο επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο θαηά θζίλνπζα ζεηξά αρξεζηκνπνίεησλ
ππνινίπσλ:
Β’, Γ’ θαη Γ’
Άξα ζα ιάβεη κία έδξα ν Β’ θαη κία έδξα ν Γ’.
Άξα ε ηειηθή θαηαλνκή ησλ εδξψλ είλαη :
Ν Α’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 31 έδξεο
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Ν Β’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 12 έδξεο
Ν Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 5 έδξεο
Ν Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 3 έδξεο

Ξξνζνρή!
πάξρεη πεξίπησζε θάπνηνο ζπλδπαζκφο λα κελ ζπκπιεξψζεη ην εθινγηθφ κέηξν.
Πην ίδην παξάδεηγκα πεξηθέξεηαο 400000 θαηνίθσλ, έρνπκε:
Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην 51 κειέο
Ξεξηθεξεηαθνί Πχκβνπινη Ξιεηνςεθίαο: 31
Ξεξηθεξεηαθνί Πχκβνπινη Κεηνςεθίαο: 20
Δάλ ην ζχλνιν ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ είλαη 280000 θαη έζησ
Ν
Ν
Ν
Ν

Α’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 144000 ςήθνπο
Β’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 100000 ςήθνπο
Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 30000 ςήθνπο
Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 6000 ςήθνπο

Ρφηε, επηηπρψλ ζα είλαη ν Α’ ζπλδπαζκφο κε 51,4 θαη 31 έδξεο.
Γηα λα θαηαλεκεζεί αλαινγηθά ν αξηζκφο ησλ εδξψλ ηεο κεηνςεθίαο ζηνπο επηιαρφληεο
ζπλδπαζκνχο, πξέπεη λα ππνινγηζζεί ην εθινγηθφ κέηξν.
Ρν εθινγηθφ κέηξν είλαη [(100000+30000+6000)/20] + 1 = 6801 (ην δεθαδηθφ κέξνο
παξαιείπεηαη)
Κεηά, ν αξηζκφο ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ δηαηξείηαη κε ην εθινγηθφ
κέηξν. Ν θάζε ζπλδπαζκφο ιακβάλεη ηφζεο έδξεο, φζν είλαη ην αθέξαην πειίθν ηεο δηαίξεζεο
απηήο.
Άξα ν Β’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (100000/6801= 14,7) 14 έδξεο, κε αρξεζηκνπνίεην
ππφινηπν 4786 ςήθνπο.
Ν Γ’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (30000/6801= 4,41) 4 έδξεο, κε αρξεζηκνπνίεην
ππφινηπν 2796 ςήθνπο.
Ν Γ’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (6000/6801= 0,88) 0 έδξα, κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν
6000 ςήθνπο.
Ρν αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν ςήθσλ ηνπ θάζε ζπλδπαζκνχ ππνινγίδεηαη σο εμήο:
Πχλνιν έγθπξσλ ςήθσλ ζπλδπαζκνχ- (Δθινγηθφ κέηξν x έδξεο)
Ρψξα, παξαηεξνχκε φηη νη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί θαηαιακβάλνπλ ιηγφηεξεο έδξεο απφ
απηέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο, ήηνη 18 αληί γηα 20.
Ραμηλνκνχκε ηνπο επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο θαηά θζίλνπζα ζεηξά αρξεζηκνπνίεησλ
ππνινίπσλ:
Γ’, Β’ θαη Γ’
Άξα ζα ιάβεη κία έδξα ν Γ’ θαη κία έδξα ν Β’ ζπλδπαζκφο.
Άξα ε ηειηθή θαηαλνκή ησλ εδξψλ είλαη :
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Ν
Ν
Ν
Ν

Α’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 31 έδξεο
Β’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 15 έδξεο
Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 4 έδξεο
Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 1 έδξα.
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2.
Πε Ξεξηθέξεηα κε πιεζπζκφ 400000 θαηνίθνπο, έρνπκε:
Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην 51 κειέο
Ξεξηθεξεηαθνί Πχκβνπινη Ξιεηνςεθίαο: 31
Ξεξηθεξεηαθνί Πχκβνπινη Κεηνςεθίαο: 20
Δάλ ην ζχλνιν ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ είλαη 320000 θαη έζησ φηη
Ν
Ν
Ν
Ν
Ν

Α’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 176000 ςήθνπο
Β’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 64000 ςήθνπο
Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 32000 ςήθνπο
Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 32000 ςήθνπο
Δ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 16000 ςήθνπο

Ρφηε, επηηπρψλ ζπλδπαζκφο είλαη ν Α’ κε πνζνζηφ 55% επί ησλ εγθχξσλ
ςεθνδειηίσλ θαη 31 έδξεο.
Γηα λα θαηαλεκεζεί αλαινγηθά ν αξηζκφο ησλ εδξψλ ηεο κεηνςεθίαο ζηνπο επηιαρφληεο
ζπλδπαζκνχο, πξέπεη λα ππνινγηζζεί ην εθινγηθφ κέηξν.
Ρν Δθινγηθφ κέηξν είλαη [(64000+32000+32000+16000)/20] + 1= 7201
(παξαιεηπνκέλνπ ηνπ δεθαδηθνχ κέξνπο)
Κεηά, ν αξηζκφο ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ δηαηξείηαη κε ην εθινγηθφ
κέηξν. Ν θάζε ζπλδπαζκφο ιακβάλεη ηφζεο έδξεο, φζν είλαη ην αθέξαην πειίθν ηεο δηαίξεζεο
απηήο.
Άξα ν Β’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (64000/7201= 8,89) 8
ππφινηπν 6392 ςήθνπο
ν Γ’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (32000/7201= 4,44) 4
ππφινηπν 3196 ςήθνπο
ν Γ’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (32000/7201= 4,44) 4
ππφινηπν 3196 ςήθνπο
ν Δ’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (16000/7201= 2,22) 2
ππφινηπν 1598 ςήθνπο.

έδξεο, κε αρξεζηκνπνίεην
έδξεο, κε αρξεζηκνπνίεην
έδξεο, κε αρξεζηκνπνίεην
έδξεο, κε αρξεζηκνπνίεην

Ρν αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν ςήθσλ ηνπ θάζε ζπλδπαζκνχ ππνινγίδεηαη σο εμήο:
Πχλνιν έγθπξσλ ςήθσλ ζπλδπαζκνχ- (Δθινγηθφ κέηξν x έδξεο)
Νη έδξεο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί είλαη ιηγφηεξεο (18 έδξεο) απφ ηηο
πξνο δηάζεζε έδξεο (20 έδξεο), νπφηε νη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε
ην κεγαιχηεξν αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν ηεο εθινγηθήο ηνπο δχλακεο. Αθνινπζεί ε δηαλνκή
ησλ εδξψλ πνπ απνκέλνπλ, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη αλά κία ζηνπο ζπλδπαζκνχο φπσο έρνπλ
ηαμηλνκεζεί θαηά ηα παξαπάλσ.
Γει, α) Β’
β) Γ’-Γ’
γ) Δ’
Κία έδξα ζα θαηαιάβεη ν ζπλδπαζκφο Β’ θαη κία έδξα ζα θαηαιάβεη ν Γ’ ή ν Γ’ , νη νπνίνη
έρνπλ ίζν αξηζκφ αρξεζηκνπνίεησλ ππνινίπσλ θαη κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζα δηελεξγεζεί
θιήξσζε.
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3. Πε Ξεξηθέξεηα κε
κειέο.

πιεζπζκφ

720000 θαηνίθνπο, έρνπκε Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην 51

Δάλ ηα έγθπξα ςεθνδέιηηα είλαη 400000 θαη έζησ φηη:
Ν Α’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 248000 ςήθνπο
Ν Β’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 88000 ςήθνπο
Ν Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 48000 ςήθνπο
Ν Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 16000 ςήθνπο.
Ρφηε, ν Α’ ζπλδπαζκφο
ςεθνδειηίσλ.

ζπγθεληξψλεη πνζνζηφ 62% επί ησλ εγθχξσλ

Ν αξηζκφο ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ δηαηξείηαη κε ην εθινγηθφ κέηξν. Ν
θάζε ζπλδπαζκφο ιακβάλεη ηφζεο έδξεο, φζν είλαη ην αθέξαην πειίθν ηεο δηαίξεζεο απηήο.
Ρν εθινγηθφ κέηξν είλαη (400000/51) +1 = 7844,14 δει. 7844
Άξα, ν Α’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (248000/7844=31,62) 31 έδξεο, κε αρξεζηκνπνίεην
ππφινηπν 4836 ςήθνπο.
Ν Β’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (88000/7844=11,22) 11 έδξεο, κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν
1716 ςήθνπο.
Ν Γ’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (48000/7844=6,12) 6 έδξεο, κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν
936 ςήθνπο.
Ν Γ’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (16000/7844=2,04) 2 έδξεο κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 312
ςήθνπο.
Ρν αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν ςήθσλ ηνπ θάζε ζπλδπαζκνχ ππνινγίδεηαη σο εμήο:
Πχλνιν έγθπξσλ ςήθσλ ζπλδπαζκνχ- (Δθινγηθφ κέηξν x έδξεο)
Νη έδξεο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη ζπλδπαζκνί είλαη ιηγφηεξεο (50) απφ ηηο πξνο δηάζεζε έδξεο
(51), νπφηε νη ζπλδπαζκνί ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ην κεγαιχηεξν αρξεζηκνπνίεην
ππφινηπν ηεο εθινγηθήο ηνπο δχλακεο. Αθνινπζεί ε δηαλνκή ησλ εδξψλ πνπ απνκέλνπλ, νη
νπνίεο θαηαλέκνληαη αλά κία ζηνπο ζπλδπαζκνχο φπσο έρνπλ ηαμηλνκεζεί θαηά ηα παξαπάλσ,
δει:
α) Α’ ζπλδπαζκφο
β) Β’ ζπλδπαζκφο
γ) Γ’ ζπλδπαζκφο.
δ) Γ’ ζπλδπαζκφο.
Νπφηε ηελ επηπιένλ έδξα ιακβάλεη ν Α’
Άξα, ε ηειηθή θαηαλνκή ησλ εδξψλ είλαη
Ν
Ν
Ν
Ν

Α’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 32 έδξεο
Β’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 11 έδξεο
Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 6 έδξεο
Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 2 έδξα
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4. Πε Ξεξηθέξεηα κε πιεζπζκφ 500000 θαηνίθνπο θαη 3 εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, έρνπκε
Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην 51 κειέο κε 31 έδξεο ζηνλ επηηπρφληα θαη 20 έδξεο ζηνπο
επηιαρφληεο.
Νη πιεζπζκνί ησλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ δίδνληαη ζηνλ παξαθάησ Ξίλαθα:
Δθινγηθή
πεξηθέξεηα

Ξιεζπζκφο

1
2
3
ΠΛΝΙΑ

200000
160000
140000
500000

Αξηζκφο
πεξηθεξεηαθψλ
ζπκβνχισλ
21
16
14
51

[νη αξηζκνί ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνχισλ έρνπλ δνζεί κε ηηο Α ηνπ άξζξνπ 136 παξ. 1 θαη
ππνινγηζηεί βάζεη ηνπ άξζξνπ 136 παξ. 2, 3, θαη 4]
Πηηο εθινγέο ιακβάλνπλ κέξνο 3 ζπλδπαζκνί Α, Β, θαη Γ.
Ρν ζχλνιν ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ είλαη 440000.
Ν Α΄ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 240000 ςήθνπο
Ν Β ΄ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 120000 ςήθνπο
Ν Γ΄ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 80000 ςήθνπο
Γηα ηελ θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα ηα απνηειέζκαηα ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ
θάζε ζπλδπαζκνχ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

Α
Β
Γ
ΠΛΝΙΑ

1
100000
50000
40000
190000

2
80000
40000
20000
140000

3
60000
30000
20000
110000

ΠΛΝΙΑ
240000
120000
80000
440000

Ρφηε επηηπρψλ ζα είλαη ν Α’ ζπλδπαζκφο κε 54,5% θαη 31 έδξεο.
Γηα λα θαηαλεκεζεί αλαινγηθά ν αξηζκφο ησλ εδξψλ ηεο κεηνςεθίαο ζηνπο επηιαρφληεο
ζπλδπαζκνχο, πξέπεη λα ππνινγηζζεί ην εθινγηθφ κέηξν.
Ρν εθινγηθφ κέηξν είλαη [(120000+80000)/20] + 1 = 10001 (ην θιάζκα παξαιείπεηαη εάλ
πξνθχςεη)
Κεηά, ν αξηζκφο ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ δηαηξείηαη κε ην εθινγηθφ
κέηξν. Ν θάζε ζπλδπαζκφο ιακβάλεη ηφζεο έδξεο, φζν είλαη ην αθέξαην πειίθν ηεο δηαίξεζεο
απηήο.
Άξα ν Β’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (120000/10001= 11,9988) 11 έδξεο, κε αρξεζηκνπνίεην
ππφινηπν 9989 ςήθνπο.
Ν Γ’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (80000/10001= 7,9992) 7 έδξεο, κε αρξεζηκνπνίεην
ππφινηπν 9993 ςήθνπο.
Ρν αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν ςήθσλ ηνπ θάζε ζπλδπαζκνχ ππνινγίδεηαη σο εμήο:
Πχλνιν έγθπξσλ ςήθσλ ζπλδπαζκνχ- (Δθινγηθφ κέηξν x έδξεο)
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Ρψξα, παξαηεξνχκε φηη νη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί θαηαιακβάλνπλ ιηγφηεξεο έδξεο απφ
απηέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο, ήηνη 18 αληί γηα 20.
Νη ζπλδπαζκνί ηαμηλνκνχληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά ππνινίπσλ σο εμήο;
Γ’
Β’
Άξα ε ηειηθή θαηαλνκή ησλ εδξψλ ζηελ πεξηθέξεηα είλαη :
Ν Α’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 31 έδξεο
Ν Β’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 12 έδξεο
Ν Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 8 έδξεο
Ρψξα ζα πξέπεη λα θάλνπκε ηελ θαηαλνκή ησλ εδξψλ πνπ αλαινγνχλ ζε θάζε
ζπλδπαζκφ ζε θάζε κία απφ ηηο ηξεηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο.
1.Ζ θαηαλνκή μεθηλά απνδίδνληαο ζηνλ επηηπρφληα ζπλδπαζκφ (δει. ηνλ Α΄) κία έδξα ζε
θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα. Δπνκέλσο βάδνληαο ηα ζηνηρεία καο ζε πίλαθα έρνπκε:

Ππλδπαζκφο Α
Ππλδπαζκφο Β
Ππλδπαζκφο Γ
ΠΛΝΙΑ

Δθι. Ξεξ. 1 (20)
1

Δθι. Ξεξ. 2 (15)
1

Δθι. Ξεξ. 3 (13)
1

Πηελ παξέλζεζε αλαγξάθεηαη ην ππφινηπν δηαζέζηκσλ εδξψλ αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα.
2.Πηε ζπλέρεηα, αξρίδνληαο απφ ην κηθξφηεξν ζε εθινγηθή δχλακε ζπλδπαζκφ ν νπνίνο
εμαζθάιηζε ζπκκεηνρή ζην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, δει. ηνλ Γ ππνινγίδνπκε ην εθινγηθφ
κέηξν σο εμήο:
Δθινγηθφ κέηξν= [εςδ/λ] +1
πνπ
[]: αθέξαην πειίθν
εςδ: αξηζκφο έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ ζηελ πεξηθέξεηα
λ: ν αξηζκφο ησλ εδξψλ πνπ δηθαηνχηαη
άξα ε.κ. = [80000/8]+1=10001
Ν αξηζκφο ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ ηνπ ζε θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα δηαηξείηαη κε ην
εθινγηθφ ηνπ κέηξν θαη ν ζπλδπαζκφο Γ΄ θαηαιακβάλεη ηφζεο έδξεο φζεο ην αθέξαην πειίθν
ηεο δηαίξεζεο.
Άξα
40000/10001= 3 έδξεο κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 9997 (εθινγηθή πεξηθέξεηα 1)
20000/10001 = 1 έδξα κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 9999 ςήθνπο (εθινγηθή πεξηθέξεηα 2)
20000/10001 = 1 έδξα κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 9999 ςήθνπο (εθινγηθή πεξηθέξεηα 3)
Άξα ν Γ’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη:
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Ππλδπαζκφο Α
Ππλδπαζκφο Β
Ππλδπαζκφο Γ
ΠΛΝΙΑ

Δθι. Ξεξ. 1 (17)
1

Δθι. Ξεξ. 2 (14)
1

Δθι. Ξεξ. 3 (12)
1

3

1

1

Ν ζπλδπαζκφο Γ εμαθνινπζεί λα δηθαηνχηαη 3 έδξεο ζην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην. Ν αξηζκφο
ηνπο ζπκπιεξψλεηαη κε ηε δηάζεζε αλά κίαο απφ θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα φπνπ δηαηεξεί ην
κεγαιχηεξν θαηά θζίλνπζα ζεηξά αδηάζεην ππφινηπν ςεθνδειηίσλ. Άξα έρνπκε:

Ππλδπαζκφο Α
Ππλδπαζκφο Β
Ππλδπαζκφο Γ
ΠΛΝΙΑ

Δθι. Ξεξ. 1 (16)
1

Δθι. Ξεξ. 2 (13)
1

Δθι. Ξεξ. 3 (11)
1

4

2

2

Ρψξα παίξλνπκε ην ζπλδπαζκφ Β θαη ππνινγίδνπκε ην εθινγηθφ ηνπ κέηξν.
Ήηνη:
[120000/12] +1 = 10001
Άξα ν ζπλδπαζκφο Β θαηαιακβάλεη:
50000/10001= 4 έδξεο κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 9996 ςήθνπο ζηελ εθι. πεξηθέξεηα 1
40000/10001= 3 έδξεο κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 9997 ςήθνπο ζηελ εθι. πεξηθέξεηα 2
30000/10001= 2 έδξεο κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 9998 ςήθνπο ζηελ εθι. πεξηθέξεηα 3
Άξα :
Δθι. Ξεξ. 1 (12)
Δθι. Ξεξ. 2 (10)
Δθι. Ξεξ. 3 (9)
Ππλδπαζκφο Α
1
1
1
Ππλδπαζκφο Β
4
3
2
Ππλδπαζκφο Γ
4
2
2
ΠΛΝΙΑ

3 έδξεο ηνπ ζπλδπαζκνχ παξακέλνπλ αδηάζεηεο
Ν αξηζκφο ηνπο ζα ζπκπιεξσζεί κε ηε δηάζεζε αλά κίαο απφ θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα φπνπ
δηαηεξεί ην κεγαιχηεξν θαηά θζίλνπζα ζεηξά , αδηάζεην ππφινηπν ςήθσλ. Άξα κία έδξα ζα
πάεη ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα 3 , κία έδξα ζα πάεη ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα 2 θαη κία έδξα
ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα 1.
Άξα,
Ππλδπαζκφο Α
Ππλδπαζκφο Β
Ππλδπαζκφο Γ
ΠΛΝΙΑ

Δθι. Ξεξ. 1 (11)
1
5
4

Δθι. Ξεξ. 2 (9)
1
4
2

Δθι. Ξεξ. 3 (8)
1
3
2

Νη έδξεο πνπ παξακέλνπλ αδηάζεηεο ζε θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ
ζπλδπαζκφ Α (επηηπρψλ ζπλδπαζκφο).
‘Αξα έρνπκε ηειηθά:
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Ππλδπαζκφο Α
Ππλδπαζκφο Β
Ππλδπαζκφο Γ
ΠΛΝΙΑ

Δθι. Ξεξ. 1
12
5
4
21

Δθι. Ξεξ. 2
10
4
2
16

Δθι. Ξεξ. 3
9
3
2
14

ΠΛΝΙΑ
31
12
8
51
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5. Πε Ξεξηθέξεηα κε πιεζπζκφ 600000 θαηνίθνπο έρνπκε Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην 51 κειέο.
Ξεξηθεξεηαθνί Πχκβνπινη πιεηνςεθίαο: 31
Ξεξηθεξεηαθνί Πχκβνπινη κεηνςεθίαο: 20
Δάλ ην ζχλνιν ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ είλαη 500000 θαη έζησ φηη ηελ πξψηε Θπξηαθή
έιαβαλ:
Ν Α’ ζπλδπαζκφο 200000 ςήθνπο (πνζνζηφ 40%)
ν Β’ ζπλδπαζκφο 170000 ςήθνπο
ν Γ’ ζπλδπαζκφο 90000 ςήθνπο
ν Γ’ ζπλδπαζκφο 40000 ςήθνπο, θαη
θαη φηη ηε δεχηεξε Θπξηαθή επηθξάηεζε ν Β’ ζπλδπαζκφο.
Ζ θαηαλνκή ησλ εδξψλ ζα γίλεη ζε δχν θαηαλνκέο:
Πηελ Α’ θαηαλνκή ζα θαηαλεκεζνχλ νη 26 έδξεο θαη ζηε Β’ νη 25 ηνπ
Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ.
Ρξφπνο θαηαλνκήο ησλ 26 εδξψλ ηεο Α’ θαηαλνκήο:
Ν αξηζκφο ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ ηεο αξρηθήο ςεθνθνξίαο δηαηξείηαη
κε ην εθινγηθφ κέηξν. Θάζε ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη ηφζεο έδξεο, φζν είλαη ην αθέξαην
πειίθν απηήο ηεο δηαίξεζεο. Ππλδπαζκφο πνπ δελ ζπγθεληξψλεη ην εθινγηθφ κέηξν δελ
παίξλεη έδξα.
Ρν εθινγηθφ κέηξν είλαη [(200000+170000+90000+40000)/26]+1= 19231
Δπνκέλσο, ν Α’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (200000/19231) 10 έδξεο, κε 7690 ςήθνπο
αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν.
Ν Β’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (170000/19231) 8 έδξεο, κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 16152
ςήθνπο.
Ν Γ’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (90000/19231) 4 έδξεο, κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 13076
ςεθνπο.
Ν Γ’ ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη (40000/19231) 2 έδξεο κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 1538
ςήθνπο.
Ρν αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν ςήθσλ ηνπ θάζε ζπλδπαζκνχ ππνινγίδεηαη σο εμήο:
Πχλνιν έγθπξσλ ςήθσλ ζπλδπαζκνχ- (Δθινγηθφ κέηξν x έδξεο)
Θαηαλεκήζεθαλ νη 24 απφ ηηο 26 έδξεο ηεο Α’ θαηαλνκήο. Νη έδξεο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη
ζπλδπαζκνί είλαη ιηγφηεξεο απφ ηηο πξνο δηάζεζε έδξεο ηεο Α΄ θαηαλνκήο, νπφηε νη
ζπλδπαζκνί ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ην κεγαιχηεξν αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν ηεο
εθινγηθήο ηνπο δχλακεο. Αθνινπζεί ε δηαλνκή ησλ εδξψλ πνπ απνκέλνπλ, νη νπνίεο
θαηαλέκνληαη αλά κία ζηνπο ζπλδπαζκνχο φπσο έρνπλ ηαμηλνκεζεί θαηά ηα παξαπάλσ,
δειαδή:
Β
Γ
Α
Γ
Δπνκέλσο, ζηελ Α’ θαηαλνκή νη έδξεο ζα δηακνξθσζνχλ σο εμήο:
Ν Α’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 10 έδξεο.
Ν Β΄ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 9 έδξεο.
Ν Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 5 έδξεο.
Ν Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 2 έδξεο.
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Ρξφπνο θαηαλνκήο ησλ 25 εδξψλ ηεο Β΄ θαηαλνκήο:
Ν Β΄ζπλδπαζκφο ζα ιάβεη 22 έδξεο επηπιένλ ζηε Β΄θαηαλνκή, ψζηε λα ζπγθεληξψζεη ηα 3/5
ησλ εδξψλ (31 έδξεο).
Ν Α’ ζπλδπαζκφο ζα ιάβεη 3 έδξεο απφ ηελ Β’ θαηαλνκή.

Άξα, ε ηειηθή θαηαλνκή ησλ εδξψλ ζα είλαη,
ν
ν
ν
ν

Α’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 13 (10+3) έδξεο
Β’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 31 (9+22) έδξεο
Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 5 έδξεο
Γ’ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη 2 έδξεο
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2. ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΟΝΘΔΠΚΗΥΛ120
Ξξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηελέξγεηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ηεο

7εο Λνεκβξίνπ 2010

1 Απγνχζηνπ 2010

31 Απγνχζηνπ 2010

16 Νθησβξίνπ 2010

17 Νθησβξίνπ 2010

22 Νθησβξίνπ 2010
23 Νθησβξίνπ 2010

30 Νθησβξίνπ 2010
5 Λνεκβξίνπ 2010

Αξρίδεη ε πξνζεζκία γηα ηε κεηαδεκφηεπζε, ρσξίο ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ
ησλ παξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΘΓΘ (άξζξν 116, παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/
2010)
Ιήγεη ε πξνζεζκία γηα ηε κεηαδεκφηεπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 15, παξ. 7 θαη 8
ηνπ ΘΓΘ (θπξση. Λ. 3463/ 2006), πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη
κεηαδεκνηεχζαληεο ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο
Ιήγεη ε πξνζεζκία γηα ηε κεηαδεκφηεπζε, ρσξίο ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ
ησλ παξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΘΓΘ (άξζξν 116, παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/
2010)
Ιήγεη ε πξνζεζκία ησλ είθνζη εκεξψλ πξηλ απφ ηελ ςεθνθνξία γηα ηελ επίδνζε
ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ πνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ ηεο ΓΖΙΥΠΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΡΝ
ΠΛΓΑΠΚΝ (άξζξν 121, παξ. 7 ηνπ Λ. 3852/ 2010)
Ιήγεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο παξαίηεζεο εθείλσλ πνπ έρνπλ θψιπκα, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ ΞΓ 30/ 1996
Δλεξγείηαη ε ΑΛΑΘΖΟΜΖ ΡΥΛ ΠΛΓΑΠΚΥΛ απφ ην πνιπκειέο Ξξσηνδηθείν
(κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, άξζξν 122, παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/
2010)
Ξαξαίηεζε ππνςεθίνπ ηελ 8ε εκέξα πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο (Άξζξν
123, παξ. 1 Λ. 3852/ 2010)
Γήισζε αληηθαηάζηαζεο παξαηηεζέληνο ή απνβηψζαληνο ππνςήθηνπ πεξηθεξεηάξρε
(Άξζξν 123, παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/ 2010).

Ξξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηελέξγεηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ
ΖΠ
ηεο 14
Λνεκβξίνπ 2010
11 Λνεκβξίνπ 2010

12 Λνεκβξίνπ 2010

13 Λνεκβξίνπ 2010

Ιήγεη ε πξνζεζκία επίδνζεο ζην αξκφδην δηθαζηήξην ηεο, ηπρφλ, δήισζεο
παξαίηεζεο απφ ηελ ππνςεθηφηεηα πεξηθεξεηάξρε (άξζξν 141, παξ. 1 ηνπ Λ.
3852/ 2010)
Ιήγεη ε πξνζεζκία επίδνζεο ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ πνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ ηεο
δήισζεο λένπ ππνςήθηνπ πεξηθεξεηάξρε ζε αληηθαηάζηαζε απηνχ πνπ
παξαηηήζεθε ή απεβίσζε (άξζξν 141, παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/ 2010)
Ιήγεη ε πξνζεζκία γηα ηελ αλαθήξπμε απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην ηνπ λένπ
ππνςήθηνπ πεξηθεξεηάξρε (άξζξν 141, παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/ 2010).

120 Πχκθσλα κε ην άξζξν 126, παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/ 2010 ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ δεκνηηθψλ
αξρψλ, δελ ππνινγίδεηαη ε εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο
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3. ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ
1. Λ. 3852/ 2010 (Α’ 87)
(φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 3870/ 2010)
«Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –
Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»
ΘΔΦΑΙΑΗΝ B΄
ΠΠΡΑΠΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΥΛ
Άξζξν 3
Πχζηαζε θαη Ππγθξφηεζε Ξεξηθεξεηψλ
Νη πεξηθέξεηεο είλαη απηνδηνηθνχκελα θαηά ηφπν λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη
απνηεινχλ ην δεχηεξν βαζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
2. Νη πεξηθέξεηεο ζρεδηάδνπλ, πξνγξακκαηίδνπλ θαη πινπνηνχλ πνιηηηθέο ζε πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο
θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηεο ρψξαο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο εζληθέο θαη επξσπατθέο
πνιηηηθέο.
Ππληζηψληαη νη εμήο πεξηθέξεηεο:
α. Ζ πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο Λνκνχο
Γξάκαο, Έβξνπ, Θαβάιαο, Μάλζεο θαη Ονδφπεο. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο
& Θξάθεο είλαη ε Θνκνηελή. Θάζε λνκφο απνηειεί θαη πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη θάζε
πξσηεχνπζα λνκνχ είλαη έδξα ηεο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. Δηδηθά ν Γήκνο ζάζνπ
απνηειεί μερσξηζηεί πεξηθεξεηαθή ελφηεηα.
β. Ζ πεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο Λνκνχο Ζκαζίαο,
Θεζζαινλίθεο, Θηιθίο, Ξηεξίαο, Ξέιιαο, Πεξξψλ θαη Σαιθηδηθήο. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο
Θεληξηθήο Καθεδνλίαο είλαη ε Θεζζαινλίθε. Θάζε λνκφο απνηειεί θαη πεξηθεξεηαθή ελφηεηα
θαη θάζε πξσηεχνπζα λνκνχ είλαη έδξα ηεο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο.
γ. Ζ πεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο Λνκνχο Γξεβελψλ, Θαζηνξηάο,
Θνδάλεο θαη Φιψξηλαο. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο είλαη ε Θνδάλε. Θάζε λνκφο
απνηειεί θαη πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη θάζε πξσηεχνπζα λνκνχ είλαη έδξα ηεο αληίζηνηρεο
πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο.
δ. Ζ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο Λνκνχο Άξηαο, Θεζπξσηίαο, Ησαλλίλσλ,
θαη Ξξεβέδεο. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ είλαη ηα Ησάλληλα. Θάζε λνκφο απνηειεί θαη
πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη θάζε πξσηεχνπζα λνκνχ είλαη έδξα ηεο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθήο
ελφηεηαο.
ε. Ζ πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο Λνκνχο Θαξδίηζαο, Ιάξηζαο, Καγλεζίαο
θαη Ρξηθάισλ. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο είλαη ε Ιάξηζα. Θάζε λνκφο απνηειεί θαη
πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη θάζε πξσηεχνπζα λνκνχ είλαη έδξα ηεο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθήο
ελφηεηαο. Δηδηθά νη Γήκνη Αινλήζζνπ, Πθηάζνπ θαη Πθνπέινπ απνηεινχλ ηελ πεξηθεξεηαθή
ελφηεηα Ππνξάδσλ.
ζη. Ζ πεξηθέξεηα Ηνλίνπ ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο Λνκνχο Εαθχλζνπ, Θέξθπξαο,
Θεθαιιελίαο θαη Ιεπθάδαο. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Ηνλίνπ είλαη ε Θέξθπξα. Θάζε λνκφο
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απνηειεί θαη πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη θάζε πξσηεχνπζα λνκνχ είλαη έδξα ηεο αληίζηνηρεο
πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο.
δ. Ζ πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο Λνκνχο Αηησιναθαξλαλίαο,
Αραΐαο θαη Ζιείαο. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο είλαη ε Ξάηξα. Θάζε λνκφο απνηειεί
θαη πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη θάζε πξσηεχνπζα λνκνχ είλαη έδξα ηεο αληίζηνηρεο
πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο.
ε. Ζ πεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο Λνκνχο Βνησηίαο, Δπβνίαο,
Δπξπηαλίαο, Φζηψηηδνο θαη Φσθίδνο. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο είλαη ε Ιακία.
Θάζε λνκφο απνηειεί θαη πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη θάζε πξσηεχνπζα λνκνχ είλαη έδξα ηεο
αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο.
ζ. Ζ πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην λνκφ Αηηηθήο. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο
είλαη ε Αζήλα. Ζ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Θεληξηθνχ Ρνκέα Αζελψλ πεξηιακβάλεη ηνπο δήκνπο
Αζελαίσλ, Φηιαδειθείαο – Σαιθεδφλαο, Γαιαηζίνπ, Εσγξάθνπ, Θαηζαξηαλήο, Βχξσλνο,
Ζιηνχπνιεο θαη Γάθλεο – κεηηνχ. Ζ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Λνηίνπ Ρνκέα Αζελψλ
πεξηιακβάλεη ηνπο δήκνπο Γιπθάδαο, Διιεληθνχ - Αξγπξνχπνιεο, Αιίκνπ, Λέαο Πκχξλεο,
Κνζράηνπ – Ραχξνπ, Θαιιηζέαο, Ξαιαηνχ Φαιήξνπ θαη Αγίνπ Γεκεηξίνπ. Ζ πεξηθεξεηαθή
ελφηεηα Βνξείνπ Ρνκέα Αζελψλ πεξηιακβάλεη ηνπο δήκνπο Ξεληέιεο, Θεθηζηάο,
Κεηακνξθψζεσο, Ξεχθεο – Ιπθφβξπζεο, Ακαξνπζίνπ, Ζξαθιείνπ, Τπρηθνχ – Φηινζέεο,
Σνιαξγνχ – Ξαπάγνπ, Λέαο Ησλίαο, Βξηιεζζίσλ, Αγ. Ξαξαζθεπήο θαη Σαιαλδξίνπ. Ζ
πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Γπηηθνχ Ρνκέα Αζελψλ πεξηιακβάλεη ηνπο δήκνπο Αηγάιεσ,
Ξεξηζηεξίνπ, Ξεηξνχπνιεο, Σατδαξίνπ, Αγίαο Βαξβάξαο θαη Αγ. Αλαξγχξσλ – Θακαηεξνχ. Ζ
πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Ξεηξαηψο πεξηιακβάλεη ηνπο δήκνπο Ξεηξαηψο, Θνξπδαιινχ, Λίθαηαο –
Αγίνπ Ησάλλε Οέληε, Θεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζψλαο θαη Ξεξάκαηνο. Ζ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα
Λήζσλ πεξηιακβάλεη ηνπο δήκνπο Αίγηλαο, Ρξνηδελίαο, Θπζήξσλ, Αγθηζηξίνπ, Παιακίλαο,
Ππεηζψλ, Όδξαο θαη Ξφξνπ. Ζ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Γπηηθήο Αηηηθήο πεξηιακβάλεη ηνπο
δήκνπο ηεο λνκαξρίαο Γπηηθήο Αηηηθήο. Ζ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Αλαηνιηθήο Αηηηθήο
πεξηιακβάλεη ηνπο δήκνπο ηεο λνκαξρίαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο.
η. Ζ πεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο λνκνχο Αξγνιίδνο, Αξθαδίαο,
Θνξηλζίαο, Ιαθσλίαο θαη Κεζζελίαο. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ είλαη ε Ρξίπνιε.
Θάζε λνκφο απνηειεί θαη πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη θάζε πξσηεχνπζα λνκνχ είλαη έδξα ηεο
αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο.
ηα. Ζ πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο Λνκνχο Ιέζβνπ, Πάκνπ θαη Σίνπ.
Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ είλαη ε Κπηηιήλε. Ππγθξνηείηαη ε πεξηθεξεηαθή
ελφηεηα Ιέζβνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην Γήκν Ιέζβνπ. Ππγθξνηείηαη ε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα
Ιήκλνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην δήκν Ιήκλνπ θαη ην δήκν Αγίνπ Δπζηξαηίνπ. Ππγθξνηείηαη ε
πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Σίνπ κε έδξα ηε Σίν πνπ πεξηιακβάλεη ην δήκν Σίνπ, ην δήκν Ταξψλ
θαη ην δήκν Νηλνπζζψλ. Ππγθξνηνχληαη ε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Πάκνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην
δήκν Πάκνπ θαη ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Ηθαξίαο πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο Γήκνπο Ηθαξίαο θαη
Φνχξλσλ.
ηβ. Ζ πεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο Λνκνχο Θπθιάδσλ θαη
Γσδεθαλήζνπ. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ είλαη ε Δξκνχπνιε. Ππγθξνηείηαη ε
πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Θσ πνπ πεξηιακβάλεη ην δήκν Θσ θαη ην δήκν Ληζχξνπ. Ππγθξνηείηαη ε
πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Θαξπάζνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην δήκν Θαξπάζνπ θαη ην δήκν Θάζνπ.
Ππγθξνηείηαη ε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Θαιχκλνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην δήκν Θαιπκλίσλ, ην
δήκν Αζηππάιαηαο, ην δήκν Ιεηςψλ, ην δήκν Ιέξνπ, ην δήκν Ξάηκνπ θαη ην δήκν
Αγαζνλήζηνπ. Ππγθξνηείηαη ε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Οφδνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην δήκν Οφδν,
ην δήκν Πχκεο, ην δήκν Σάιθεο, ην δήκν Κεγίζηεο θαη ην δήκν Ρήινπ. Ππγθξνηείηαη ε
πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Πχξνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην δήκν Πχξνπ – Δξκνχπνιεο. Ππγθξνηείηαη ε
πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Θέαο – Θχζλνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ην δήκν Θέαο θαη ην δήκν Θχζλνπ.
Ππγθξνηείηαη ε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Κήινπ πνπ πεξηιακβάλεη ην δήκν Κήινπ, ην δήκν
Θηκψινπ, ην δήκν Πέξηθνπ θαη ην δήκν Πίθλνπ. Ππγθξνηείηαη ε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Ξάξνπ
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πνπ πεξηιακβάλεη ην δήκν Ξάξνπ θαη ην δήκν Αληηπάξνπ. Ππγθξνηείηαη ε πεξηθεξεηαθή
ελφηεηα Λάμνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην δήκν Λάμνπ θαη κηθξψλ Θπθιάδσλ θαη ην δήκν Ακνξγνχ.
Ππγθξνηείηαη ε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Ρήλνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην δήκν Ρήλνπ. Ππγθξνηείηαη ε
πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Κπθφλνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην δήκν Κπθφλνπ. Ππγθξνηείηαη ε
πεξηθεξεηαθή ελφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ην δήκν Άλδξνπ. Ππγθξνηείηαη ε πεξηθεξεηαθή
ελφηεηα Θήξαο πνπ πεξηιακβάλεη ην δήκν Θήξαο, ην δήκν Ηεηψλ, ην δήκν Πίθηλνπ, ην δήκν
Φνιέγαλδξνπ θαη ην δήκν Αλάθεο.
ηγ. Ζ πεξηθέξεηα Θξήηεο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο Λνκνχο Ζξαθιείνπ, Ιαζηζίνπ, Οεζχκλνπ
θαη Σαλίσλ. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Θξήηεο είλαη ην Ζξάθιεην. Θάζε λνκφο απνηειεί θαη
πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη θάζε πξσηεχνπζα λνκνχ είλαη έδξα ηεο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθήο
ελφηεηαο.
Άξζξν 113
Ξεξηθεξεηαθέο αξρέο
1. ξγαλα ηεο πεξηθέξεηαο είλαη ν πεξηθεξεηάξρεο, νη αληηπεξηθεξεηάξρεο, ην πεξηθεξεηαθφ
ζπκβνχιην, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή θαη ε εθηειεζηηθή επηηξνπή.
2. Πε θάζε πεξηθέξεηα ηνλ πεξηθεξεηάξρε επηθνπξνχλ αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ εθιέγνληαη
άκεζα θαη’ αληηζηνηρία πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ θαη νη νπνίνη δελ
θαηαιακβάλνπλ ζέζε πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνχινπ. Ν αξηζκφο ησλ αληηπεξηθεξεηαξρψλ
πξνζαπμάλεηαη θαηά δχν θαηά ηελ εηδηθφηεξε ξχζκηζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ
παξφληνο. Δηδηθά ζηηο πεξηθέξεηεο Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη Λνηίνπ Αηγαίνπ νη αλσηέξσ
αληηπεξηθεξεηάξρεο εθιέγνληαη αλά έλαο ζε θάζε λνκφ.
3. Ρν πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην απνηειείηαη απφ ζαξάληα έλα (41) κέιε ζε πεξηθέξεηεο κε
πιεζπζκφ έσο 300.000 θαηνίθνπο, πελήληα έλα (51) κέιε ζε πεξηθέξεηεο κε πιεζπζκφ απφ
300.001 έσο 800.000 θαηνίθνπο, εβδνκήληα έλα (71) κέιε ζε πεξηθέξεηεο άλσ ησλ 800.000
θαηνίθσλ. Ρν πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο απνηειείηαη απφ εθαηφλ έλα
(101) κέιε. Ρν πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην Λνηίνπ Αηγαίνπ απνηειείηαη απφ πελήληα έλα (51)
κέιε.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β΄
ΔΘΙΝΓΗΘΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ
Άξζξν 114
Γηάξθεηα πεξηθεξεηαθήο πεξηφδνπ
1. Ν πεξηθεξεηάξρεο, νη αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη ηα κέιε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ
εθιέγνληαη κε άκεζε, θαζνιηθή θαη κπζηηθή ςεθνθνξία.
2. Νη εθινγέο γίλνληαη θάζε πέληε (5) ρξφληα, ηαπηφρξνλα κε ηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο, ζηα
ίδηα εθινγηθά ηκήκαηα, κε ηηο ίδηεο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο θαη ηνπο ίδηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο
δηθαζηηθήο αξρήο θαη εθφξνπο αληηπξνζψπσλ, αιιά ε ςεθνθνξία δηελεξγείηαη ζε
δηαθνξεηηθέο θάιπεο. Νη εθινγέο δηελεξγνχληαη ηαπηφρξνλα ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα.
3. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ πεξηθεξεηάξρε, ησλ αληηπεξηθεξεηαξρψλ θαη ησλ κειψλ ηνπ
πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ γίλεηαη ηελ 1ε Πεπηεκβξίνπ ηνπ έηνπο δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ
θαη ε ζεηεία ηνπο ιήγεη ηελ 31ε Απγνχζηνπ ηνπ πέκπηνπ έηνπο.
4. Νη Δληαίεο Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, ηα Λνκαξρηαθά Γηακεξίζκαηα θαη νη Λνκαξρηαθέο
Απηνδηνηθήζεηο πνπ θαηαξγνχληαη θαηά ην άξζξν 283, εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κέρξη ηε
ιήμε ηεο δηαλπφκελεο λνκαξρηαθήο πεξηφδνπ 2006 – 2010.
5. Νη πεξηθέξεηεο, πνπ ζπληζηψληαη κε ην άξζξν 3, αξρίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ απφ ηελ
εγθαηάζηαζε ησλ αξρψλ ηνπο, νη νπνίεο ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο ηνπ
Λνεκβξίνπ 2010. Ζ εγθαηάζηαζή ηνπο γίλεηαη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011. Θαηά ηα ινηπά,
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ.
Άξζξν 115
Θαλφλεο δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ
Ζ πξνεθινγηθή πεξίνδνο αξρίδεη ηξηάληα (30) εκέξεο, πξηλ ηε δηελέξγεηά ηνπο. Θαηά ηε
δηάξθεηά ηεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ λφκνπ 3202/2003 (ΦΔΘ
284,Α), φπσο ηζρχεη.
Άξζξν 116
Δθινγηθφ Γηθαίσκα - Δθινγείο - Δθιφγηκνη
1. Δθινγηθφ δηθαίσκα έρνπλ νη δεκφηεο εθινγείο ησλ δήκσλ ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο. Νη
δεκφηεο εθινγείο, νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ησλ δήκσλ θαη
ησλ θνηλνηήησλ ησλ Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη Λνκαξρηαθψλ Γηακεξηζκάησλ πνπ
ζπλελψλνληαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 έρνπλ δηθαίσκα λα εθιέγνπλ ηηο αξρέο ηεο
πεξηθέξεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλέλσζε.
Θαηά ηα ινηπά, γηα ηελ απφθηεζε, ηε ζηέξεζε, ηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο, ηηο
θπξψζεηο γηα ηε κε άζθεζή ηνπ, θαζψο θαη γηα ηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο, ηζρχνπλ νη
δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ.
2. Ξεξηθεξεηάξρεο θαη Αληηπεξηθεξεηάξρεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο κπνξεί λα εθιεγεί δεκφηεο
δήκνπ ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο, πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθιέγεηλ θαη έρεη ζπκπιεξψζεη ην
21ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ. Κέινο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ
ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα εθιεγεί δεκφηεο δήκνπ ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο, πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα
ηνπ εθιέγεηλ θαη έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο
ησλ εθινγψλ. Υο πξνο ην φξην ειηθίαο, γηα ηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ, φπσο θάζε θνξά
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ηζρχνπλ. Ζ 1ε Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο ζεσξείηαη εκεξνκελία γέλλεζεο εθείλσλ πνπ έρνπλ
γελλεζεί θαηά ην έηνο απηφ.
3. Δηδηθά, γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο επηηξέπεηαη ε κεηαδεκφηεπζε ζε δήκν ηεο νηθείαο
πεξηθέξεηαο, ρσξίο ηε ζπλδξνκή ηεο πξνυπφζεζεο ηεο δηεηνχο θαηνηθίαο. Ρν δηθαίσκα απηφ
κπνξεί λα αζθεζεί απφ ηελ 1ε Απξηιίνπ ηνπ έηνπο δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ, κέρξη ηελ
πξνεγνχκελε κέξα ηεο θαηάζεζεο ζην αξκφδην δηθαζηήξην ηεο δήισζεο θαηάξηηζεο ησλ
ζπλδπαζκψλ. Ζ απφθαζε κεηαδεκφηεπζεο εθδίδεηαη, ππνρξεσηηθά, κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία
θαη είλαη ακέζσο εθηειεζηή.
Ζ απφθαζε κεηαδεκφηεπζεο παχεη λα ηζρχεη κεηά παξέιεπζε ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ
αλαθήξπμε ησλ ζπλδπαζκψλ, εθφζνλ απηφο πνπ κεηαδεκφηεπζε δελ αλαθεξπρζεί
ππνςήθηνο.
Άξζξν 117
Θσιχκαηα θαη αζπκβίβαζηα
1. Γελ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ ή λα είλαη πεξηθεξεηάξρεο, αληηπεξηθεξεηάξρεο ή πεξηθεξεηαθνί
ζχκβνπινη:
α) Γηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί, αμησκαηηθνί ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο
θαη ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί ησλ γλσζηψλ ζξεζθεηψλ.
β) Δθηειεζηηθνί Γξακκαηείο Ξεξηθεξεηψλ θαη πεξηθεξεηαθνί ζπκπαξαζηάηεο, ζηηο πεξηθέξεηεο
φπνπ ππεξεηνχλ.
γ) Ξξφεδξνη δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ κε εμαίξεζε ηα
ηδξχκαηα, νη νπνίνη δελ είλαη αηξεηνί, πξντζηάκελνη ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ κε νπνηαδήπνηε
ζρέζε εξγαζίαο ησλ αλσηέξσ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηδξπκάησλ θαζψο θαη
δηεπζχλνληεο θαη εληεηαικέλνη ζχκβνπινη θαη πξντζηάκελνη ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πιελ αζηηθψλ εηαηξεηψλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ηα νπνία
έρνπλ ζπζηήζεη ή ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ νη πεξηθέξεηεο, ζηηο νπνίεο ππνβάιινπλ
ππνςεθηφηεηα.
δ) πάιιεινη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ δήκσλ θαη ησλ
πεξηθεξεηψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ησλ θξαηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ
ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηε δηνίθεζε ησλ νπνίσλ
νξίδεη άκεζα ή έκκεζα ην Γεκφζην, κε δηνηθεηηθή πξάμε ή σο κέηνρνο, ζηηο πεξηθέξεηεο ζηα
δηνηθεηηθά φξηα ησλ νπνίσλ άζθεζαλ θαζήθνληα πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ
Γεληθήο Γηεχζπλζεο ή Γηεχζπλζεο, κέζα ζην δεθανθηάκελν (18) πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ
πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ.
ε) Γηνηθεηέο, ππνδηνηθεηέο, πξφεδξνη δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, δηεπζχλνληεο ή εληεηαικέλνη
ζχκβνπινη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ησλ θξαηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ
ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηε δηνίθεζε ησλ νπνίσλ
νξίδεη άκεζα ή έκκεζα ην Γεκφζην κε δηνηθεηηθή πξάμε ή σο κέηνρνο, ζηηο πεξηθέξεηεο, ζηηο
νπνίεο έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα, κέζα ζην δεθανθηάκελν πξηλ απφ
ηε δηελέξγεηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ.
2. Θψιπκα εθινγηκφηεηαο ζπληξέρεη γηα φζνπο έρνπλ εθπέζεη απφ ην αηξεηφ αμίσκά ηνπο,
θαηφπηλ ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο, σο απηνπξγνί ή ζπκκέηνρνη ζε θαθνχξγεκα ή ζε
νπνηαδήπνηε πνηλή γηα παξαράξαμε, θηβδειεία, πιαζηνγξαθία, ςεπδή βεβαίσζε, δσξνδνθία,
εθβίαζε, θινπή, ππεμαίξεζε, απηζηία, απάηε, θαηαπίεζε, αηκνκημία, καζηξνπεία,
ζσκαηεκπνξία, παξάλνκε δηαθίλεζε αιινδαπψλ, παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ λαξθσηηθψλ, ηε ιαζξεκπνξία, θαζψο θαη γηα παξάβαζε θαζήθνληνο,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην εδάθην γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 236 ηνπ παξφληνο.
Ρν θψιπκα απηφ ηζρχεη γηα ηελ επφκελε ηεο έθπησζεο πεξηθεξεηαθή πεξίνδν.
3. Γελ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ ή λα είλαη πεξηθεξεηάξρεο, αληηπεξηθεξεηάξρεο ή πεξηθεξεηαθνί
ζχκβνπινη:
α. πνηνη ζπλδένληαη κε ηελ πεξηθέξεηα ή ηα λνκηθά ηεο πξφζσπα, κε ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο,
εθηέιεζεο πεξηθεξεηαθνχ έξγνπ, παξνρήο ππεξεζηψλ, παξαρψξεζεο δηθαηψκαηνο
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εθκεηάιιεπζεο πεξηθεξεηαθνχ έξγνπ ή πεξηθεξεηαθήο ππεξεζίαο κε αληηθείκελν αμίαο πάλσ
απφ πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ εηεζίσο.
β. Γεληθνί δηεπζπληέο, πξφεδξνη θαη κέιε δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, δηεπζχλνληεο ή
εληεηαικέλνη ζχκβνπινη, δηαρεηξηζηέο, κέηνρνη θαη εηαίξνη θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, πνπ
έρνπλ ζπκβιεζεί κε ηελ πεξηθέξεηα, εθφζνλ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο εηαηξείεο
ππεξβαίλεη ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη
εηαίξνη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ θαη θνηλνπξαθηνχληα πξφζσπα, πνπ έρνπλ ζπκβιεζεί κε ηελ
πεξηθέξεηα, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο.
Αλ πεξηθέξεηα ζπκκεηέρεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ επηρείξεζε πνπ ζπκβάιιεηαη, δελ
ππάξρεη αζπκβίβαζην γηα ηνπο αηξεηνχο ηεο πεξηθέξεηαο πνπ κεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε
δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη πεξηθεξεηαθψλ επηρεηξήζεσλ.
4. Ζ ηδηφηεηα ηνπ πεξηθεξεηάξρε ή ηνπ αληηπεξηθεξεηάξρε ή νπνηνπδήπνηε άιινπ αηξεηνχ
αμηψκαηνο ζε φξγαλα ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δεχηεξνπ βαζκνχ δελ απνηειεί ιφγν
αζπκβίβαζηνπ ή αλαζηνιήο άζθεζεο ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ
119 γηα:
α) ηνπο Γηθεγφξνπο θαη ζπκβνιαηνγξάθνπο.
β) ηα κέιε Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Ξξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Ξ) ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ
Ηδξπκάησλ (Α.Δ.Η) ηα κέιε Δπηζηεκνληθνχ Ξξνζσπηθνχ ησλ Ρερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ
Ηδξπκάησλ (Ρ.Δ.Η), θαη ην εηδηθφ δηδαθηηθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπο.
5. Γελ απνηειεί αζπκβίβαζην ε ζχλαςε ζχκβαζεο αγνξάο αθηλήησλ ηεο πεξηθέξεηαο, εθφζνλ
ε εθπνίεζε έρεη γίλεη χζηεξα απφ πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία.
6. Γελ απνηεινχλ θψιπκα ή αζπκβίβαζην ε ηδηφηεηα κέινπο ηεο δηνίθεζεο θαη ε ηδηφηεηα ηνπ
ππαιιήινπ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
πεξηθέξεηα κε ζχκβαζε, πνπ είλαη ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο.
7. Ρν θψιπκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ έσο θαη γ΄ ηεο παξ. 1 παχεη λα ππάξρεη,
αλ ηα πξφζσπα ζηα νπνία ζπληξέρεη, παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο
αλαθήξπμεο ησλ ππνςεθίσλ. Ζ παξαίηεζε επηδίδεηαη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ζηνλ πξφεδξν
Δθεηψλ, ν νπνίνο ηελ ππνβάιιεη ακέζσο ζηελ αξρή πνπ είλαη αξκφδηα λα ηελ απνδερζεί. Ζ
παξαίηεζε ζεσξείηαη φηη γίλεηαη δεθηή απφ ηελ επίδνζή ηεο θαη δελ αλαθαιείηαη.
Δμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ απαγνξεχνπλ ηελ ππνβνιή ή ηελ απνδνρή
ηεο παξαίηεζεο ησλ πξνζψπσλ, πνπ πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 1 ή πνπ πεξηνξίδνπλ ην
δηθαίσκά ηνπο λα παξαηηεζνχλ ή ηελ αξκνδηφηεηα ηεο αξρήο λα απνδερζεί ηελ παξαίηεζή
ηνπο. Ρα πξφζσπα ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 1 πνπ παξαηηήζεθαλ πξέπεη επηπξνζζέησο λα
κελ έρνπλ ππεξεηήζεη ζηελ πεξηθέξεηα, φπνπ ζα ππνβάινπλ ππνςεθηφηεηα κέζα ζηνπο
εηθνζηηέζζεξηο (24) κήλεο, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαθήξπμεο ησλ ππνςεθίσλ. Ρν πξψην
εδάθην ηεο παξνχζαο δελ ηζρχεη γηα ηνπο ζξεζθεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο.
8. Ξεξηθεξεηάξρεο, αληηπεξηθεξεηάξρεο πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ ή πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη
πνπ απνδέρνληαη νπνηνδήπνηε απφ ηα θαζήθνληα ή ηα έξγα πνπ ζπληζηνχλ αζπκβίβαζην ή
απνθηνχλ δεκνηηθφηεηα δήκνπ, εθηφο ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία εμειέγεζαλ, εθπίπηνπλ,
απηνδηθαίσο, απφ ην αμίσκά ηνπο. Ρν Γηνηθεηηθφ Δθεηείν, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ
ππάγεηαη ε νηθεία πεξηθέξεηα, κε απφθαζή ηνπ δηαπηζηψλεη ηελ χπαξμε ηνπ αζπκβηβάζηνπ θαη
ηελ έθπησζε απφ ην αμίσκα, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή έλζηαζε απφ ηα αλαθεξφκελν ζην
άξζξν 147 ηνπ παξφληνο, πξφζσπα. Θαηά ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ην
αζπκβίβαζην ρσξεί αίηεζε αλαίξεζεο ελψπηνλ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 152 ηνπ παξφληνο.
9. πνςεθηφηεηα θαη ζηνπο δχν βαζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δελ επηηξέπεηαη.
10. Πχκπησζε ζην ίδην πξφζσπν ηεο ηδηφηεηαο αηξεηνχ ηνπ πξψηνπ βαζκνχ Ρνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απνθιείεηαη.
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11. Γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο ηνπ Λνεκβξίνπ ηνπ 2010 θαη γηα ηε δηαλπφκελε
πεξηθεξεηαθή πεξίνδν ηζρχνπλ ηα θσιχκαηα θαη ηα αζπκβίβαζηα ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ ΞΓ
30/1996 (ΦΔΘ 21 Α), φπσο ηζρχεη, θαη΄ αληηζηνηρία πξνο ηηο πθηζηάκελεο Λνκαξρηαθέο
Απηνδηνηθήζεηο θαη ηα Λνκαξρηαθά Γηακεξίζκαηα.
Άξζξν 118
Αζπκβίβαζην εμαηηίαο νθεηιψλ
1. Γελ κπνξνχλ λα είλαη πεξηθεξεηάξρεο, αληηπεξηθεξεηάξρεο ή πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη,
φπνηνη είλαη, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, νθεηιέηεο ησλ πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ησλ λνκηθψλ ηεο
πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ.
2. Αλ νθεηιέηεο ηεο πεξηθέξεηαο θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ εθιεγεί πεξηθεξεηάξρεο ή
πεξηθεξεηαθφο ζχκβνπινο, νθείιεη λα εμνθιήζεη ηελ νθεηιή ηνπ, έσο ηελ εκέξα ηεο
εγθαηάζηαζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ.
3. Αλ ηα πξναλαθεξφκελα πξφζσπα γίλνπλ νθεηιέηεο ηεο πεξηθέξεηαο, ή ησλ λνκηθψλ ηνπο
πξνζψπσλ κεηά ηελ εθινγή ηνπο, νθείινπλ λα εμνθιήζνπλ ηελ νθεηιή ηνπο κέζα ζε
πξνζεζκία δχν (2) κελψλ, αθφηνπ θαηέζηε νξηζηηθή ε βεβαίσζε ηεο νθεηιήο θαη έιαβαλ
γλψζε απηήο ή ζε πεξίπησζε άζθεζεο ελδίθσλ βνεζεκάησλ, αθφηνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε
δηθαζηηθή απφθαζε. Αλ ε εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ γίλεη θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε δηαθαλνληζκνχ ηεο νθεηιήο,
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, εθπίπηνπλ απφ ην αμίσκά ηνπο. Ρν Γηνηθεηηθφ Δθεηείν,
ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ν νηθείνο δήκνο, θαηφπηλ ελζηάζεσο, κε απφθαζή ηνπ
δηαπηζηψλεη ηελ χπαξμε ηνπ αζπκβηβάζηνπ θαη ηελ έθπησζε απφ ην αμίσκα. Θαηά ηεο
απφθαζεο κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ην αζπκβίβαζην ρσξεί αίηεζε αλαίξεζεο ελψπηνλ ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 152 ηνπ παξφληνο.
4. Γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο ηνπ Λνεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2010 θαη ηηο ηπρφλ επαλαιεπηηθέο
απηψλ, θαη κφλν, ην αζπκβίβαζην ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ ηζρχεη γηα νθεηιέο πξνο ηηο
Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη ηα Λνκαξρηαθά Γηακεξίζκαηα, θαζψο θαη πξνο ηα λνκηθά ηνπο
πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ.
Άξζξν 119
Δπαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε
1. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, αλαζηέιιεηαη ε άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πεξηθεξεηάξρε.
2. Ν ρξφλνο αλαζηνιήο άζθεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζεσξείηαη πξαγκαηηθφο
ρξφλνο γηα ηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο, ην ζχλνιν ησλ
εηζθνξψλ ζηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα θαηαβάιιεηαη απφ ηελ πεξηθέξεηα θαη βαξχλεη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ απηήο. Κε ηελ απφθαζε ηεο παξ.9 ηνπ άξζξνπ 182 ηνπ παξφληνο θαζνξίδεηαη
ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ησλ εηζθνξψλ.
Άξζξν 120
πνςεθηφηεηεο
1. Ζ εθινγή ηνπ πεξηθεξεηάξρε, ησλ αληηπεξηθεξεηαξρψλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ θαη ησλ
κειψλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ γίλεηαη θαηά ζπλδπαζκνχο.
πνςεθηφηεηεο εθηφο ζπλδπαζκψλ απνθιείνληαη.
2. Θάζε ζπλδπαζκφο πεξηιακβάλεη:
α) Έλαλ ππνςήθην πεξηθεξεηάξρε.
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β) Ρνπο ππνςεθίνπο αληηπεξηθεξεηάξρεο ζε αξηζκφ ίζν κε ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηθεξεηαθψλ
ελνηήησλ.
Δηδηθά γηα ηηο πεξηθέξεηεο Βνξείνπ θαη Λνηίνπ Αηγαίνπ Ηνλίσλ Λήζσλ, Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο
& Θξάθεο θαη Θεζζαιίαο, ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ αληηπεξηθεξεηαξρψλ είλαη ίζνο κε ηνλ
αξηζκφ ησλ λνκψλ.
γ) πνςήθηνπο πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο ζε αξηζκφ ίζν, ηνπιάρηζηνλ, κε ηνλ αξηζκφ ησλ
εδξψλ θάζε εθινγηθήο πεξηθέξεηαο, κε δπλαηφηεηα πξνζαχμεζεο ηνπ αξηζκνχ απηνχ κέρξη
πελήληα ηνηο εθαηφ (50%). Ρν θιάζκα πνπ πξνθχπηεη ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο
κεγαιχηεξε κνλάδα, εθφζνλ ην θιάζκα είλαη ίζν κε κηζφ ηεο κνλάδαο θαη άλσ.
3. Ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνχισλ θάζε ζπλδπαζκνχ απφ θάζε θχιν
πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ ίζν ηνπιάρηζηνλ κε ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ ζπλνιηθνχ
αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Ρπρφλ δεθαδηθφο αξηζκφο
ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο επφκελε αθέξαηε κνλάδα, εθφζνλ ην θιάζκα είλαη
ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην κηζφ ηεο.
4. πνςεθηφηεηα απφ ην ίδην πξφζσπν θαη γηα ηελ εθινγή ηνπ σο πεξηθεξεηάξρε ή
αληηπεξηθεξεηάξρε ή κέινπο πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ δελ επηηξέπεηαη.
5. Θαλείο δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρεη ζε πεξηζζφηεξνπο ζπλδπαζκνχο.
Άξζξν 121
Θαηάξηηζε ζπλδπαζκψλ
1. Ν ζπλδπαζκφο θαηαξηίδεηαη κε γξαπηή δήισζε ηελ νπνία ππνγξάθνπλ φινη νη ππνςήθηνη
πνπ ηνλ απνηεινχλ.
Πηε δήισζε ηνπ ζπλδπαζκνχ αλαγξάθνληαη θαηά ζεηξά:
α) Ρν ηπρφλ φλνκα θαη έκβιεκα ηνπ ζπλδπαζκνχ.
β) Ρν επψλπκν, ην θχξην φλνκα θαη ην παηξψλπκν ηνπ ππνςήθηνπ πεξηθεξεηάξρε, κε ηελ
αληίζηνηρε έλδεημε, ε νπνία ηίζεηαη είηε δίπια είηε θάησ απφ ην φλνκα ηνπ ππνςήθηνπ
πεξηθεξεηάξρε. Αλ δελ αλαγξαθεί έλδεημε, ν πξψηνο ππνςήθηνο ηνπ ζπλδπαζκνχ ζεσξείηαη
ππνςήθηνο πεξηθεξεηάξρεο.
γ) Ρν επψλπκν, ην θχξην φλνκα θαη ην παηξψλπκν ησλ ππνςήθησλ αληηπεξηθεξεηαξρψλ αλά
πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, κε ηελ αληίζηνηρε έλδεημε, ε νπνία ηίζεηαη είηε δίπια είηε θάησ απφ ην
φλνκα ηνπ ππνςήθηνπ αληηπεξηθεξεηάξρε. Αλ δελ αλαγξαθεί έλδεημε, ν πξψηνο ππνςήθηνο
ηνπ ζπλδπαζκνχ ζε θάζε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα ζεσξείηαη ππνςήθηνο αληηπεξηθεξεηάξρεο.
Δηδηθά γηα ηηο πεξηθέξεηεο Βνξείνπ θαη Λνηίνπ Αηγαίνπ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη νη νηθείεο
ελδείμεηο ησλ ππνςήθησλ αληηπεξηθεξεηαξρψλ αλαγξάθνληαη αλά λνκφ. Νη ππνςήθηνη
αληηπεξηθεξεηάξρεο είλαη επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνχ ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα πνπ είλαη
ππνςήθηνη.
δ) Πηε δήισζε αθνινπζνχλ, θαηά εθινγηθή πεξηθέξεηα, κε αιθαβεηηθή ζεηξά, νη ππνςήθηνη
πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη ηνπ ζπλδπαζκνχ, κε αιθαβεηηθή ζεηξά, κε ζεκείσζε παξαπιεχξσο
θαη εληφο παξελζέζεσο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία είλαη ππνςήθηνη.
2. Ζ δήισζε ζπληάζζεηαη ζε απιφ θχιιν ράξηνπ θαη επηζπλάπηνληαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά
γηα θάζε έλα ππνςήθην:
α) Ξηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπ ππνςεθίνπ ζην δεκνηνιφγην δήκνπ ηεο εθινγηθήο
πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία είλαη ππνςήθηνο.
β) πεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ φηη δελ έρεη ζηεξεζεί θαλέλα πνιηηηθφ ηνπ δηθαίσκα ή
φηη έιεμε ε πξφζθαηξε απνζηέξεζε ησλ δηθαησκάησλ απηψλ ή ζα έρεη ιήμεη ηελ εκέξα ηεο
εθινγήο.
γ) Απνδεηθηηθφ είζπξαμεο ΓΝ, πνπ λα απνδεηθλχεη θαηάζεζε ρξεκαηηθνχ πνζνχ εθαηφλ
πελήληα (150) επξψ.
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3. Δπηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί πέξαλ ηνπ θπξίνπ νλφκαηνο ηνπ ππνςεθίνπ θαη
ππνθνξηζηηθφ απηνχ, εθφζνλ κε απηφ είλαη επξχηεξα γλσζηφο. Πηελ πεξίπησζε απηή, ην
ππνθνξηζηηθφ αθνινπζεί ην θχξην φλνκα θαη ηίζεηαη ζε παξέλζεζε.
Γηα ηηο γπλαίθεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, σο πξψην επψλπκν είηε ην παηξηθφ είηε ηνπ
ζπδχγνπ, αλεμαξηήησο κε πνην επψλπκν είλαη εγγεγξακκέλεο ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο κεξίδα
4. Ν ζπλδπαζκφο δειψλεηαη λφκηκα, φηαλ πεξηιακβάλεη αξηζκφ ππνςεθίσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν
κε ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ θάζε εθινγηθήο πεξηθέξεηαο.
5. Πηε δήισζε κπνξεί λα νξίδεηαη φλνκα θαη έκβιεκα ηνπ ζπλδπαζκνχ. Απαγνξεχεηαη λα
νξίδεηαη ή λα ρξεζηκνπνηείηαη σο φλνκα ή σο έκβιεκα νπνηνδήπνηε ζχκβνιν ζξεζθεπηηθήο
ιαηξείαο, ε ζεκαία ή άιιν παξφκνην ζχκβνιν θξάηνπο ή ζεκείν ηδηαίηεξεο επιάβεηαο, ζηέκκα,
φλνκα ή έκβιεκα πνιηηηθήο νξγαλψζεσο, θσηνγξαθία πξνζψπνπ, θάζε έκβιεκα πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ή ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ην θξάηνο, θαζψο θαη ζπκβφισλ ή εκβιεκάησλ ηνπ
δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο ηεο 21εο Απξηιίνπ 1967 ή θσηνγξαθηψλ πξνζψπσλ, πνπ έρνπλ
θαηαδηθαζηεί γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηφ.
Αλ γίλνπλ πεξηζζφηεξεο δειψζεηο, κε ην ίδην φλνκα ή έκβιεκα, δηθαίσκα ρξήζεσο έρεη φπνηνο
ην έρεη δειψζεη πξψηνο. Αλ γίλεη παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο θαη ε παξάβαζε
βεβαησζεί απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην, ε δήισζε είλαη απαξάδεθηε.
6. Αλ δελ έρεη ηεξεζεί θάπνηα απφ ηηο δηαηππψζεηο ή δελ ππάξρεη θάπνηα απφ ηηο πξνυπνζέζεηο
ή θάπνην απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη απηφ
βεβαησζεί απφ ην δηθαζηήξην ε δήισζε είλαη απαξάδεθηε.
Δηδηθφηεξα, αλ έρεη ζπληαρζεί ε δήισζε ηνπ ζπλδπαζκνχ πνπ πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 1, κε
δηαθνξεηηθφ ηξφπν, δελ είλαη απαξάδεθηε, εθφζνλ πεξηιακβάλεη ξεηή δήισζε πνπ νξίδεη ηνλ
ππνςήθην πεξηθεξεηάξρε θαη αληηπεξηθεξεηάξρε. Απαξάδεθηε είλαη θαη ε εθπξφζεζκε δήισζε,
θαζψο θαη ε δήισζε πνπ πεξηιακβάλεη ιηγφηεξνπο ππνςεθίνπο απφ ηα ειάρηζηα φξηα ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ.
7. Ζ δήισζε ηνπ ζπλδπαζκνχ επηδίδεηαη απφ ηνλ ππνςήθην πεξηθεξεηάξρε ή κε δηθαζηηθφ
επηκειεηή, χζηεξα απφ παξαγγειία ηνπ ππνςεθίνπ πεξηθεξεηάξρε, είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ
εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο, ζηνλ πξφεδξν ηνπ αξκνδίνπ πνιπκεινχο
πξσηνδηθείνπ. Πηε δήισζε απηή επηζπλάπηνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 1
θαζψο θαη γξαπηή απνδνρή ησλ πξνζψπσλ πνπ πξνηείλνληαη. Κεηά ηε ιήμε ηεο
εηθνζαήκεξεο πξνζεζκίαο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίδνζε ζην αξκφδην δηθαζηήξην, θακηά
κεηαβνιή ηεο δειψζεσο δελ επηηξέπεηαη, εθηφο απφ ηελ αληηθαηάζηαζε πξνζψπσλ πνπ
παξαηηήζεθαλ ή απεβίσζαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 123 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Αξκφδην δηθαζηήξην είλαη ην πνιπκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο πεξηθέξεηαο.
Ρν πξσηνδηθείν Αζελψλ είλαη αξκφδην γηα ηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο.
Ρν πνιπκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο πεξηθέξεηαο θαη ην πξσηνδηθείν Αζελψλ ζηελ
πεξηθέξεηα Αηηηθήο είλαη αξκφδηα θαη γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 122, 123, 138,
141, 142, 143, 144, 145 θαη 146 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
8. Ππκπιήξσζε ηνπ ζπλδπαζκνχ επηηξέπεηαη λα γίλεη κέρξη ηε ιήμε ηεο 20ήκεξεο
πξνζεζκίαο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίδνζε ηεο δήισζεο ηνπ ζπλδπαζκνχ ζην αξκφδην
δηθαζηήξην θαη κφλν πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί ν ζπλδπαζκφο, έσο ηνλ επηηξεπφκελν
αξηζκφ ππνςεθίσλ ζπκβνχισλ. Ξξνο ηνχην ππνβάιιεηαη ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε ηνπ
ππνςεθίνπ πεξηθεξεηάξρε, ζηελ νπνία επηζπλάπηνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο απαξαηηήησο επηζπλάπηεηαη, πέξαλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ηνλ
αθνξνχλ, θαη γξαπηή απνδνρή ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξνηείλεηαη.
Άξζξν 122
Αλαθήξπμε θαη θνηλνπνίεζε ζπλδπαζκψλ
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1. Ρε δέθαηε πέκπηε εκέξα πξηλ απφ ηελ ςεθνθνξία, ην αξκφδην πξσηνδηθείν αλαθεξχζζεη
ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπο ζπλδπαζκνχο πνπ έρνπλ δεισζεί λφκηκα.
2. Ν πξφεδξνο ηνπ πξσηνδηθείνπ θνηλνπνηεί ακέζσο ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ζηνλ
πεξηθεξεηάξρε.
3. Ν πεξηθεξεηάξρεο ζεσξεί θαη απνζηέιιεη ακέζσο ζε θάζε δήκν πίλαθα ησλ ζπλδπαζκψλ,
πνπ έρνπλ αλαθεξπρζεί.
Άξζξν 123
Αληηθαηάζηαζε ππνςεθίσλ πξηλ απφ ηελ εθινγή
1. Ν ππνςήθηνο πεξηθεξεηάξρεο ή αληηπεξηθεξεηάξρεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ή
πεξηθεξεηαθφο ζχκβνπινο κπνξεί λα παξαηηεζεί απφ ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπ. Ζ παξαίηεζε
γίλεηαη κε γξαπηή δήισζή ηνπ, ε νπνία επηδίδεηαη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ή παξαδίδεηαη κε
απφδεημε ζηνλ πξφεδξν ηνπ πξσηνδηθείνπ ηελ φγδνε εκέξα, ην αξγφηεξν, πξηλ απφ ηε
δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο.
2. Πε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή ζαλάηνπ ππνςεθίνπ πεξηθεξεηάξρε ή αληηπεξηθεξεηάξρε
πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, ηε ζέζε ηνπ ζην ζπλδπαζκφ κπνξεί λα θαηαιάβεη είηε λένο
ππνςήθηνο είηε έλαο απφ ηνπο ππνςήθηνπο ζπκβνχινπο ηνπ ζπλδπαζκνχ, χζηεξα απφ
δήισζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ππνςεθίσλ. Πηε δήισζε επηζπλάπηνληαη ηα ζηνηρεία πνπ
νξίδνληαη ζην άξζξν 121, θαζψο θαη ε γξαπηή απνδνρή ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξνηείλεηαη. Ρν
αξκφδην δηθαζηήξην αλαθεξχζζεη ακέζσο ην λέν ππνςήθην. Ρε ζέζε ππνςεθίνπ
πεξηθεξεηάξρε ή αληηπεξηθεξεηάξρε πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ζε πεξίπησζε κε
αληηθαηάζηαζήο ηνπ θαηαιακβάλεη φπνηνο ζχκβνπινο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ ιάβεη
ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο.
3. πνςήθηνο ζχκβνπινο πνπ παξαηηήζεθε ή απεβίσζε, επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηαζεί κε
δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ πεξηθεξεηάξρε αθφκε θαη αλ έρεη πεξάζεη ε πξνζεζκία ηεο παξ. 5 ηνπ
άξζξνπ 121. Πηε δήισζε επηζπλάπηνληαη ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνπλ νη παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ
121, θαζψο θαη ε γξαπηή απνδνρή ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξνηείλεηαη. Ρν αξκφδην δηθαζηήξην
αλαθεξχζζεη ακέζσο ην λέν ππνςήθην.
4. Ππλδπαζκφο πνπ πεξηέρεη αξηζκφ ππνςήθησλ ζπκβνχισλ κηθξφηεξν απφ ην ειάρηζην φξην,
πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πνζνζηνχ απφ θάζε θχιν, εμαηηίαο παξαίηεζεο ή ζαλάηνπ
ππνςεθίσλ ηνπ, κεηέρεη λφκηκα ζηελ εθινγή.
Άξζξν 124
Γηθαηψκαηα ζπλδπαζκψλ θαη ππνςεθίσλ
1. Θάζε ζπλδπαζκφο έρεη δηθαίσκα λα νξίζεη έλαλ αληηπξφζσπν θαη δχν αλαπιεξσηέο ηνπ ζε
θάζε εθινγηθφ ηκήκα, κε γξαπηή δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ πεξηθεξεηάξρε.
2. Θάζε ζπλδπαζκφο έρεη δηθαίσκα λα δηνξίδεη πιεξεμνχζην κε ζπκβνιαηνγξαθηθή δήισζε ηνπ
ππνςήθηνπ πεξηθεξεηάξρε. Ν πιεξεμνχζηνο ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζπλδπαζκνχ
νηηδήπνηε κπνξεί, ζχκθσλα κε ην λφκν, λα ελεξγήζεη ν ππνςήθηνο πεξηθεξεηάξρεο, θαηά ηε
δηεμαγσγή ηεο εθινγήο.
3. Αλ ππνςήθηνο πεξηθεξεηάξρεο, παξαηηεζεί ή απνβηψζεη θαη δελ αληηθαηαζηαζεί, ζχκθσλα
κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 123, ν δηνξηζκφο ησλ αληηπξνζψπσλ θαη ηνπ πιεξεμνπζίνπ γίλεηαη
κε δήισζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ππνςεθίσλ ηνπ νηθείνπ ζπλδπαζκνχ.
4. Νη ππνςήθηνη, νη αληηπξφζσπνη ησλ ζπλδπαζκψλ θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο έρνπλ δηθαίσκα
λα είλαη παξφληεο θαηά ηε δηάξθεηα φιεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εθινγήο θαη λα ππνβάινπλ θάζε
είδνπο παξαηεξήζεηο θαη ελζηάζεηο.
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5. Γελ κπνξνχλ λα δηνξηζηνχλ σο αληηπξφζσπνη, αλαπιεξσηέο ή πιεξεμνχζηνη ζπλδπαζκψλ,
πεξηθεξεηάξρεο, αληηπεξηθεξεηάξρεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, κέιε πεξηθεξεηαθνχ
ζπκβνπιίνπ, φπνηνη δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη φινη φζνη δελ κπνξνχλ λα
εθιεγνχλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 117, εθηφο αλ παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο
πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο αλαθήξπμεο ησλ ζπλδπαζκψλ. Γηα ηελ παξαίηεζε θαη ηελ απνδνρή
ηεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ.7 ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ παξφληνο.
6. Γηα ηηο εθινγέο ηνπ Λνεκβξίνπ ηνπ 2010 δελ κπνξνχλ λα δηνξηζηνχλ αληηπξφζσπνη,
αλαπιεξσηέο ή πιεξεμνχζηνη ζπλδπαζκψλ νη λνκάξρεο θαη νη λνκαξρηαθνί ζχκβνπινη ησλ
Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ή Λνκαξρηαθψλ Γηακεξηζκάησλ πνπ θαηαξγήζεθαλ ζχκθσλα
κε ην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο.
Άξζξν 125
Ξξφγξακκα ηεο εθινγήο
Ν πεξηθεξεηάξρεο εθδίδεη θαη δεκνζηεχεη, κε ηνηρνθφιιεζε, ζε φιεο ηηο ζπλνηθίεο, ζε φια ηα
ρσξηά θαη ηνπο νηθηζκνχο ηνπ δήκνπ θαη αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ ηξεηο (3)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ ςεθνθνξία, πξφγξακκα πνπ αλαθέξεη αθξηβψο ηελ εκέξα
ηεο ςεθνθνξίαο, ηηο ψξεο πνπ αξρίδεη θαη πεξαηψλεηαη, ηνλ ηφπν θαη ην θαηάζηεκα ηεο
ςεθνθνξίαο, ηηο έδξεο γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη ε εθινγή θαη ηνπο ζπλδπαζκνχο καδί κε ηα
νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ, πνπ ζπγθξνηνχλ θάζε ζπλδπαζκφ, φπσο είλαη γξακκέλα ζηνλ
πίλαθα πνπ έρεη δηαβηβάζεη ν πεξηθεξεηάξρεο.
Άξζξν 126
πνινγηζκφο πξνζεζκηψλ
1. Πηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, δελ
ππνινγίδεηαη ε εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο.
2. Ζ πξνζεζκία ιήγεη, κφιηο παξέιζεη θαη ε ηειεπηαία εκέξα ηεο, έζησ θαη αλ είλαη εκέξα
αξγίαο.
Άξζξν 127
Κνξθή ησλ ςεθνδειηίσλ
1. Ρα ςεθνδέιηηα θαηαζθεπάδνληαη απφ ιεπθφ ραξηί.
2. Ρα ςεθνδέιηηα γηα φιε ηελ επηθξάηεηα, έρνπλ ζρήκα νξζνγψλην. Νη δηαζηάζεηο ησλ
ςεθνδειηίσλ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο &
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.
3. Ζ εθηχπσζε ησλ εληχπσλ ςεθνδειηίσλ πξέπεη λα είλαη κε καχξε απφρξσζε.
Άξζξν 128
Δθηχπσζε θαη δηαλνκή ςεθνδειηίσλ
1. Νη ζπλδπαζκνί νθείινπλ λα ηππψζνπλ ηα ςεθνδέιηηα θαη λα ηα παξαδψζνπλ, κε απφδεημε,
ζηνλ νηθείν δήκαξρν, νθηψ (8) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ ςεθνθνξία, ζε αξηζκφ
επαξθή γηα ηηο αλάγθεο ησλ εθινγηθψλ ηκεκάησλ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ δήκνπ.
2. Ν νηθείνο δήκαξρνο νθείιεη λα εθνδηάζεη ηηο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο ησλ εθινγηθψλ
ηκεκάησλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ κε ςεθνδέιηηα θάζε ζπλδπαζκνχ, θαηά είθνζη ηνηο εθαηφ
(20%), ηνπιάρηζηνλ, πεξηζζφηεξα απφ ηνπο εθινγείο ηνπ ηκήκαηνο.
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Άξζξν 129
Ξεξηερφκελν ςεθνδειηίσλ
1. Πε θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα ν ζπλδπαζκφο εθηππψλεη ηδηαίηεξν ςεθνδέιηην, ζην επάλσ
κέξνο ηνπ νπνίνπ ζεκεηψλεηαη ην ηπρφλ έκβιεκα θαη ην φλνκα ηνπ ζπλδπαζκνχ, θαη
αθνινπζεί ην επψλπκν, ην φλνκα θαη ην παηξψλπκν ηνπ ππνςήθηνπ πεξηθεξεηάξρε κε ηελ
αληίζηνηρε έλδεημε, ε νπνία ηίζεηαη είηε δίπια είηε θάησ απφ ην φλνκα ηνπ ππνςήθηνπ,
αθνινπζεί ην φλνκα ηνπ ππνςεθίνπ αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθινγηθήο
πεξηθέξεηαο, ζηε ζπλέρεηα ην επψλπκν, ην φλνκα θαη ην παηξψλπκν ησλ ππνςεθίσλ
ζπκβνχισλ ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο κε αιθαβεηηθή ζεηξά.
2. Δγγξαθέο θαη δηαγξαθέο δελ επηηξέπνληαη θαη αλ γίλνπλ, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ
αθπξφηεηα ηνπ ςεθνδειηίνπ.
3. Ζ πξνηίκεζε ηνπ εθινγέα εθθξάδεηαη κε ζηαπξφ, πνπ ζεκεηψλεηαη κε ζηπινγξάθν καχξεο
ή θπαλήο απφρξσζεο δίπια ζην νλνκαηεπψλπκν θάζε ππνςεθίνπ.
4. Πηαπξφο πξνηίκεζεο πνπ ζεκεηψλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ζεσξείηαη φηη δελ είλαη
γξακκέλνο θαη ε εγθπξφηεηα ηνπ ςεθνδειηίνπ εξεπλάηαη, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ
άξζξνπ 130 ηνπ παξφληνο.
5. Ν εθινγέαο κπνξεί λα εθθξάδεη ηελ πξνηίκεζε ηνπ πξνο έλαλ (1) ππνςήθην, ζηηο Δθινγηθέο
πεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο εθιέγνληαη έσο ηξεηο (3) πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη, πξνο έλαλ ή δχν
ππνςεθίνπο ζηηο Δθινγηθέο πεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο εθιέγνληαη απφ ηέζζεξηο (4) έσο θαη επηά
(7) πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη, πξνο έλαλ ή δχν ή ηξεηο ππνςεθίνπο ζηηο Δθινγηθέο πεξηθέξεηεο
ζηηο νπνίεο εθιέγνληαη απφ νθηψ (8) έσο θαη δψδεθα (12) πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη θαη πξνο
έλαλ ή δχν ή ηξεηο ή ηέζζεξηο ππνςεθίνπο ζηηο Δθινγηθέο πεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο εθιέγνληαη
πεξηζζφηεξνη απφ δψδεθα (12) πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη. Τεθνδέιηην ζπλδπαζκνχ κε
πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο απφ ηνπο αλσηέξσ θαηά πεξίπησζε νξηδφκελνπο είλαη
έγθπξν, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε θαλέλαο ζηαπξφο πξνηίκεζεο..
6. Γηα ηνλ ππνςήθην πεξηθεξεηάξρε ή αληηπεξηθεξεηάξρε πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, δελ
ρξεηάδεηαη ζηαπξφο πξνηίκεζεο. Αλ ζεκεησζεί, δελ ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα ηνπ ςεθνδειηίνπ.
Άξζξν 130
Άθπξα ςεθνδέιηηα
Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε αθπξφηεηαο, θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, ην
ςεθνδέιηην είλαη άθπξν κφλνλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) Αλ έρεη ζρήκα ή δηαζηάζεηο πνπ δηαθέξνπλ, θαηά ηξφπν εκθαλή απφ απηά πνπ νξίδεη ε
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ παξφληνο θαη ε ππνπξγηθή απφθαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ίδηα
παξάγξαθν.
β) Αλ έρεη ηππσζεί ζε ραξηί ή κε κειάλη πνπ ην ρξψκα ηνπ δηαθέξεη, θαηά ηξφπν εκθαλή απφ
απηφ, πνπ νξίδεηαη ζηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ παξφληνο.
γ) Αλ έρνπλ ζεκεησζεί ζε νπνηαδήπνηε πιεπξά ηνπ ιέμεηο, θξάζεηο, ππνγξακκίζεηο, ζηίγκαηα
ή άιια ζεκεία, εθφζνλ απνηεινχλ δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα, πνπ παξαβηάδνπλ κε ηξφπν
πξνθαλή ην απφξξεην ηεο ςεθνθνξίαο.
δ) Αλ βξεζεί ζην θάθειν κε έλα ή πεξηζζφηεξα άιια έγθπξα ή άθπξα ςεθνδέιηηα ηνπ ίδηνπ ή
δηαθνξεηηθνχ ζπλδπαζκνχ ή κε ιεπθά θαη
ε) αλ βξεζεί κέζα ζε θάθειν, πνπ δελ είλαη ζχκθσλνο κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ επφκελνπ
άξζξνπ.
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Άξζξν 131
Δθινγηθνί θάθεινη
1. Νη θάθεινη, ζηνπο νπνίνπο εζσθιείνληαη ηα ςεθνδέιηηα, θαηαζθεπάδνληαη γηα φιε ηελ
επηθξάηεηα κε θξνληίδα ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο απφ ραξηί αδηαθαλέο θαη έρνπλ ζηελ εκπξφο πιεπξά έληππν γλψξηζκα. Κε
απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη νη δηαζηάζεηο ησλ θαθέισλ, ην
έληππν γλψξηζκά ηνπο θαη ε απφρξσζή ηνπο.
2. Ρν πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θξνληίδεη λα
απνζηέιιεηαη, εγθαίξσο, ζηνπο πεξηθεξεηάξρεο επαξθήο αξηζκφο θαθέισλ. Νη πεξηθεξεηάξρεο
θξνληίδνπλ λα δηαβηβάδνληαη, εγθαίξσο, νη θάθεινη απηνί ζηηο δεκνηηθέο αξρέο, πνπ
εθνδηάδνπλ ηηο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο θάζε εθινγηθνχ ηκήκαηνο ηεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηάο
ηνπο.
3. Αλ δελ ππάξρνπλ νη αλσηέξσ θάθεινη, ε εθνξεπηηθή επηηξνπή πηζηνπνηεί ηελ έιιεηςε θαη
πξνκεζεχεηαη άιινπο νκνηφκνξθνπο θαθέινπο.
4. Δθηφο απφ ην έληππν γλψξηζκα, ηίπνηε άιιν δελ αλαγξάθεηαη πάλσ ζην θάθειν. Αλ
ζεκεησζνχλ πάλσ ζην θάθειν ζηίγκαηα, ζεκεία ή ιέμεηο, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ δηαθξηηηθά
γλσξίζκαηα, πνπ παξαβηάδνπλ κε ηξφπν πξνθαλή ην απφξξεην ηεο ςεθνθνξίαο.
Άξζξν 132
Έλαξμε θαη ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο
Ζ ςεθνθνξία αξρίδεη ηελ 07.00΄θαη ιήγεη ηελ 19.00΄ ψξα ηεο ίδηαο εκέξαο.
Άξζξν 133
Καηαίσζε ηεο ςεθνθνξίαο
Αλ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα εθινγηθά
ηκήκαηα δελ δηεμήρζε ςεθνθνξία, απηή δηεμάγεηαη ηελ επφκελε Ρεηάξηε.

Άξζξν 134
Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ
1. Νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη θαηά
ηε δηελέξγεηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ, γηα φζα ζέκαηα δελ πθίζηαηαη εηδηθή πξφβιεςε
ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο.
2. Νη αληηπξφζσπνη ηεο δηθαζηηθήο αξρήο θαη νη έθνξνη απηψλ, ςεθίδνπλ ζηηο πεξηθεξεηαθέο
εθινγέο, κφλνλ αλ είλαη γξακκέλνη ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν δήκνπ ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο,
φπνπ αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο απηά. Αλ δελ είλαη γξακκέλνη ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν ηνπ
δήκνπ πνπ αλήθεη ην εθινγηθφ ηκήκα, ζην νπνίν αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη είλαη
γξακκέλνη ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν άιινπ δήκνπ ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο, ηφηε ππνγξάθνπλ
ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν δήκνο ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ νπνίνπ
είλαη γξακκέλνη θαη ςεθίδνπλ.
3. Θαηά ηελ ςεθνθνξία ρξεζηκνπνηνχληαη ηδηαίηεξεο θάιπεο πνπ θέξνπλ θαηάιιειν
δηαθξηηηθφ γλψξηζκα. Ρν δηαθξηηηθφ απηφ γλψξηζκα θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ην
κέγεζνο, ην ζρήκα θ.ι.π. ησλ θαιπψλ, θαζψο θαη ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ
ηαπηφρξνλε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ θαη ησλ αξρψλ ηεο πεξηθέξεηαο
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θαη νη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο, θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ,
Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
4. πνπ ζηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ αλαθέξεηαη ν Λνκάξρεο,
πξνθεηκέλνπ γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο λνείηαη ν πεξηθεξεηάξρεο.
5. Γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο ηνπ έηνπο 2010 φπνπ αλαθέξεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ ν πεξηθεξεηάξρεο, λνείηαη ν λνκάξρεο ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ
αλήθεη ν ζπγθεθξηκέλνο δήκνο, θαη φπνπ αλαθέξεηαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, λνείηαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο ζηε δηνηθεηηθή
πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ αλήθεη ζπγθεθξηκέλνο ν δήκνο.
Άξζξν 135
Δθινγηθέο πεξηθέξεηεο
Θάζε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο ζπληζηά αληίζηνηρε
εθινγηθή πεξηθέξεηα.
Άξζξν 136
Αξηζκφο ζπκβνχισλ θάζε εθινγηθήο πεξηθέξεηαο
1. Ν αξηζκφο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνχισλ θάζε εθινγηθήο πεξηθέξεηαο νξίδεηαη κε
απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε
βάζε ηνλ πιεζπζκφ ηεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηειεπηαία απνγξαθή θαη ζχκθσλα κε ηε
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.
2. Κέηξν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνχισλ θάζε εθινγηθήο
πεξηθέξεηαο απνηειεί ην αθέξαην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ θαηνίθσλ
φιεο ηεο πεξηθέξεηαο δηα ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ.
3. Απφ ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηνίθσλ θάζε εθινγηθήο πεξηθέξεηαο δηα
ηνπ εθινγηθνχ κέηξνπ πξνθχπηεη ν αξηζκφο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηεο ζπκβνχισλ.
4. Νη ζέζεηο ζην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην πνπ παξακέλνπλ αδηάζεηεο, πξνζηίζεληαη αλά κία
ζηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο κε ηα κεγαιχηεξα, θαηά ζεηξά, ππφινηπα θαη ψζπνπ λα
ζπκπιεξσζεί ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπο, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 113 ηνπ
παξφληνο.
5. Δάλ απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία πξνθχςνπλ εθινγηθέο πεξηθέξεηεο κε αξηζκφ εδξψλ
κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3), νη ειιείπνπζεο ζπκπιεξψλνληαη κε ηελ αθαίξεζε κίαο απφ θάζε
εθινγηθή πεξηθέξεηα κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ εδξψλ θαη θαηά αχμνπζα ζεηξά. Πε πεξίπησζε
εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ κε ηνλ ίδην αξηζκφ εδξψλ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη φζεο έρνπλ
ήδε αθαηξεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ε έδξα αθαηξείηαη απφ
εθείλε κε ην κηθξφηεξν πιεζπζκφ. Ζ παξνχζα παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο
πεξηθέξεηεο Βνξείνπ θαη Λνηίνπ Αηγαίνπ, Ηνλίσλ Λήζσλ, Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο,
Θεζζαιίαο θαη Αηηηθήο.
Άξζξν 137
Δπηηπρψλ ζπλδπαζκφο - Δπηιαρφληεο ζπλδπαζκνί - Δθινγή πεξηθεξεηάξρε
1. Πηηο εθινγέο ησλ πεξηθεξεηαξρψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνχισλ ζεσξείηαη επηηπρψλ
ζπλδπαζκφο απηφο πνπ πιεηνςήθεζε κε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ κεγαιχηεξν ηνπ πελήληα ηνηο
εθαηφ (50%+1 ςήθν) ηνπ ζπλφινπ ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ θαη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί,
φζνη ζπλδπαζκνί έιαβαλ έζησ θαη κία έδξα, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 138, 139
θαη 143 ηνπ παξφληνο.
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2. Ξεξηθεξεηάξρεο εθιέγεηαη ν επηθεθαιήο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ.
Άξζξν 138
Θαηαλνκή ησλ εδξψλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ
1. Ρα ηξία πέκπηα (3/5) ησλ εδξψλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ θαηαιακβάλεη ν επηηπρψλ
ζπλδπαζκφο θαη ηα δχν πέκπηα (2/5) νη επηιαρφληεο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ έγθπξσλ
ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβαλ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.
2. Αλ ν επηηπρψλ ζπλδπαζκφο ζπγθεληξψλεη πνζνζηφ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ κεγαιχηεξν απφ
ην εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ηνπ ζπλφινπ ηνπο, νη έδξεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ
θαηαλέκνληαη αλαινγηθά κεηαμχ ησλ ζπλδπαζκψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγέο ζχκθσλα
κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.
3. Αλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηξηψλ πέκπησλ (3/5) θαη ησλ δχν πέκπησλ (2/5) ηνπ αξηζκνχ
ησλ εδξψλ, πξνθχπηεη θιάζκα κηθξφηεξν ηνπ εκίζεσο ηεο κνλάδαο δελ ππνινγίδεηαη, ελψ
ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχπηεη θιάζκα κεγαιχηεξν ηνπ εκίζεσο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ
επφκελε κνλάδα.
Κε βάζε ηα παξαπάλσ, νη έδξεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ αλαινγνχλ ζηα ηξία
πέκπηα (3/5) θαη ζηα δχν πέκπηα (2/5) έρνπλ, αληίζηνηρα, σο εμήο:
ζηα
ζηα
ζηα
ζηα

41 κειή ζπκβνχιηα
25
51 κειή ζπκβνχιηα
31
71 κειή ζπκβνχιηα
43
101 κειή
ζπκβνχιηα

θαη
θαη
θαη
61

16,
20,
28,
θαη

40,

4. Ζ αλαινγηθή θαηαλνκή ησλ εδξψλ κεηαμχ ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ ζηελ πεξίπησζε
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο γίλεηαη σο εμήο:
Ρν ζχλνιν ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβαλ ζην ζχλνιν ηεο πεξηθέξεηαο, φινη καδί νη
ζπλδπαζκνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εθινγέο, εθηφο απφ ηνλ επηηπρφληα, δηαηξείηαη κε ηνλ
αξηζκφ ησλ εδξψλ πνπ αληηζηνηρεί ζηα δχν πέκπηα (2/5), θαη ην πειίθν ηνπο απμεκέλν θαηά
κία κνλάδα, απνηειεί ην εθινγηθφ κέηξν κε παξάιεηςε ηπρφλ θιάζκαηνο. Ν αξηζκφο ησλ
έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ δηαηξείηαη ζηε ζπλέρεηα κε ην εθινγηθφ κέηξν θαη
θαζέλαο ηνπο θαηαιακβάλεη ηφζεο έδξεο φζν είλαη ην αθέξαην πειίθν ηεο δηαίξεζεο.
Δάλ νη έδξεο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε
δηαδηθαζία, είλαη ιηγφηεξεο απφ ηηο πξνο δηάζεζε, νη έδξεο πνπ απνκέλνπλ δηαλέκνληαη αλά κία
κεηαμχ ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ, αλάινγα κε ηα αρξεζηκνπνίεηα ππφινηπά ηνπο.
Δάλ ζπλδπαζκνί έρνπλ ίζν αξηζκφ αρξεζηκνπνίεησλ ππνινίπσλ δηελεξγείηαη θιήξσζε απφ ην
αξκφδην Γηθαζηήξην.
Δάλ θαη κεηά ηελ θαηαλνκή εδξψλ κε βάζε ηα αρξεζηκνπνίεηα ππφινηπα, παξακέλνπλ αδηάζεηεο έδξεο, θαηαλέκνληαη αλά κία θαηά ζεηξά, αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ έγθπξσλ
ςεθνδειηίσλ θάζε επηιαρφληνο ζπλδπαζκνχ.
Δάλ έρεη απνκείλεη γηα θαηαλνκή κία κφλνλ έδξα, ηελ θαηαιακβάλεη ν επηιαρψλ ζπλδπαζκφο
πνπ έρεη θαηαιάβεη ηνπιάρηζηνλ κία έδξα θαη παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν αρξεζηκνπνίεην
ππφινηπν.
Πε πεξίπησζε ίζνπ αξηζκνχ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ δχν ή θαη πεξηζζνηέξσλ ζπλδπαζκψλ,
ελεξγείηαη κεηαμχ ηνπο θιήξσζε απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην.
5. Ζ αλαινγηθή θαηαλνκή ησλ εδξψλ ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο
γίλεηαη σο εμήο:
Ρν ζχλνιν ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβαλ ζην ζχλνιν ηεο πεξηθέξεηαο, φινη καδί νη
ζπλδπαζκνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εθινγέο δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ πνπ
αληηζηνηρνχλ ζε θάζε πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, θαη ην πειίθν απμεκέλν θαηά κία κνλάδα,
παξαιεηπνκέλνπ ηνπ θιάζκαηνο, απνηειεί ην εθινγηθφ κέηξν. Ν αξηζκφο ησλ έγθπξσλ
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ςεθνδειηίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ δηαηξείηαη ζηε ζπλέρεηα κε ην εθινγηθφ κέηξν θαη θαζέλαο
ηνπο θαηαιακβάλεη ηφζεο έδξεο φζν θαη ην αθέξαην πειίθν ηεο δηαίξεζεο.
Πηελ πεξίπησζε απηή, ν επηηπρψλ ζπλδπαζκφο κπνξεί λα ιάβεη αξηζκφ εδξψλ πνπ μεπεξλά ην
πνζνζηφ ησλ ηξηψλ πέκπησλ (3/5).
Δάλ νη έδξεο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη ζπλδπαζκνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηαλνκή κε ηελ
πξνεγνχκελε δηαδηθαζία είλαη ιηγφηεξεο απφ ηηο πξνο δηάζεζε, φζεο απνκέλνπλ θαηαλέκνληαη
αλά κία κεηαμχ φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ αλάινγα κε ηα αρξεζηκνπνίεηα ππφινηπά ηνπο.
Δάλ νη ζπλδπαζκνί απηνί ή κεξηθνί απφ απηνχο έρνπλ ίζν αξηζκφ αρξεζηκνπνίεησλ
ππνινίπσλ, γίλεηαη θιήξσζε.
Δάλ κεηά ηελ θαηαλνκή ησλ εδξψλ κε βάζε ηα αρξεζηκνπνίεηα ππφινηπα παξακέλνπλ
αδηάζεηεο έδξεο, απηέο θαηαλέκνληαη αλά κία, αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εγθχξσλ
ςεθνδειηίσλ ηνπ ζπλδπαζκνχ.
Πε πεξίπησζε ίζνπ αξηζκνχ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ δχν ή θαη πεξηζζνηέξσλ ζπλδπαζκψλ,
ελεξγείηαη κεηαμχ ηνπο θιήξσζε απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην.
6. Αλ έρεη αλαθεξπρζεί έλαο κφλν ζπλδπαζκφο ππνςεθίσλ, ν πεξηθεξεηάξρεο εθιέγεηαη απφ
ην κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ. Νη πξψηνη θαηά ζεηξά ζε ζηαπξνχο πξνηίκεζεο, θαη έσο φηνπ
ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο ησλ εδξψλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ, εθιέγνληαη ηαθηηθνί θαη νη
ππφινηπνη αλαπιεξσκαηηθνί ζχκβνπινη.

Άξζξν 139
Δπαλάιεςε ηεο ςεθνθνξίαο
1. Δάλ θαλέλαο ζπλδπαζκφο δελ ζπγθεληξψζεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ
αξηζκνχ ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ, ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη ηελ επφκελε Θπξηαθή
αλάκεζα κφλν ζηνπο ππνςήθηνπο πεξηθεξεηάξρεο ησλ δχν ζπλδπαζκψλ πνπ έιαβαλ ηηο
πεξηζζφηεξεο ςήθνπο.
Δπηηπρψλ ζεσξείηαη ν ππνςήθηνο πεξηθεξεηάξρεο θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπ πνπ ζπγθέληξσζε
ζηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία ηελ απφιπηε πιεηνςεθία νιφθιεξνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ
έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ.
Δάλ ζηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία νη δχν ζπλδπαζκνί ηζνςεθήζνπλ, ην νηθείν Ξξσηνδηθείν
ελεξγεί θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ.
2. Νη έδξεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνπιίσλ θαηαλέκνληαη, ζε πεξίπησζε επαλαιεπηηθήο
ςεθνθνξίαο, ζηνπο ζπλδπαζκνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγέο, ζε δχν θάζεηο, πνπ
νλνκάδνληαη θαηαλνκέο.
Πηελ πξψηε (Α΄) θαηαλνκή θαηαλέκνληαη νη κηζέο έδξεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Ρν
θιάζκα πνπ πξνθχπηεη ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο κεγαιχηεξε κνλάδα.
Πηε δεχηεξε (Β΄) θαηαλνκή θαηαλέκνληαη νη ππφινηπεο.
Κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνπιίσλ νη έδξεο πνπ αλαινγνχλ ζε
θαζεκία απφ ηηο δχν απηέο θαηαλνκέο έρνπλ σο εμήο:
γηα ηα 41 κειή ζπκβνχιηα νη έδξεο ηεο Α΄ θαηαλνκήο είλαη 21 θαη ηεο Β΄ θαηαλνκήο 20,
γηα
ηα
51 κειή ζπκβνχιηα
26
θαη
25
αληίζηνηρα,
γηα
ηα
71 κειή ζπκβνχιηα
36
θαη
35
αληίζηνηρα,
γηα
ηα
101 κειή
ζπκβνχιηα
51
θαη
50
αληίζηνηρα,
3. Νη έδξεο ηεο Α΄ θαηαλνκήο θαηαλέκνληαη αλαινγηθά ζηνπο ζπλδπαζκνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζηηο εθινγέο ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία:
Ρν ζχλνιν ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβαλ ζην ζχλνιν ηεο πεξηθέξεηαο φινη νη
ζπλδπαζκνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εθινγέο ζηελ αξρηθή ςεθνθνξία, δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκφ
ησλ εδξψλ ηεο Α΄ θαηαλνκήο.
Ρν πειίθν ηεο δηαίξεζεο, απμεκέλν θαηά κία κνλάδα παξαιεηπφκελνπ ηνπ θιάζκαηνο,
απνηειεί ην εθινγηθφ κέηξν ηεο Α΄ θαηαλνκήο. Ν αξηζκφο ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε
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ζπλδπαζκνχ δηαηξείηαη ζηε ζπλέρεηα κε ην εθινγηθφ κέηξν θαη θαζέλαο ηνπο θαηαιακβάλεη
ηφζεο έδξεο φζν είλαη ην αθέξαην πειίθν ηεο δηαίξεζεο.
Δάλ νη έδξεο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη ζπλδπαζκνί κε ηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία είλαη
ιηγφηεξεο απφ ηηο πξνο δηάζεζε ηεο Α΄ θαηαλνκήο, νη έδξεο πνπ απνκέλνπλ δηαλέκνληαη αλά
κία κεηαμχ ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ, αλάινγα κε ηα αρξεζηκνπνίεηα ππφινηπά ηνπο.
Δάλ ζπλδπαζκνί έρνπλ ίζν αξηζκφ αρξεζηκνπνίεησλ ππνινίπσλ δηελεξγείηαη θιήξσζε απφ ην
αξκφδην Γηθαζηήξην.
Δάλ θαη κεηά ηε δηαλνκή εδξψλ κε βάζε ηα αρξεζηκνπνίεηα ππφινηπα, παξακέλνπλ αδηάζεηεο
έδξεο, θαηαλέκνληαη αλά κία θαηά ζεηξά, αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ έγθπξσλ
ςεθνδειηίσλ θάζε επηιαρφληνο ζπλδπαζκνχ.
Δάλ έρεη απνκείλεη πξνο δηάζεζε κία κφλνλ έδξα, ηελ θαηαιακβάλεη ν επηιαρψλ ζπλδπαζκφο
πνπ έρεη θαηαιάβεη ηνπιάρηζηνλ κία έδξα θαη παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν αρξεζηκνπνίεην
ππφινηπν.
4. Γηα ηελ θαηαλνκή ησλ εδξψλ ηεο Β΄ θαηαλνκήο, ππνινγίδεηαη, αξρηθά, πφζεο απφ ηηο έδξεο
απηέο πξέπεη λα πξνζθπξσζνχλ ζηνλ επηηπρφληα ζπλδπαζκφ, ψζηε λα ζπγθεληξψζεη
ζπλνιηθά, ζπλππνινγηδφκελσλ θαη ησλ εδξψλ πνπ ηνπ απνλεκήζεθαλ απφ ηελ Α΄ θαηαλνκή,
ηα ηξία πέκπηα (3/5) ηνπ ζπλφινπ ησλ εδξψλ.
Νη έδξεο ηεο Β΄ θαηαλνκήο πνπ ζα απνκείλνπλ πξνο θαηαλνκή, κεηά ηελ παξαρψξεζε ησλ
εδξψλ ζηνλ επηηπρφληα ζπλδπαζκφ, δηαηίζεληαη ζην άιιν ζπλδπαζκφ πνπ πήξε κέξνο ζηελ
επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία.
Πηελ πεξίπησζε, φπνπ ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ εδξψλ πνπ ηνπο έρνπλ απνλεκεζεί απφ ηελ
Α΄ θαηαλνκή, ν επηηπρψλ ζπλδπαζκφο δελ κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηξηψλ
πέκπησλ (3/5) ηνπ ζπλφινπ ησλ εδξψλ, πξνζθπξψλνληαη ζε απηφλ φιεο νη έδξεο ηεο Β΄
θαηαλνκήο θαη δελ γίλεηαη θακία κεηαβνιή ζηελ θαηαλνκή ησλ εδξψλ ηεο Α΄ θαηαλνκήο,
αλάκεζα ζηνπο ππφινηπνπο ζπλδπαζκνχο.
5. Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ζηελ πξψηε ζέζε θαηά ηελ πξψηε ςεθνθνξία, δχν ή
πεξηζζφηεξσλ ζπλδπαζκψλ, ζηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία κεηέρνπλ νη ππνςήθηνη
πεξηθεξεηάξρεο φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ πνπ ηζνςήθεζαλ.
6. Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ζηε δεχηεξε ζέζε, θαηά ηελ αξρηθή ςεθνθνξία δχν ή
πεξηζζφηεξσλ ζπλδπαζκψλ, ζηελ επαλαιεπηηθή κεηέρνπλ ν ππνςήθηνο πεξηθεξεηάξρεο ηνπ
πξψηνπ ζε αξηζκφ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ ζπλδπαζκνχ θαη νη ππνςήθηνη πεξηθεξεηάξρεο ησλ
ζπλδπαζκψλ πνπ ηζνςήθεζαλ ζηε δεχηεξε ζέζε.
7.
Πηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6, επηηπρψλ ζεσξείηαη ν ππνςήθηνο
πεξηθεξεηάξρεο θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπ πνπ έιαβε ζηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία ηε ζρεηηθή
πιεηνςεθία.
Δάλ ζηελ ςεθνθνξία απηήλ ηζνςεθήζνπλ δχν ππνςήθηνη πεξηθεξεηάξρεο, ην Ξξσηνδηθείν
δηελεξγεί θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε ηνπ επηηπρφληνο πεξηθεξεηάξρε θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ.
Δάλ ηζνςεθήζνπλ πεξηζζφηεξνη απφ δχν ζπλδπαζκνί, ην Ξξσηνδηθείν δηελεξγεί θιήξσζε γηα
ηελ αλάδεημε ηνπ επηηπρφληνο πεξηθεξεηάξρε θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ θαη εθείλνπ πνπ ζα
ζπκκεηάζρεη ζηε Β΄ θαηαλνκή ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.
8. Δάλ θαλέλαο απφ ηνπο ζπλδπαζκνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγέο ζηελ αξρηθή
ςεθνθνξία δελ ζπγθεληξψζεη ην εθινγηθφ κέηξν ή αλ κφλνλ έλαο ζπλδπαζκφο ην έρεη
ζπγθεληξψζεη, ηφηε ζηελ Α΄ θαηαλνκή ζπκκεηέρνπλ νπσζδήπνηε νη δχν ζπλδπαζκνί πνπ
έρνπλ ιάβεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ.
Νη ππνςήθηνη πεξηθεξεηάξρεο ησλ δχν ζπλδπαζκψλ ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ επαλαιεπηηθή
ςεθνθνξία.
9. Νη ηαθηηθνί θαη αλαπιεξσκαηηθνί ζχκβνπινη εθιέγνληαη κε βάζε ηελ πξψηε ςεθνθνξία
ζχκθσλα κε ηνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο πνπ έιαβε θαζέλαο ζηελ ςεθνθνξία απηή, φπσο
νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 138 θαη ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ παξφληνο.
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Άξζξν 140
Θαηαλνκή ησλ εδξψλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα
Νη έδξεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα θαηαλέκνληαη κεηαμχ ηνπ
επηηπρφληνο θαη ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ, φπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 138 ηνπ
παξφληνο, σο εμήο:
1. Ν επηηπρψλ ζπλδπαζκφο ιακβάλεη θαηαξρήλ κία (1) έδξα ζε θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα.
2. Ζ θαηαλνκή ζπλερίδεηαη αξρίδνληαο απφ ην κηθξφηεξν ζε εθινγηθή δχλακε ζπλδπαζκφ, ν
νπνίνο εμαζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 138 ηνπ παξφληνο, ζπκκεηνρή ζην
πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην.
Ν αξηζκφο ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ ηνπ ζπλδπαζκνχ απηνχ ζηελ πεξηθέξεηα δηαηξείηαη κε
ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ πνπ δηθαηνχηαη θαη ην αθέξαην πειίθν ηεο δηαίξεζεο, πξνζαπμεκέλν
θαηά κία κνλάδα, απνηειεί ην εθινγηθφ κέηξν.
Ν αξηζκφο ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ ηνπ ζπλδπαζκνχ απηνχ δηαηξείηαη ζε θάζε εθινγηθή
πεξηθέξεηα κε ην εθινγηθφ ηνπ κέηξν θαη ν ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη ηφζεο έδξεο ζε θάζε
πεξηθέξεηα φζν είλαη ην αθέξαην πειίθν ηεο δηαίξεζεο.
Δάλ ν ζπλδπαζκφο εμαθνινπζεί λα δηθαηνχηαη έδξεο ζην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, ν αξηζκφο
ηνπο ζπκπιεξψλεηαη κε ηε δηάζεζε αλά κίαο απφ θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα, φπνπ δηαηεξεί ην
κεγαιχηεξν, θαηά θζίλνπζα ζεηξά, αδηάζεην ππφινηπν ςεθνδειηίσλ.
3. Δάλ ζηελ πξψηε θαηά ζεηξά εθινγηθή πεξηθέξεηα ππάξρνπλ ηφζεο δηαζέζηκεο έδξεο φζεο
δηθαηνχηαη ν ζπλδπαζκφο εθεί, ηηο θαηαιακβάλεη φιεο θαη ν αξηζκφο ηνπο αθαηξείηαη απφ ηηο
δηαζέζηκεο ηεο πεξηθέξεηαο.
Δάλ δελ ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο, ζην ζπλδπαζκφ θαηαθπξψλνληαη κφλνλ νη δηαζέζηκεο.
Δάλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο παξακέλνπλ αδηάζεηεο γηα ην ζπλδπαζκφ
έδξεο, θαηαλέκνληαη αλά κία θαηά ζεηξά ζηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, φπνπ ν ζπλδπαζκφο
δηαηεξεί ην κεγαιχηεξν, θαηά θζίλνπζα ζεηξά, αδηάζεην ππφινηπν ςεθνδειηίσλ.
4. Νη έδξεο πνπ θαηαλέκνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξ. 1 θαη 2 αθαηξνχληαη απφ ηηο δηαζέζηκεο
ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο.
5. Κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαηαλέκνληαη νη έδξεο ζε θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα γηα θαζέλα απφ
ηνπο άιινπο επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο θαηά αχμνπζα ζεηξά εθινγήο.
6. Νη έδξεο πνπ παξακέλνπλ αδηάζεηεο ζε θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο θαη γηα φινπο ηνπο επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο θαηαιακβάλνληαη
απφ ηνλ επηηπρφληα ζπλδπαζκφ.
Άξζξν 141
Ξαξαίηεζε ή ζάλαηνο ππνςήθηνπ πεξηθεξεηάξρε ζε πεξίπησζε επαλαιεπηηθήο ςεθνθνξίαο
1. Ξξηλ απφ ηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία ν ππνςήθηνο πεξηθεξεηάξρεο κπνξεί λα
παξαηηεζεί απφ ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπ. Ζ παξαίηεζε γίλεηαη κε γξαπηή δήισζή ηνπ πνπ
επηδίδεηαη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ή παξαδίδεηαη κε απφδεημε ζηνλ πξφεδξν ηνπ πξσηνδηθείνπ
ηελ ηξίηε εκέξα, ην αξγφηεξν, πξηλ απφ ηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία.
2. Αλ έλαο ππνςήθηνο πεξηθεξεηάξρεο παξαηηεζεί ή απνβηψζεη, ηφηε ε πιεηνςεθία ησλ
ππνςεθίσλ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ επηιέγεη άιινλ ππνςήθην πεξηθεξεηάξρε.
3. Αλ εθείλνο πνπ έρεη επηιεγεί σο ππνςήθηνο πεξηθεξεηάξρεο είλαη ππνςήθηνο ζχκβνπινο
ηνπ ζπλδπαζκνχ, ε ζέζε ηνπ σο ζπκβνχινπ κέλεη θελή.
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4. Ζ δήισζε ηεο επηινγήο ηνπ λένπ ππνςήθηνπ πεξηθεξεηάξρε επηδίδεηαη κε δηθαζηηθφ
επηκειεηή ή παξαδίδεηαη κε απφδεημε ζηνλ πξφεδξν ηνπ πξσηνδηθείνπ ην αξγφηεξν ηε
δεχηεξε εκέξα πξηλ απφ ηελ ςεθνθνξία.
Ρν αξκφδην δηθαζηήξην αλαθεξχζζεη ην λέν ππνςήθην ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε αθφκε θαη ηελ
παξακνλή ηεο ςεθνθνξίαο.
5. Αλ δελ ππνβιεζεί δήισζε επηινγήο, δελ αλαθεξχζζεηαη θαλέλαο ππνςήθηνο θαη εθιέγεηαη
πεξηθεξεηάξρεο ν ζχκβνπινο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ πνπ έρεη ιάβεη θαηά ηελ πξψηε
εθινγή ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο.
6. Ζ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία γίλεηαη απφ ηηο ίδηεο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο θαη ηνπο ίδηνπο
δηθαζηηθνχο αληηπξνζψπνπο.
Άξζξν 142
Ραθηηθνί θαη αλαπιεξσκαηηθνί πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη - Ηζνςεθία
1. Ραθηηθνί πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη εθιέγνληαη, απφ ηνπο ππνςεθίνπο θαζελφο απφ ηνπο
ζπλδπαζκνχο ηνπ άξζξνπ 137, θαηά ζεηξά, απηνί πνπ έιαβαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο
πξνηίκεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ παξφληνο.
2. Νη ππνςήθηνη πεξηθεξεηάξρεο ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ ζεσξνχληαη πξψηνη
επηηπρφληεο ζχκβνπινη ησλ ζπλδπαζκψλ ηνπο. Αλ ν ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη έδξεο ζε
πεξηζζφηεξεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ν ππνςήθηνο πεξηθεξεηάξρεο ιακβάλεη ηελ έδξα ηεο
εθινγηθήο πεξηθέξεηαο, φπνπ ν ζπλδπαζκφο έιαβε ηηο πεξηζζφηεξεο έδξεο. Πε πεξίπησζε ίζνπ
αξηζκνχ εδξψλ ζε πεξηζζφηεξεο πεξηθέξεηεο, ηφηε ιακβάλεη ηελ έδξα απηήο ζηελ νπνία ν
ζπλδπαζκφο έιαβε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο. Πε πεξίπησζε φπνπ ζε πεξηζζφηεξεο
πεξηθέξεηεο ν ζπλδπαζκφο έιαβε ίζν αξηζκφ ςήθσλ, δηελεξγείηαη θιήξσζε.
3.Νη ππνςήθηνη αληηπεξηθεξεηάξρεο ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ ζεσξνχληαη επηηπρφληεο
ζχκβνπινη ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπο ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ζηελ νπνία ήηαλ ππνςήθηνη,
εθφζνλ ν ζπλδπαζκφο ηνπο έιαβε έδξα. Δηδηθά γηα ηηο πεξηθέξεηεο Βνξείνπ θαη Λνηίνπ Αηγαίνπ
νη ππνςήθηνη αληηπεξηθεξεηάξρεο ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ θαηαιακβάλνπλ ζέζε
πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνχινπ ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα πνπ ήηαλ ππνςήθηνη θαη ν ζπλδπαζκφο
ηνπο έιαβε ηηο πεξηζζφηεξεο έδξεο. Πε πεξίπησζε ίζνπ αξηζκνχ εδξψλ ζε πεξηζζφηεξεο
εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ηφηε ιακβάλεη ηελ έδξα απηήο ζηελ νπνία ν ζπλδπαζκφο έιαβε ηηο
πεξηζζφηεξεο ςήθνπο.
4. Νη ινηπνί ππνςήθηνη ηνπ επηηπρφληνο θαη ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ είλαη
αλαπιεξσκαηηθνί ησλ ηαθηηθψλ ζπκβνχισλ ηεο εθινγηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο, κε ηε ζεηξά ησλ
ζηαπξψλ πξνηίκεζεο.
5. Δάλ νη ππνςήθηνη ηνπ ίδηνπ ζπλδπαζκνχ ηζνςεθήζνπλ ην αξκφδην πξσηνδηθείν δηελεξγεί
θιήξσζε.
Άξζξν 143
Ξεξηπηψζεηο ηζνςεθίαο ζπλδπαζκψλ
1. Αλ έρνπλ αλαθεξπρζεί δχν κφλν ζπλδπαζκνί θαη ηζνςεθήζνπλ ην πξσηνδηθείν δηελεξγεί
θιήξσζε γηα αλάδεημε ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ.
Πηελ πεξίπησζε απηή νη έδξεο ησλ ζπκβνχισλ θαηαλέκνληαη θαηά ηα ηξία πέκπηα (3/5) ζηνλ
επηηπρφληα ζπλδπαζκφ θαη θαηά ηα δπν πέκπηα (2/5) ζηνλ επηιαρφληα.
2. Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 138 θαη ηνπ άξζξνπ 142
ηνπ παξφληνο.
Άξζξν 144
Δμαγσγή θαη δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθινγήο
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1. Νη αληηπξφζσπνη ηεο δηθαζηηθήο αξρήο ζηέιλνπλ κε αζθαιή ηξφπν ηα εθινγηθά ζηνηρεία
ζηνλ πξφεδξν ηνπ πξσηνδηθείνπ θαη ζηελ πεξηθέξεηα. Αθνχ ζπγθεληξσζνχλ ηα ζηνηρεία φισλ
ησλ εθινγηθψλ ηκεκάησλ ηεο πεξηθέξεηαο, ν πξφεδξνο ηνπ πξσηνδηθείνπ εμάγεη ην γεληθφ
απνηέιεζκα, ην νπνίν δεκνζηεχεη ακέζσο κε ηνηρνθφιιεζε ζην πξσηνδηθείν θαη γλσζηνπνηεί
ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ,
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
2. Ν πίλαθαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ςεθνθνξίαο, ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ πξφεδξν
ηνπ πξσηνδηθείνπ πεξηέρεη:
α) ηνλ αξηζκφ ησλ εγγεγξακκέλσλ εθινγέσλ,
β) ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ςεθηζάλησλ,
γ) ηνλ αξηζκφ ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ,
δ) ηνλ αξηζκφ ησλ άθπξσλ ςεθνδειηίσλ,
ε) ηνλ αξηζκφ ησλ ιεπθψλ ςεθνδειηίσλ θαη
ζη) ηελ εθινγηθή δχλακε θάζε ζπλδπαζκνχ, δειαδή ην ζχλνιν ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ
ηα νπνία έιαβε θάζε ζπλδπαζκφο.
Πηνλ πίλαθα πξνηάζζνληαη νη ζπλδπαζκνί, ζχκθσλα κε ηε ζεηξά ηεο εθινγηθήο ηνπο δχλακεο.
Θάησ απφ ηνλ πίλαθα ζπληάζζεηαη πξάμε, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη νινγξάθσο ηα πην πάλσ
ζηνηρεία γηα θάζε πεξίπησζε θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξφεδξν. Θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ
πίλαθα κπνξεί λα παξίζηαηαη έλαο αληηπξφζσπνο απφ θάζε ζπλδπαζκφ.
3. Νη εθνξεπηηθέο επηηξνπέο θαη ν πξφεδξνο ηνπ πξσηνδηθείνπ γλσζηνπνηνχλ ακέζσο ην
απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο ζηνλ πεξηθεξεηάξρε.
Άξζξν 145
Έθζεζε πξαθηηθψλ
Ν πξφεδξνο ηνπ Ξξσηνδηθείνπ εθζέηεη ηα πξαθηηθά ηεο εθινγήο θαη ηνλ πίλαθα ησλ
απνηειεζκάησλ ζην θαηάζηεκα ηνπ πξσηνδηθείνπ επί πέληε (5) εκέξεο θαη ζπληάζζεη γηα ηελ
έθζεζε απηή πξαθηηθφ, πνπ ηνηρνθνιιείηαη επίζεο έμσ απφ ην δηθαζηηθφ θαηάζηεκα.
Άξζξν 146
Δπηθχξσζε εθινγήο
1. α. Ρν πνιπκειέο πξσηνδηθείν κεηά ηε ιήμε ηνπ πελζεκέξνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ
αλαθεξχζζεη, κε απφθαζή ηνπ, ηνλ επηηπρφληα θαη ηνπο επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο, ηνλ
πεξηθεξεηάξρε, ηνπο αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη ηνπο ηαθηηθνχο θαη αλαπιεξσκαηηθνχο
πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο θάζε ζπλδπαζκνχ πνπ εθιέγνληαη. Αλ ν ππνςήθηνο
πεξηθεξεηάξρεο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ απεβίσζε ή παξαηηήζεθε πξηλ απφ ηελ εθινγή
θαη δελ έγηλε αληηθαηάζηαζή ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 141 παξ. 4, πεξηθεξεηάξρεο
αλαθεξχζζεηαη ν πιεηνςεθήζαο ζχκβνπινο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ.
β. Κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε ηνπ Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ αλαθεξχζζνληαη νη ηαθηηθνί θαη
αλαπιεξσκαηηθνί ζχκβνπινη ηεο θάζε εθινγηθήο πεξηθέξεηαο θάζε ζπλδπαζκνχ, ζχκθσλα κε
ηνλ αξηζκφ ησλ ζηαπξψλ πξνηηκήζεσο πνπ έρνπλ ιάβεη. Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο δηελεξγείηαη
θιήξσζε.
γ. Πηελ ίδηα απφθαζε αλαθεξχζζνληαη νη ηαθηηθνί ζχκβνπινη κφλν θάζε ζπλδπαζκνχ
ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο πνπ έρνπλ ιάβεη.
2. Ν πξφεδξνο ηνπ πξσηνδηθείνπ αλαξηά αληίγξαθν ησλ πξάμεσλ ζην θαηάζηεκα ηνπ
δηθαζηεξίνπ επί ηξεηο (3) ζπλερείο εκέξεο θαη απνζηέιιεη αληίγξαθφ ηνπο ζηνλ πεξηθεξεηάξρε
θαη ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.
Άξζξν 147
Γηθαίσκα έλζηαζεο
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Έλζηαζε κπνξεί λα αζθήζεη:
α) θάζε εθινγέαο εγγεγξακκέλνο ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο,
θαζψο θαη
β) φπνηνο ππήξμε ππνςήθηνο θαηά ηηο εθινγέο ζηελ νηθεία πεξηθέξεηα.
Άξζξν 148
Άζθεζε - Αξκφδην δηθαζηήξην
1. Ζ έλζηαζε αζθείηαη κε δηθφγξαθν, ην νπνίν θαηαηίζεηαη, καδί κε ηξία αληίγξαθα, ζην
πξσηνδηθείν πνπ εμέδσζε ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο έλζηαζεο ή ε άζθεζή ηεο δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο.
2. Ρν δηθφγξαθν ηεο έλζηαζεο απαηηείηαη λα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην
άξζξν 251 ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο (λ.2717/1999, ΦΔΘ 97,Α), φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη
3. Νη ελζηάζεηο εθδηθάδνληαη ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ απφ ην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν, ζην
νπνίν ππάγεηαη ε έδξα ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο.
4. Ζ δηαβίβαζε ηεο έλζηαζεο ζην αξκφδην γηα ηελ εθδίθαζή ηεο δηθαζηήξην γίλεηαη ζχκθσλα
κε ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 252 ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο.

Άξζξν 149
Ξεξηερφκελν ηεο έλζηαζεο
1. Ζ έλζηαζε ζηξέθεηαη θαηά ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία αλαθεξχζζνληαη νη επηηπρφληεο θαη
νη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί θαη νη ππνςήθηνη θάζε ζπλδπαζκνχ πνπ εθιέγνληαη σο ηαθηηθνί ή
αλαπιεξσκαηηθνί, βάζεη ηνπ ζρεηηθνχ πίλαθα ησλ απνηειεζκάησλ ν νπνίνο ελζσκαηψλεηαη ζε
απηή.
2. Ιφγνπο έλζηαζεο κπνξνχλ λα ζεκειηψζνπλ:
α) ε έιιεηςε λφκηκσλ πξνζφλησλ θαη ε ζπλδξνκή θσιπκάησλ ζε ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ
εθιεγεί, σο ηαθηηθά ή αλαπιεξσκαηηθά κέιε,
β) ε παξάβαζε λφκνπ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο εθινγήο ή θαηά ηελ εμαγσγή ηνπ εθινγηθνχ
απνηειέζκαηνο ή θαηά ηελ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ ζπλδπαζκψλ ή θαηά ηελ αλαθήξπμε
ησλ επηηπρφλησλ θαη επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηνχο,
γ) ε αθπξφηεηα ή ε εζθαικέλε αξίζκεζε ησλ ςεθνδειηίσλ.
Άξζξν 150
Ξξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο
1. Ζ έλζηαζε αζθείηαη κέζα ζε πξνζεζκία επηά (7) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ έθζεζεο
ηεο πξάμεο κε ηελ νπνία αλαθεξχζζνληαη νη επηηπρφληεο θαη νη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί,
θαζψο θαη νη ππνςήθηνη θάζε ζπλδπαζκνχ πνπ εθιέγνληαη σο ηαθηηθνί ή αλαπιεξσκαηηθνί,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 146 ηνπ παξφληνο.
2. Ζ πξνζεζκία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ παξεθηείλεηαη ζε θακία πεξίπησζε.
Άξζξν 151
Γηαδηθαζία εθδίθαζεο ηεο έλζηαζεο
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1. Γηα ηα ζέκαηα ηεο πξνδηθαζίαο, ηεο θχξηαο δηαδηθαζίαο, ηεο παξέκβαζεο, ηεο αληέλζηαζεο,
ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο, ηνπ παξεκπίπηνληνο ειέγρνπ, ηεο απφθαζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ,
θαζψο θαη ηεο γλσζηνπνίεζήο ηεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 253 έσο θαη 260
ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, ν νπνίνο θαη εθαξκφδεηαη γηα
θάζε ζρεηηθφ ζέκα, πνπ δελ ξπζκίδεηαη, εηδηθψο, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Θάζε άιιε
δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη ηα ίδηα ζέκαηα δηαθνξεηηθά, θαηαξγείηαη.
2. Ν θαηά ην άξζξν 258 ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο παξεκπίπησλ έιεγρνο ηεο
εγγξαθήο, κεηεγγξαθήο ή δηαγξαθήο εθινγέα ζηνπο ή απφ ηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ
νηθείνπ δήκνπ, ρσξεί θαηά ησλ πξάμεσλ απηψλ κφλν αλ απηέο έγηλαλ θαηά ηε ζχληαμε ή
αλαζεψξεζε ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, πνπ πξνεγείηαη ηεο
εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ.
3. Αίηεζε αλαζεψξεζεο, ηξηηαλαθνπή θαη αίηεζε εξκελείαο ή δηφξζσζεο αζθνχληαη θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 261 ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο.
Άξζξν 152
Αίηεζε Αλαηξέζεσο
1. Θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηα δηνηθεηηθά εθεηεία ρσξεί αίηεζε αλαηξέζεσο
ελψπηνλ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
παξέιεπζε ηνπ πελζεκέξνπ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 260 παξ.1 ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο
Γηθνλνκίαο.
2. ηαλ αζθείηαη αίηεζε αλαηξέζεσο
αλαηξεζηβαιιφκελεο απνθάζεσο.

δελ

ρνξεγείηαη

αλαζηνιή

εθηέιεζεο

ηεο

3. Ζ απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο εθδίδεηαη εληφο δχν (2) κελψλ, ην
βξαδχηεξν, απφ ηελ πεξηέιεπζε ηεο αηηήζεσο αλαηξέζεσο ζε απηφ.
4. Αλ ε ηειεζίδηθε απφθαζε, βάζεη ηεο νπνίαο κεηαβιήζεθε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ε αξρηθή
εγθαηάζηαζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, αλαηξεζεί θαη θξηζεί θαη` νπζίαλ ε δηαθνξά απφ ην
αξκφδην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην, εθείλνη πνπ αλαθεξχζζνληαη σο επηηπρφληεο κεηά ηελ
απφθαζε ζεσξνχληαη φηη εγθαηαζηάζεθαλ αλαδξνκηθά, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν
114. Ζ αλαδξνκηθή απηή εγθαηάζηαζε δελ ζίγεη ην θχξνο ησλ πξάμεσλ πνπ εθδφζεθαλ ή
δεκνζηεχηεθαλ απφ ηηο αξρέο ησλ νπνίσλ ε εθινγή αθπξψζεθε απφ ην αξκφδην δηνηθεηηθφ
δηθαζηήξην.
Άξζξν 153
Δπαλάιεςε ηεο εθινγήο ζε πεξίπησζε αθχξσζεο
1. Αλ αθπξσζεί ε εθινγή γηα παξάβαζε λφκνπ ή γηα νπνηαδήπνηε πιεκκέιεηα,
επαλαιακβάλεηαη ε ςεθνθνξία αλάκεζα ζηνπο ίδηνπο ππνςεθίνπο, πνπ είραλ αλαθεξπρζεί
λφκηκα.
2. Ν δήκαξρνο εθδίδεη ρσξίο θαζπζηέξεζε πξφγξακκα, κε ην νπνίν θαιεί ηνπο δεκφηεο
εθινγείο γηα ηελ επαλάιεςε ηεο εθινγήο γηα ηνλ ππνιεηπφκελν ρξφλν ηεο πεξηφδνπ. Ρν
πξφγξακκα δεκνζηεχεηαη κε ηνηρνθφιιεζε δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ
εκέξα πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ςεθνθνξία θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ θαη ηεο
πεξηθέξεηαο.
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2. Λ. 2717/1999
Θψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β'
ΓΗΘΝΓΟΑΦΗΑ
Άξζξν 45
Απαξαίηεηα ζηνηρεία
1. Ρν δηθφγξαθν, εθηφο απφ ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχλ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο, πξέπεη λα
πξνζδηνξίδεη ζαθψο ην είδνο θαη ην αληηθείκελφ ηνπ θαη λα αλαθέξεη :
α) ην δηθαζηήξην ζην νπνίν απεπζχλεηαη,
β) ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ηεο ζχληαμήο ηνπ θαη
γ) αλ ππνβάιιεηαη κελ απφ θπζηθφ πξφζσπν, ην φλνκα, ην επψλπκν, παηξψλπκν θαη ηελ
αθξηβή δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο θαη ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπ ίδηνπ, ηνπ λφκηκνπ
αληηπξνζψπνπ ηνπ θαη, αλ ππάξρνπλ, ηνπ δηθαζηηθνχ πιεξεμνπζίνπ θαη ηνπ αληηθιήηνπ ηνπ,
αλ ππνβάιιεηαη δε απφ λνκηθφ πξφζσπν, έλσζε πξνζψπσλ ή νκάδα πεξηνπζίαο, ηελ
επσλπκία θαη ηελ Έδξα ηνπο, θαζψο θαη ην φλνκα, επψλπκν, παηξψλπκν θαη ηελ αθξηβή
δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο θαη ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο θαη, αλ ππάξρνπλ,
ηνπ δηθαζηηθνχ πιεξεμνπζίνπ θαη ηνπ αληηθιήηνπ ηνπο, ελψ, αλ ππνβάιιεηαη απφ ην Γεκφζην,
ηνλ ηίηιν ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη ην φξγαλν πνπ ην εθπξνζσπεί.
2. Νη δηεπζχλζεηο ησλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν πξνζψπσλ πξέπεη λα
γλσζηνπνηνχληαη ζην δηθαζηήξην κε ην πξψην δηθφγξαθν πνπ απεπζχλεηαη ζε απηφ. Αλ ε
γλσζηνπνίεζε γίλεηαη, ην πξψην, κε άιιν δηθφγξαθν, ππφκλεκα ή έγγξαθν, απηφ πξέπεη λα
θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην θαη λα επηδίδεηαη, απφ ηα ίδηα απηά πξφζσπα, ζηνπο
ινηπνχο δηαδίθνπο.
3. Θάζε κεηαβνιή ζηε δηεχζπλζε ή ζηελ ηδηφηεηα ησλ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο
πξνζψπσλ, ε νπνία επήιζε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ άζθεζε ηνπ έλδηθνπ
βνεζήκαηνο έσο θαη ηε ιήμε ηεο ηειηθήο εθθξεκνδηθίαο ζην δεχηεξν βαζκφ, πξέπεη λα
γλσζηνπνηείηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηάηαμεο ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ ηεο παξ. 2, ε νπνία
θαη εθαξκφδεηαη αλαιφγσο. Αιιηψο, νη επηδφζεηο γίλνληαη εγθχξσο ζηε δηεχζπλζε πνπ έρεη
δεισζεί ή σζάλ λα κελ είρε επέιζεη ε κεηαβνιή, θαηά πεξίπησζε.
4. Αλ δελ δεισζεί θακία δηεχζπλζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2, ε επίδνζε γίλεηαη
κε παξάδνζε ηνπ επηδνηένπ εγγξάθνπ ζην γξακκαηέα ηνπ νηθείνπ δηθαζηεξίνπ.
5. Ρα δηθφγξαθα θαη ηα ππνκλήκαηα ππνγξάθνληαη απφ ηνπο δηθαζηηθνχο πιεξεμνπζίνπο ησλ
δηαδίθσλ. Θαη' εμαίξεζε, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 27, ηα δηθφγξαθα θαη
ηα ππνκλήκαηα κπνξνχλ λα ππνγξάθνληαη, θαηά πεξίπησζε, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαδίθνπο
ή ηνπο λφκηκνπο αληηπξνζψπνπο ή ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
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ΓΔΡΔΟΝ ΡΚΖΚΑ
ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΘΙΝΓΗΘΥΛ ΓΗΑΦΝΟΥΛ
ΞΟΥΡΝΠ ΡΗΡΙΝΠ
ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΞΝ ΑΛΑΦΝΛΡΑΗ ΘΑΡΑ ΡΖΛ
ΔΘΙΝΓΗΘΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΠΡΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ
ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α'
ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΞΑΓΝΚΔΛΔΠ ΠΡΗΠ ΟΘΚΗΠΔΗΠ
Άξζξν 244
Πηηο, ππφ ηνλ ΞΟΥΡΝ ΡΗΡΙΝ, ξπζκίζεηο ηνπ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ηνχηνπ ππάγνληαη νη δηαθνξέο πνπ
αλαθχνληαη θαηά ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ ησλ
νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θάζε βαζκνχ.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β'
ΑΟΚΝΓΗΝ ΓΗΘΑΠΡΖΟΗΝ
Άξζξν 245
1. Θαζ' χιελ αξκφδην δηθαζηήξην πξνο εθδίθαζε ησλ θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν δηαθνξψλ
είλαη, ζε πξψην θαη ζε ηειεπηαίν βαζκφ, αλ κελ πξφθεηηαη γηα εθινγή ζε λνκαξρηαθή
απηνδηνίθεζε ην εθεηείν, αλ, δε, πξφθεηηαη γηα εθινγή ζε δήκν ή θνηλφηεηα, ην ηξηκειέο
πξσηνδηθείν.
2. Θαηά ηφπν αξκφδην δηθαζηήξην είλαη εθείλν ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ν
νηθείνο νξγαληζκφο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ'
ΔΛΠΡΑΠΖ
Άξζξν 246
Ξξνζβαιιφκελεο πξάμεηο
1. Γηα ηελ ζε πξψην θαη ζε ηειεπηαίν βαζκφ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπ άξζξνπ 244 αζθείηαη
έλζηαζε.
2. Ζ έλζηαζε ζηξέθεηαη θαηά ησλ δηα ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο αλαθεξπρζέλησλ
ππνςεθίσλ, θαζψο θαη ησλ επηηπρφλησλ θαη επηιαρφλησλ ησλ νηθείσλ ζπλδπαζκψλ, γηα ηνπο
νπνίνπο ακθηζβεηείηαη κε απηήλ ε αλαθήξπμε ή ε εθινγή ηνπο, αληηζηνίρσο."

Άξζξν 247
Δλεξγεηηθή θαη παζεηηθή λνκηκνπνίεζε
Έλζηαζε κπνξεί λα αζθήζεη :
α) θάζε εθινγέαο εγγεγξακκέλνο ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ νηθείνπ νξγαληζκνχ
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη
β) φπνηνο δηαηέιεζε ππνςήθηνο θαηά ηηο εθινγέο ζηνλ νηθείν νξγαληζκφ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο.
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Άξζξν 248
Ξξνζεζκία
1. Ζ έλζηαζε αζθείηαη κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ, θαηά πεξίπησζε απφ :
α) ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ έθζεζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 78 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Θνηλνηηθνχ
Θψδηθα (π.δ. 410/1995) θαη 38 ηνπ Θψδηθα Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο (π.δ. 30/1996), ησλ
πξαθηηθψλ ηεο εθινγήο θαη ηνπ πίλαθα ησλ απνηειεζκάησλ, ή
β) ηελ αλαθήξπμε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 57 θαη 24ησλ πην πάλσ
λνκνζεηεκάησλ αληηζηνίρσο, ησλ ζπλδπαζκψλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ δεισζεί, ή
γ) ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ έθζεζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 79 θαη 39 ησλ ίδησλ αληηζηνίρσο
λνκνζεηεκάησλ, ηεο πξάμεο κε ηελ νπνία αλαθεξχζζνληαη νη επηηπρφληεο θαη νη επηιαρφληεο
ζπλδπαζκνί, θαζψο θαη νη ππνςήθηνη θάζε ζπλδπαζκνχ πνπ εθιέγνληαη σο ηαθηηθνί ή
αλαπιεξσκαηηθνί.
2. Νη πξνζεζκίεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ παξεθηείλνληαη ζε θακία πεξίπησζε.
3. Πηηο πεξηπηψζεηο α' θαη γ' ηεο παξ. 1, ε έλζηαζε δελ κπνξεί πάλησο λα αζθεζεί αλ έρνπλ
πεξάζεη δεθαπέληε (15) ή είθνζη (20) εκέξεο, αληηζηνίρσο, απφ ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ.
4. Θαη' εμαίξεζε, αλ πξφθεηηαη γηα έιιεηςε πξνζφλησλ ή θψιπκα εθινγηκφηεηαο πνπ ππήξρε,
ζην πξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο, ε έλζηαζε
κπνξεί λα αζθεζεί θαη κεηά ηελ πάξνδν ησλ, θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο,
πξνζεζκηψλ.
Άξζξν 249
Ιφγνη
1. Ιφγνπο έλζηαζεο κπνξνχλ λα ζεκειηψζνπλ :
α) νη παξαβάζεηο ηνπ λφκνπ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο εθινγήο ή θαηά ηελ εμαγσγή ηνπ
εθινγηθνχ απνηειέζκαηνο ή θαηά ηελ αλαθήξπμε ησλ ππνςήθησλ ζπλδπαζκψλ ή θαηά ηελ
αλαθήξπμε ησλ επηηπρφλησλ θαη επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ
ζε απηνχο, ή
β) ε έιιεηςε λφκηκσλ πξνζφλησλ ή ε ζπλδξνκή λφκηκσλ θσιπκάησλ ζε πξφζσπα πνπ έρνπλ
εθιεγεί ή πνπ είλαη ππνςήθηα πξνο ηνχην, ή
γ) ε αθπξφηεηα ή ε εζθαικέλε αξίζκεζε ησλ ςεθνδειηίσλ.
2. Αλ ε έλζηαζε αλαθέξεηαη ζε επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία, νη πξνβαιιφκελνη ιφγνη κπνξνχλ
λα αθνξνχλ θαη ηελ αξρηθή ςεθνθνξία, αιιά κφλν εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί, σο πξνο απηήλ,
ηδηαίηεξε έλζηαζε.
Άξζξν 250
Άζθεζε
1. Ζ έλζηαζε αζθείηαη κε δηθφγξαθν, ην νπνίν θαηαηίζεηαη, καδί κε ηξία (3) αληίγξαθα, ζηελ
αξρή πνπ εμέδσζε ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε.
2. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο έλζηαζεο ή ε άζθεζή ηεο δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε
ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο.
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Άξζξν 251
Ξεξηερφκελν ηνπ δηθνγξάθνπ
Ρν δηθφγξαθν ηεο έλζηαζεο, εθηφο απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
45, πξέπεη απαξαηηήησο λα κλεκνλεχεη, κε αθξίβεηα, ηνλ νξγαληζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
ζηνλ νπνίν απηφ αλαθέξεηαη, ηνπο εθινγηθνχο ζπλδπαζκνχο θαη ηνπο επηθεθαιήο ηνπο, θαζψο
θαη ηα πξφζσπα ησλ νπνίσλ ακθηζβεηείηαη κε απηφ ε εθινγή ή ε αλαθήξπμε. Δπίζεο, ην ίδην
δηθφγξαθν πξέπεη λα πεξηέρεη ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, θαζψο θαη ζαθψο
θαζνξηζκέλν αίηεκα.
Άξζξν 252
Γηαβίβαζε
Ζ αξρή πνπ κλεκνλεχεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 250 κεηά ηελ πάξνδν ηεο, θαηά ην άξζξν
248, πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε ησλ ελζηάζεσλ, ππνρξενχηαη, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε,
λα δηαβηβάδεη ηηο ελζηάζεηο, ρσξηζηά γηα θάζε νξγαληζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, καδί κε φια
ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη ινηπά ζηνηρεία, ζην αξκφδην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ'
ΔΘΓΗΘΑΠΖ ΡΖΠ ΔΛΠΡΑΠΖΠ
Άξζξν 253
Ξξνδηθαζία
1 Ν πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ή ν δηθαζηήο, πνπ δηεπζχλεη ην δηθαζηήξην, κε πξάμε ηνπ, ηελ
νπνία εθδίδεη ακέζσο, νξίδεη δηθάζηκν, ε νπνία δελ πξέπεη λα είλαη ζπληνκφηεξε ησλ δέθα (10)
νχηε κηθξφηεξε ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ πεξηέιεπζε ηεο έλζηαζεο ζην δηθαζηήξην,
θαζψο θαη ηνλ εηζεγεηή - δηθαζηή ηεο ππφζεζεο. Αλ ην δηθαζηήξην δηαηξείηαη ζε πεξηζζφηεξα
απφ έλα ηκήκαηα, ηε δηθάζηκν θαη ηνλ εηζεγεηή - δηθαζηή νξίδεη, κε πξάμε ηνπ, ν πξφεδξνο
ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο. Ν εηζεγεηήο - δηθαζηήο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί, αλ έρεη θψιπκα,
κε λεψηεξε πξάμε εθείλνπ πνπ ηνλ φξηζε.
2. Θεθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ δηθνγξάθνπ ηεο έλζηαζεο καδί κε ηελ πξάμε νξηζκνχ
δηθαζίκνπ θαη εηζεγεηή δηθαζηή, επηδίδεηαη, κε ηε θξνληίδα ηνπ εληζηακέλνπ, ην αξγφηεξν
επηά (7) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξψηε δηθάζηκν, πξνο εθείλνπο ησλ νπνίσλ ακθηζβεηείηαη κε
ηελ έλζηαζε ε αλαθήξπμε ή ε εθινγή θαη ζα επηδξάζεη επί ηνπ θχξνπο ηνπο, αληηζηνίρσο, ε
απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ. Ζ ίδηα έλζηαζε θνηλνπνηείηαη, εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, θαη
πξνο ηνπο επηθεθαιήο ησλ νηθείσλ εθινγηθψλ ζπλδπαζκψλ."
3. Γηα θάζε δηθάζηκν θαηαξηίδεηαη, ηδηαίηεξν θαηά νξγαληζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, έθζεκα,
ζην νπνίν κλεκνλεχνληαη : ε πξνζβαιιφκελε πξάμε, ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ εληζηακέλσλ,
εθείλσλ ηνπο νπνίνπο αθνξά ε έλζηαζε, θαζψο θαη ησλ επηθεθαιήο ησλ ζπλδπαζκψλ ηνπο.
Θπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ εθζέκαηνο αλαξηάηαη ζην θαηάζηεκα ηνπ δηθαζηεξίνπ πέληε (5)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε δηθάζηκν. Ξξνο βεβαίσζε ηνχηνπ, ν γξακκαηέαο ζπληάζζεη
εηδηθή έθζεζε. Ζ αλάξηεζε ηνπ εθζέκαηνο επέρεη ζέζε θιήηεπζεο ησλ δηαδίθσλ θαη
αλαθνίλσζεο πξνο ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα παξέκβνπλ.
4. Ν γξακκαηέαο θξνληίδεη λα πεξηέιζνπλ έγθαηξα ζην δηθαζηήξην ηα ζηνηρεία ηεο εθινγήο θαη
παξέρεη, ζηα πξφζσπα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ηε δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηνπο.
5. Ν εηζεγεηήο - δηθαζηήο επηκειείηαη γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη
απαξαίηεηα γηα ηελ νπζηαζηηθή δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο. Ν εηζεγεηήο - δηθαζηήο κπνξεί,
επίζεο, λα θαιεί πξνο ηνχην, εγγξάθσο, ηνπο δηαδίθνπο λα παξάζρνπλ πιεξνθνξίεο, θαζψο
θαη λα ππνδεηθλχεη ζε απηνχο λα πξνζαγάγνπλ ηπρφλ ειιείπνληα έγγξαθα ή άιια ζηνηρεία
ρξήζηκα γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο δηθνγξαθίαο. Κπνξεί, αθφκε, λα δεηά, απφ νπνηαδήπνηε
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αξρή, πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία ρξήζηκα γηα ηε δηάγλσζε ηεο ππφζεζεο. Νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 42 έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη ζηελ πεξίπησζε απηή.
6. Ν εληζηάκελνο κπνξεί, κε ηδηαίηεξν δηθφγξαθν, λα πξνβάιιεη πξφζζεηνπο ιφγνπο. Ρν
δηθφγξαθν ησλ πξφζζεησλ ιφγσλ θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ ζην νπνίν
εθθξεκεί ε έλζηαζε, κε ηε θξνληίδα δε εθείλνπ πνπ ην αζθεί, επηδίδεηαη, ζε θπξσκέλν
αληίγξαθν, ην αξγφηεξν πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξψηε δηθάζηκν, ζηνπο ινηπνχο
δηαδίθνπο, θαηά ηε δηαγξαθφκελε ζηελ παξ. 2 δηαδηθαζία.
Άξζξν 254
Θχξηα δηαδηθαζία
1. Ζ εθδίθαζε ησλ ελζηάζεσλ γίλεηαη πάληνηε ζηελ θχξηα έδξα ηνπ δηθαζηεξίνπ.
2. Θαηά ηελ πξνεθθψλεζε, ζε πεξίπησζε πνπ δελ παξίζηαηαη θάπνηνο απφ ηνπο δηαδίθνπο, ην
δηθαζηήξην εμεηάδεη απηεπαγγέιησο αλ ηεξήζεθε ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο
παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. Αλ ε δηαδηθαζία απηή ηεξήζεθε λνκίκσο, ε
κε παξάζηαζε ηνπ δηαδίθνπ δελ παξαθσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δίθεο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε,
αλαβάιιεηαη ε ζπδήηεζε θαη νξίδεηαη λέα δηθάζηκνο, ζε ρξφλν πνπ δελ πξέπεη λα απέρεη
πεξηζζφηεξν ησλ δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ζπδήηεζε πνπ αλαβιήζεθε, ψζηε λα ηεξεζνχλ
φζα νξίδνληαη απφ ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο.
3. Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπο, νη δηάδηθνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ ππνκλήκαηα
ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ, ην αξγφηεξν κέζα ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηε
ζπδήηεζε. Κέζα ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, ν
αληίδηθνο εθείλνπ πνπ θαηέζεζε ην ππφκλεκα κπνξεί, κε δηθφ ηνπ ππφκλεκα, λα αληηθξνχζεη
ηνπο ηζρπξηζκνχο πνπ αλαπηχρζεθαλ κε ην ππφκλεκα ηνπ αληηδίθνπ ηνπ. Ζ γξακκαηεία
βεβαηψλεη, ζε θάζε πεξίπησζε, ζην ζψκα ηνπ ππνκλήκαηνο, ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζεζήο
ηνπ.
Άξζξν 255
Ξαξέκβαζε
1. Πηε δίθε ελψπηνλ ηνπ πξσηνδηθείνπ ή ηνπ εθεηείνπ κπνξεί λα παξέκβεη πξνζζέησο, ππέξ
νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο θπξίνπο δηαδίθνπο, φπνηνο έρεη έλλνκν, πξνο ηνχην, ζπκθέξνλ. Ζ
παξέκβαζε αζθείηαη κε δηθφγξαθν, πνπ θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ ζην
νπνίν εθθξεκεί ε έλζηαζε θαη επηδίδεηαη, κε θξνληίδα ηνπ παξεκβαίλνληνο, ζηνπο ινηπνχο
δηαδίθνπο, ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξψηε δηθάζηκν. Κε ην δηθφγξαθν ηεο
παξέκβαζεο είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεζνχλ θαη πξαγκαηηθνί ηζρπξηζκνί.
2. Ν παξεκβαίλσλ, ζε θάζε πεξίπησζε, κπνξεί λα επηρεηξεί φιεο ηηο δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο πνπ
πξνβιέπεη ν λφκνο, εθφζνλ δελ αληηηίζεληαη ζην ζπκθέξνλ θαη ηηο πξάμεηο ηνπ δηαδίθνπ ππέξ
ηνπ νπνίνπ παξεκβαίλεη, έρεη δε δηθαίσκα λα αζθήζεη φια ηα έλδηθα κέζα.
Άξζξν 256
Αληέλζηαζε
1. Αλ αζθεζεί έλζηαζε, ηα πξφζσπα ησλ νπνίσλ κε ηελ έλζηαζε ακθηζβεηείηαη ε εθινγή ή ε
αλαθήξπμε, θαζψο θαη εθείλνη ζηελ εθινγή ή αλαθήξπμε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα επηδξάζεη ε
απφθαζε πνπ ζα εθδνζεί κπνξνχλ, θαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ηεο έλζηαζεο, λα
αζθήζνπλ αληέλζηαζε, αθφκε θαη αλ, θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν, έρνπλ απνδερζεί ηελ
πξνζβαιιφκελε πξάμε ή έρνπλ παξαηηεζεί απφ ηελ άζθεζε θαη' απηήο έλζηαζεο."
2. Κε ηελ αληέλζηαζε κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ ιφγνη αληίζηνηρνη πξνο απηνχο πνπ
πξνβάιινληαη κε ηελ έλζηαζε, νη νπνίνη φκσο είλαη δπλαηφλ λα ζηεξίδνληαη θαη ζε
δηαθνξεηηθά, απφ φηη εθείλνη, πξαγκαηηθά γεγνλφηα.
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3. Ζ αληέλζηαζε αζθείηαη κε δηθφγξαθν, ην νπνίν θαηαηίζεηαη ζε ηξία (3) αληίγξαθα ζηε
γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ ζην νπνίν εθθξεκεί ε έλζηαζε θαη επηδίδεηαη, κε ηε θξνληίδα
απηνχ πνπ ην άζθεζε, ζηνπο ινηπνχο δηαδίθνπο, ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ
πξψηε δηθάζηκν.
4. Ζ ζπλεθδίθαζε ηεο έλζηαζεο θαη ηεο αληέλζηαζεο είλαη ππνρξεσηηθή.
5. Νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 253 θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 254 έρνπλ
αλάινγε εθαξκνγή θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αληέλζηαζεο.
6. Αλ ε έλζηαζε απνξξηθζεί σο απαξάδεθηε ή αλ εθείλνο πνπ ηελ άζθεζε παξαηηεζεί απφ
απηήλ, απνξξίπηεηαη θαη ε αληέλζηαζε. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο, αλ ε αληέλζηαζε έρεη αζθεζεί
κέζα ζηελ πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 248 πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο, ηζρχεη σο
απηνηειήο έλζηαζε. Ρν παξαδεθηφ ηεο αληέλζηαζεο δελ επεξεάδεηαη αλ ε έλζηαζε
απνξξηθζεί γηα νπζηαζηηθνχο ιφγνπο.
Άξζξν 257
Απνδεηθηηθή δηαδηθαζία
1. Δθηφο απφ ηα πξαθηηθά θαη ηα άιια ζηνηρεία ηεο εθινγήο, νη δηάδηθνη κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ
ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπο θαη ζε άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία, ζηελ πεξίπησζε απηή,
πξέπεη λα πξνζαγάγνπλ ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ, ην αξγφηεξν σο ηελ πξνηεξαία ηεο
πξψηεο δηθαζίκνπ.
2. Ρν δηθαζηήξην, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κπνξεί, κε πξνδηθαζηηθή απφθαζε, λα δηαηάμεη
ηε ζπκπιήξσζε ησλ απνδείμεσλ. Πηελ πεξίπησζε απηή, αλ ην δηθαζηήξην θξίλεη φηη ε
δηεμαγσγή ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο απφδεημεο δελ είλαη δπλαηφλ λα δηελεξγεζεί ζην αθξναηήξην
θαηά ηελ ίδηα δηθάζηκν, νξίδεη, κε ηελ απφθαζή ηνπ, λέα κεη' απφδεημε δηθάζηκν, ε νπνία δελ
επηηξέπεηαη λα απέρεη, απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο πξνδηθαζηηθήο απφθαζεο, πέξα ησλ δεθαπέληε
(15) εκεξψλ. Υο ηελ πξνηεξαία ηεο λέαο απηήο δηθαζίκνπ, νη δηάδηθνη πνπ έρνπλ ην βάξνο ηεο
απφδεημεο νθείινπλ, κε ηελ πνηλή ηνπ απαξαδέθηνπ, λα πξνζαγάγνπλ φια ηα απνδεηθηηθά
ζηνηρεία πνπ επηθαινχληαη.
3. Αλ πξφθεηηαη γηα εμέηαζε καξηχξσλ, απηή, αλ δελ είλαη δπλαηφλ λα δηελεξγεζεί ζην
αθξναηήξην θαηά ηελ ίδηα δηθάζηκν, δηελεξγείηαη, εθηφο ηνπ αθξναηεξίνπ, ελψπηνλ ηνπ
εηζεγεηή - δηθαζηή. Ξξνο ηνχην θαινχληαη νη κάξηπξεο, κε πξάμε ηνπ εηζεγεηή - δηθαζηή, ε
νπνία επηδίδεηαη ακέζσο, λα εμεηαζηνχλ ζε ρξφλν πνπ δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν ησλ
πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο πξάμεο απηήο. Θαηά ηελ ίδηα εκέξα, θαινχληαη, κε
πξάμε ηνπ εηζεγεηή - δηθαζηή, λα παξαζηαζνχλ, αλ ην επηζπκνχλ, θαη νη δηάδηθνη. Ζ, θαηά ηελ
παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 184, έθζεζε θαηαηίζεηαη ζην δηθαζηήξην σο ηελ πξνηεξαία ηεο, κεη'
απφδεημε, δηθαζίκνπ. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 185 δελ έρνπλ εθαξκνγή θαηά ηελ παξνχζα
δηαδηθαζία.
Άξζξν 258
Ξαξεκπίπησλ έιεγρνο
Θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο έλζηαζεο, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα θξίλεη παξεκπηπηφλησο δεηήκαηα
πνπ αθνξνχλ ηε λνκηκφηεηα ησλ πξνεγνχκελσλ πξάμεσλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 246, θαζψο θαη ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ηεο εθινγήο πξάμεσλ (εγγξαθή,
κεηεγγξαθή ή δηαγξαθή εθινγέα ζηνπο, ή απφ ηνπο, εθινγηθνχο θαηαιφγνπο, δηφξζσζε
ζηνηρείσλ ηνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηνχο θ.ι.π.), εθφζνλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ε
λνκηκφηεηα απηή δελ έρεη θξηζεί κε δχλακε δεδηθαζκέλνπ.
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Άξζξν 259
Δμνπζία ηνπ δηθαζηεξίνπ - Απφθαζε
1. Αλ ην δηθαζηήξην δηαπηζηψζεη παξάβαζε ηνπ λφκνπ ή νπζηαζηηθέο πιεκκέιεηεο : α) θαηά ηε
δηεμαγσγή ηεο εθινγήο, ή β) θαηά ηελ αλαθήξπμε ησλ ζπλδπαζκψλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ
έρνπλ δεισζεί, ή γ) θαηά ηελ αλαθήξπμε ησλ επηηπρφλησλ θαη επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ,
θαζψο θαη ησλ ππνςεθίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ πνπ εθιέγνληαη σο ηαθηηθνί ή αλαπιεξσκαηηθνί,
αθπξψλεη ή ηξνπνπνηεί, θαηά πεξίπησζε, ηελ πξάμε κε ηελ νπνία εμάγεηαη ην απνηέιεζκα ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εθινγήο ή ηελ πξάμε κε ηελ νπνία γίλεηαη ε ζρεηηθή αλαθήξπμε. Πηελ
αθχξσζε ηεο πξάμεο πξνβαίλεη ην δηθαζηήξην κφλν αλ ε λνκηθή ή νπζηαζηηθή πιεκκέιεηα
απηή είλαη δπλαηφλ λα αζθήζεη επηξξνή ζην ζπλνιηθφ εθινγηθφ απνηέιεζκα. Ζ αθχξσζε
κπνξεί λα αθνξά νιφθιεξε ηελ εθινγή ή κφλν ηελ αξρηθή ή κφλν ηελ επαλαιεπηηθή εθινγή,
ζηα εθινγηθά ηκήκαηα ηα νπνία αθνξά ην αληηθείκελν ηεο έλζηαζεο.
2. Αλ, εηδηθφηεξα, ην δηθαζηήξην, θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο έλζηαζεο πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο
πξάμεο κε ηελ νπνία εμάγεηαη ην απνηέιεζκα ηεο εθινγήο, δηαπηζηψζεη φηη νη αλαθεξφκελνη
ζε απηήλ δελ είραλ ηα λφκηκα πξνζφληα ή φηη ζπλέηξερε ζε απηνχο λφκηκν θψιπκα γηα ηελ
εθινγή ηνπο, αθπξψλεη, σο πξνο ηνχηνπο, ηε ζρεηηθή πξάμε θαη νξίδεη, σο εθιεγφκελνπο, ηνπο
επφκελνπο θαηά ηε ζεηξά ησλ ςήθσλ πξνηίκεζεο ππνςεθίνπο. Δλψ, αλ δηαπηζηψζεη
εζθαικέλε αξίζκεζε ησλ ςήθσλ, θαζνξίδεη, βάζεη ησλ έγθπξσλ ςήθσλ θαη ηεο νξζήο
αξίζκεζήο ηνπο, εθείλνπο πνπ εθιέγνληαη.
3. Κεηά ηελ έθδνζε φισλ ησλ νξηζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ θάζε νξγαληζκφ
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ελ φςεη ηνπ εθινγηθνχ απνηειέζκαηνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
νξγαληζκνχ, φπσο δηακνξθψλεηαη κε ηηο απνθάζεηο απηέο, ην δηθαζηήξην αλαθεξχζζεη ηνλ
επηηπρφληα θαη ηνπο επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο, θαζψο θαη ηνπο ππνςεθίνπο πνπ εθιέγνληαη
σο ηαθηηθνί ή αλαπιεξσκαηηθνί, ζχκθσλα κε ηνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο.
4. Πηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 248, αλ θξηζεί βάζηκε ε έλζηαζε, ην δηθαζηήξην
δηαπηζηψλεη ηελ έιιεηςε πξνζφλησλ ή ην θψιπκα εθινγηκφηεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν,
ην νπνίν θαη εθπίπηεη απηνδηθαίσο απφ ην ζρεηηθφ αμίσκα.
5. Νη νξηζηηθέο απνθάζεηο ηνπ δηθαζηεξίνπ πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ην αξγφηεξν κέζα ζε
είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ ηειεπηαία ζπδήηεζε.
6. Νη νξηζηηθέο απνθάζεηο, κε ηηο νπνίεο γίλεηαη νιηθψο ή κεξηθψο δεθηή ε έλζηαζε, ηζρχνπλ
έλαληη φισλ.
Άξζξν 260
Γλσζηνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ
1. Ν γξακκαηέαο αλαξηά φιεο ηηο απνθάζεηο ηνπ δηθαζηεξίνπ, έμσ απφ ηελ αίζνπζα ησλ
ζπλεδξηάζεσλ, γηα πέληε (5) ζπλερείο εκέξεο. Ζ παξαπάλσ αλάξηεζε επέρεη ζέζε επίδνζεο
ησλ απνθάζεσλ ζηνπο δηαδίθνπο, δεκηνπξγεί δε ηεθκήξην γλψζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο γηα
θάζε ηξίην.
2. Ζ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ βεβαηψλεηαη κε ζρεηηθή έθζεζε
ηνπ γξακκαηέα.
3. Ν γξακκαηέαο, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, δηαβηβάδεη αληίγξαθν ησλ νξηζηηθψλ
απνθάζεσλ ζηνλ πνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Δ'
ΔΛΓΗΘΑ ΚΔΠΑ
Άξζξν 261
1. Νη απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη θαηά ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ππφθεηληαη, ελψπηνλ ησλ
ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 81-111 αλαιφγσο
εθαξκνδφκελα, ζηα έλδηθα κέζα ηεο αλαθνπήο εξεκνδηθίαο, ηεο αίηεζεο αλαζεψξεζεο, ηεο
ηξηηαλαθνπήο θαη ηεο αίηεζεο δηφξζσζεο ή εξκελείαο.
2. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ κέζσλ είλαη πέληε (5) εκεξψλ. Ζ πξνζεζκία
απηή αξρίδεη, ζηελ πεξίπησζε ηεο αλαθνπήο εξεκνδηθίαο, ηεο έθεζεο, ηεο ηξηηαλαθνπήο θαη
ηεο αίηεζεο δηφξζσζεο ή εξκελείαο, απφ ηε ιήμε ηνπ, θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 260,
ρξφλνπ αλάξηεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο αίηεζεο
αλαζεψξεζεο, απφ ηε ζπληέιεζε ησλ γεγνλφησλ ηνπ άξζξνπ 104.
3. Κε εμαίξεζε ηελ αίηεζε αλαζεψξεζεο, ηα θαηά ηελ παξ. 1 έλδηθα κέζα δελ κπνξνχλ, ζε
θακία πεξίπησζε, λα αζθεζνχλ φηαλ έρνπλ πεξάζεη έμη (6) κήλεο απφ ηε δηελέξγεηα ησλ
εθινγψλ.
4. Ρξηηαλαθνπή κπνξεί λα αζθεζεί κφλν απφ ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 255.
5. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηά ηελ παξ. 2, πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε ηεο αλαθνπήο
εξεκνδηθίαο, ηεο ηξηηαλαθνπήο θαη ηεο αίηεζεο δηφξζσζεο ή εξκελείαο, αλαζηέιιεηαη ε
εθηέιεζε ησλ, θαηά ηελ παξ. 1, απνθάζεσλ. Ζ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνχησλ
αλαζηέιιεηαη, επίζεο, κε ηελ άζθεζε ησλ ίδησλ έλδηθσλ κέζσλ, ε αλαζηνιή δηαξθεί δε σο ηε
δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ γηα ηα έλδηθα απηά κέζα.
6. Υο πξνο ηα ινηπά, θαηά ηελ εθδίθαζε ησλ έλδηθσλ κέζσλ ηεο παξ. 1, έρνπλ αλάινγε
εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 253-255 θαη 257-260, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθδίθαζε
ηεο έλζηαζεο.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΡ'
ΝΚΝΓΗΘΗΑ - ΠΛΑΦΔΗΑ - ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΗΘΖ
ΠΥΟΔΠΖ - ΠΛΔΘΓΗΘΑΠΖ
Άξζξν 262
Υο πξνο ηελ νκνδηθία, ηε ζπλάθεηα, ηελ αληηθεηκεληθή ζψξεπζε θαη ηε ζπλεθδίθαζε
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 115 έσο θαη 125.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ε'
ΓΗΘΝΙΝΓΗΘΖ ΗΘΑΛΝΡΖΡΑ ΡΥΛ ΓΗΑΓΗΘΥΛ
Άξζξν 263
Νη δηάδηθνη κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο, θαη λα παξίζηαληαη θαηά ηε
ζπδήηεζε, ρσξίο δηθαζηηθφ πιεξεμνχζην.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ζ'
ΘΑΡΑΟΓΖΠΖ ΡΖΠ ΓΗΘΖΠ
Άξζξν 264
1. Ζ δίθε θαηαξγείηαη :
α) αλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, εθιείςεη ην αληηθείκελφ ηεο, ή
β) αλ, πξηλ απφ ην πέξαο ηεο ηειεπηαίαο ζπδήηεζεο, απνβηψζεη θάπνηνο απφ ηνπο δηαδίθνπο ή
επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ κεηαβνιή πνπ λα επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ πξνο δηελέξγεηα
δηαδηθαζηηθψλ πξάμεσλ.
Ζ θαηάξγεζε δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ.
2. Ξαξαίηεζε απφ ηελ έλζηαζε ή απφ άιιν έλδηθν βνήζεκα δελ επηηξέπεηαη.
3. Υο πξνο ηελ παξαίηεζε απφ ηα, θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 261, έλδηθα κέζα έρνπλ
αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 143.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Θ'
ΞΟΝΠΥΟΗΛΖ ΓΗΘΑΠΡΗΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ
Άξζξν 265
Θαηά ηελ παξνχζα δηαδηθαζία δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 200-215.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Η'
ΑΛΑΙΝΓΖ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΓΗΑΡΑΜΔΥΛ
Άξζξν 266
Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ ΞΟΥΡΝ ΚΔΟΝΠ.
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3. ΞΓ 30/1996 (Α’ 21)
Θσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν λφκνπ κε ηίηιν «Θψδηθαο Λνκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο» ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ γηα ηε Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε.
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ

Έρνληαο ππφςε:
1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ.9 ηνπ Λ.2307/1995 «Ξξνζαξκνγή λνκνζεζίαο
αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζηηο δηαηάμεηο γηα ηε Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη
άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α’ 113/1995).
2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 παξ.1 ηνπ Λ. 1558/1985 «Θπβέξλεζε θαη Θπβεξλεηηθά
ξγαλα» (ΦΔΘ Α’ 137/1985), ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ.373/1995 «Ππγρψλεπζε
ησλ πνπξγείσλ Ξξνεδξίαο ηεο Θπβέξλεζεο θαη Δζσηεξηθψλ ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ,
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ» (ΦΔΘΑ’
201/1995).
3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 Α’ ηνπ Λ. 1558/1985 πνπ έρεη πξνζηεζεί κε ην άξζξν 27 ηνπ
Λ.2081/1992.
4. ‘ηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γηαηάγκαηνο απηνχ δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
Θξαηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ.
Κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.
Απνθαζίδνπκε
Άξζξν κφλν
Θσδηθνπνηνχληαη ζε εληαίν θείκελν λφκνπ κε ηίηιν «Θψδηθαο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο» νη
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη
ζπκπιεξψζεθαλ κε:
Α’ ηνπο Λφκνπο:
1) Λ. 2218/1994 (άξζξα 1 έσο 40, άξζξα 46, 57 παξ.4,6 άξζξν 58 παξ.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 θαη
άξζξν 64) «Ίδξπζε Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ
πξσηνβάζκηα απηνδηνίθεζε θαη ηελ πεξηθέξεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. Α’90/1994).
2) Λ. 2240/1994 (άξζξα 1 παξ.1, 2, 3, 4, 5, 7, άξζξα 2, 3, 5 θαη 6 παξ.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25) «Ππκπιήξσζε δηαηάμεσλ γηα ηε Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε
θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. Α’153/1994).
3) Λ. 2273/1994 (άξζξν 14 παξ. 1,2,4α’, β’,7 θαη 8) «Δζληθφ ζέαηξν, Θξαηηθφ ζέαηξν Βνξείνπ
Διιάδνο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. Α’233/1994).
4) Λ.2284/1995 (άξζξν 1) «Θχξσζε ηεο απφ 17εο Νθησβξίνπ 1994 πξάμεο λνκνζεηηθνχ
πεξηερνκέλνπ» (Φ.Δ.Θ. Α’ 14/1995).
5) Λ. 2297/1995 (άξζξν 13 παξ. 1,2 θαη 4) «Νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Γξαθείσλ
Νηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ πνζέζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Νηθνλνκίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. Α’ 50/1995).
6) Λ.2307/1995 (άξζξν 12 παξ.1γ’, άξζξν 13 παξ.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 α’, β’, γ’,
δ’,11,12,13,14,15α’,15β’,16,17,18α’,18β’,18γ’,19, 20, 21, 22, 23α’, β’, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 34, 35ε’, 36, 38α’ , 38β’, 39, άξζξν 14 παξ. 1,3,5,9,15 θαη άξζξν 22)
«Ξξνζαξκνγή λνκνζεζίαο αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζηηο δηαηάμεηο γηα ηε
Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε» (Φ.Δ.Θ.Α’ 113/1995).
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Β’ Ρα Ξξνεδξηθά Γηαηάγκαηα:

1) Ξ.Γ. 217/30.8.1994 «Αλαγλψξηζε ζε δήκν ησλ Θνηλνηήησλ Αγίνπ Πηεθάλνπ, Αξηέκηδνο,
Γιπθψλ Λεξψλ, Θαιπβηψλ Θνξηθνχ, Ιπθφβξπζεο, Οαθήλαο θαη Λ. Ξεξάκνπ ηνπ λνκνχ Αηηηθήο
(ΦΔΘ Α’ 133/1994).
2) Ξ.Γ. 428/29.12.1994 «Θαζνξηζκφο νξηζηηθήο έδξαο Λνκαξρηψλ» (Φ.Δ.Θ. Α’ 242/1994).
3) Ξ.Γ. 60/27.2.1995 «Θαζνξηζκφο νξηζηηθήο έδξαο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο» (Φ.Δ.Θ.
Α’47/1995).
4) Ξ.Γ. 61/27.2.1995 «Θαζνξηζκφο νξηζηηθήο έδξαο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο» (Φ.ΔΘ.
Α’47/1995).
5) Ξ.Γ. 62/27.2.1995 «Θαζνξηζκφο νξηζηηθήο έδξαο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο» (Φ.Δ.Θ.
Α’47/1995).
Άξζξν 21
(Άξζξα 6 παξ.1, 2, 3, 4 θαη 5 λ.2218/94, 6 παξ.2 θαη 3 λ.2240/94,
13παξ.3λ.2307/95)
Θσιχκαηα θαη αζπκβίβαζηα
1.Γηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί, αμησκαηηθνί ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο θαη
ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί ησλ γλσζηψλ ζξεζθεηψλ δελ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ ή λα είλαη
Ξξφεδξνη Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, Λνκάξρεο, Λνκαξρηαθνί Πχκβνπινη, Γήκαξρνη,
Ξξφεδξνη Θνηλνηήησλ, Γεκνηηθνί ή Θνηλνηηθνί Πχκβνπινη θαη πάξεδξνη.
Γεκφζηνη ππάιιεινη, κε εμαίξεζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ππάιιεινη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηνπ Λ. 1256/1982 (ΦΔΘ 65 Α),
θαζψο θαη ππάιιεινη Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ δελ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ ή λα είλαη
Λνκάξρεο ή Λνκαξρηαθνί Πχκβνπινη ζηε Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, ζηελ πεξηθέξεηα ηεο
νπνίαο ππεξέηεζαλ σο πξντζηάκελνη νξγαληθήο κνλάδαο ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο θαη Γεληθήο
Γηεχζπλζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ αξρψλ
ησλ Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ.
πνςεθηφηεηα θαη ζηνπο δχν βαζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δελ επηηξέπεηαη. Πχκπησζε
ζην ίδην πξφζσπν ηεο ηδηφηεηαο αηξεηνχ νξγάλνπ ζηνλ πξψην βαζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
θαη ζηε Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε απνθιείεηαη.
2. ζνη ζπλδένληαη κε ηε Λ.Α. κε νπνηαδήπνηε ζχκβαζε πνπ έρεη νηθνλνκηθφ πεξηερφκελν δελ
κπνξνχλ λα εθιεγνχλ ή λα είλαη Λνκάξρεο ή κέιε Λ.Π. Ρν θψιπκα απηφ ππάξρεη θαη γηα ηα
κέιε ηεο δηνίθεζεο ή ζπκβνχινπο εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ ή επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε
Λ.Α. κε νπνηαδήπνηε ζχκβαζε. Ρν θψιπκα εθινγηκφηεηαο θαη ην αζπκβίβαζην ηεο
παξαγξάθνπ απηήο δελ ηζρχεη γηα ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο Λ.Α. ζε επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο
απηή κεηέρεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν.
3. Ρν αμίσκα ηνπ Λνκάξρε δελ είλαη αζπκβίβαζην κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηθεγφξνπ.
Νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Λνκάξρε αλαζηέιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα
άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
4. Ρν θψιπκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 παχεη λα ππάξρεη, αλ ηα πξφζσπα
ζηα νπνία ζπληξέρεη, παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο αλαθεξχμεσο
ησλ ππνςεθίσλ ή πξηλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ, αλ
πξφθεηηαη γηα ππαιιήινπο, πξντζηάκελνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ. Ζ παξαίηεζε επηδίδεηαη κε
δηθαζηηθφ επηκειεηή ζηνλ πξφεδξν πξσηνδηθψλ, ν νπνίνο ηελ απνζηέιιεη ακέζσο ζηελ αξρή
ή ην φξγαλν πνπ είλαη αξκφδην λα ηελ απνδερζεί. Ζ παξαίηεζε ζεσξείηαη φηη έρεη γίλεη δεθηή
απφ ηε ζηηγκή ηεο επίδνζεο ηεο.
Δηδηθέο δηαηάμεηο λφκσλ, πνπ απαγνξεχνπλ ηελ ππνβνιή ή ηελ απνδνρή ηεο παξαηηήζεσο ησλ
πξνζψπσλ πνπ πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 1 ή πνπ πεξηνξίδνπλ ην δηθαίσκα ηνπο λα
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παξαηηεζνχλ ή ηελ αξκνδηφηεηα ηεο αξρήο λα απνδερζεί ηελ παξαίηεζε ηνπο, δελ ζίγνληαη
απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο παξαγξάθνπ.
Ρν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ εθαξκφδεηαη γηα ηνπο ζξεζθεπηηθνχο
ιεηηνπξγνχο.
5. Λνκάξρεο ή κέινο, Λ.Π., πνπ απνδέρεηαη νπνηνδήπνηε απφ ηα θαζήθνληα ή έξγα πνπ
αλαθέξνληαη ζε απηφ ην άξζξν ή θαζίζηαηαη δεκφηεο ζε Γήκν ή Θνηλφηεηα άιιεο
Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, εθπίπηεη απηνδηθαίσο απφ ην αμίσκα ηνπ. Ζ δηαπίζησζε ηεο
χπαξμεο ηνπ αζπκβίβαζηνπ θαη ε έθπησζε γίλεηαη κε πξάμε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο
νηθείαο Ξεξηθέξεηαο.
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4. Α 46524/ 13.8.2010
Ελληνική

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ
ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ

Αζήλα, 13 Απγνχζηνπ 2010
Αξηζ. Ξξση.: 46524

ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ
Γ/ΛΠΖ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΝΡΑ
ΡΚΖΚΑ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΝΡΑ

Ραρ.Γ/λζε
Ρ.Θ.
Ξιεξνθνξίεο
e-mail
Ρειέθσλν
FAX

:
:
:
:
:
:

Πηαδίνπ 27
10183 Αζήλα
Θίκσλ Πηδεξφπνπινο
k.sidiropoulos@ypes.gr
213-1364321
213-1364383

ΘΔΚΑ: Νξηζκφο αξηζκνχ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνχισλ θάζε εθινγηθήο
πεξηθέξεηαο ηνπ άξζξνπ 135 ηνπ Λ. 3852/ 2010 κε βάζε ηνλ
πιεζπζκφ ηεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ηειεπηαία απνγξαθή
ΑΞΝΦΑΠΖ
Ν ΞΝΟΓΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ,
ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ
Έρνληαο ππφςε:
1. Ρα άξζξα 3, 113, 135 θαη 136 ηνπ Λ. 3852/ 2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (Α’ 87).
2. Ρν άξζξν 18 παξάγξαθνο 10 πεξίπησζε α΄ ηνπ Λ. 3870/2010 «Δθινγηθέο δαπάλεο
ζπλδπαζκψλ θαη ππνςεθίσλ θαη έιεγρνο απηψλ, θαηά ηηο πεξηθεξεηαθέο

θαη δεκνηηθέο

εθινγέο» (Α’ 138).
3. Ρελ ππ’ αξηζκ. 6821/Γ5-908/ 4.6.2002 θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Νηθνλνκηθψλ «Θχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο απνγξαθήο ηεο 18εο Καξηίνπ 2001» (Β’ 715).
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4. Ρελ ππ’ αξηζκ. 35297/2010/ 24.6.2010 θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,
Απνθέληξσζεο

θαη

Ζιεθηξνληθήο

Γηαθπβέξλεζεο

θαη

Νηθνλνκηθψλ

«Θχξσζε

απνηειεζκάησλ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ζε Γήκνπο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 100.000
θαηνίθσλ αλά δεκνηηθφ δηακέξηζκα» (Β’ 920).
5. Ρελ

ππ’

αξηζκ.

45546/10.8.2010

απφθαζε

ηνπ

πνπξγνχ

Δζσηεξηθψλ,

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο «Έληαμε ζε εθινγηθέο πεξηθέξεηεο
ηνπ αληίζηνηρνπ δήκνπ ησλ πθηζηάκελσλ ηνπηθψλ δηακεξηζκάησλ Διηθίζηξαο,
Κνίξαο θαη Πνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ξαηξέσλ, Βαζηιείσλ, Βνπηψλ, Γαθλέ, Πθαιαλίνπ,
Πηαπξαθίσλ ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ Θξήηεο, θαη Ρεξςηζέαο ηνπ Γήκνπ Ιαξηζαίσλ,
θαζψο θαη ησλ νηθηζκψλ ησλ αλσηέξσ δήκσλ πνπ έρνπλ απνγξαθεί απηνηειψο θαηά
ηελ απνγξαθή ηεο 18εο Καξηίνπ 2001, νη νπνίνη δελ αλήθνπλ ρσξηθά ζε δεκνηηθά
δηακεξίζκαηα απηψλ» (Β’ 1289).
6. Ρελ

ππ’

αξηζκ.

45892/11.8.2010

απφθαζε

ηνπ

πνπξγνχ

Δζσηεξηθψλ,

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο «Ξξσηνβάζκηνη θαη Γεπηεξνβάζκηνη
Νξγαληζκνί Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Σψξαο κε ην Λ. 3852/ 2010 θαη αλαινγηθή
θαηαλνκή πιεζπζκνχ ζηηο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο ηνπ άξζξνπ 2, παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/
2010, ν νπνίνο δελ είλαη δπλαηφλ λα θαηαλεκεζεί, ιφγσ ειιηπψλ ζηνηρείσλ ηφπνπ
εγθαηάζηαζεο» (Β’ 1292).
7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Θψδηθα Λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα
Θπβεξλεηηθά ξγαλα, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ ΞΓ 63/ 2 005
«Θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα Θπβεξλεηηθά φξγαλα» (Α’
98).
8. Ρν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα δελ πξνθχπηεη δαπάλε εηο βάξνο ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ γηα ην ηξέρνλ θαη ηα επφκελα νηθνλνκηθά έηε

ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ
Άξζξν 1
Ν αξηζκφο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνχισλ θάζε εθινγηθήο πεξηθέξεηαο, ζχκθσλα κε ηε
δηαδηθαζία ηνπ άξζξν 136 ηνπ Λ. 3852/ 2010, νξίδεηαη ν αλαγξαθφκελνο ζηνλ παξαθάησ
Ξίλαθα:
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1.

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ
ΠΛΖΘΤΜΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ
ΤΜΒΟΤΛΩΝ

ΓΡΑΜΑ

103.975

9

ΔΒΡΟΤ

149.354

12

ΚΑΒΑΛΑ

145.054

11

13.765

1

ΞΑΝΘΖ

101.856

9

ΡΟΓΟΠΖ

110.828

9

ΤΝΟΛΟ

624.832

51

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ

ΘΑΟΤ

2.

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ
ΠΛΖΘΤΜΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ
ΤΜΒΟΤΛΩΝ

1.057.825

40

143.618

5

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΖΜΑΘΗΑ
ΚΗΛΚΗ

89.056

3

ΠΔΛΛΑ

145.797

6

ΠΗΔΡΗΑ

129.846

5

ΔΡΡΩΝ

200.916

8

ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ

104.894

4

1.871.952

71

ΤΝΟΛΟ
3.

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ
ΠΛΖΘΤΜΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ
ΤΜΒΟΤΛΩΝ

ΓΡΔΒΔΝΩΝ

37.947

7

ΚΑΣΟΡΗΑ

53.483

9

ΚΟΕΑΝΖ

155.324

26

ΦΛΩΡΗΝΑ

54.768

9

301.522

51

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ
ΠΛΖΘΤΜΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ
ΤΜΒΟΤΛΩΝ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ

ΤΝΟΛΟ

4.

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ
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ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ

170.239

24

ΑΡΣΑ

78.134

11

ΘΔΠΡΩΣΗΑ

46.091

7

ΠΡΔΒΔΕΑ

59.356

9

353.820

51

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ
ΠΛΖΘΤΜΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ
ΤΜΒΟΤΛΩΝ

ΛΑΡΗΑ

279.305

19

ΜΑΓΝΖΗΑ

193.439

13

ΠΟΡΑΓΩΝ

13.556

1

ΣΡΗΚΑΛΩΝ

138.047

9

ΚΑΡΓΗΣΑ

129.541

9

ΤΝΟΛΟ

753.888

51

ΤΝΟΛΟ
5.

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ

6.

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ
ΠΛΖΘΤΜΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ
ΤΜΒΟΤΛΩΝ

ΚΔΡΚΤΡΑ

111.975

22

ΛΔΤΚΑΓΑ

22.506

4

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ

ΗΘΑΚΖ

3.084

1

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ

36.404

7

ΕΑΚΤΝΘΟΤ

39.015

7

212.984

41

ΤΝΟΛΟ
7.

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ
ΠΛΖΘΤΜΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ
ΤΜΒΟΤΛΩΝ

ΑΗΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ

224.429

16

ΑΥΑΗΑ

322.789

22

ΖΛΔΗΑ

193.288

13

740.506

51

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ

ΤΝΟΛΟ
8.

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ
ΠΛΖΘΤΜΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ
ΤΜΒΟΤΛΩΝ

178.771

15

ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ

32.053

3

ΦΩΚΗΓΑ

48.284

4

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ

ΦΘΗΩΣΗΓΑ

97

ΒΟΗΩΣΗΑ

131.085

11

ΔΤΒΟΗΑ

215.136

18

605.329

51

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ
ΠΛΖΘΤΜΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ
ΤΜΒΟΤΛΩΝ

1.112.133

30

ΒΟΡΔΗΟΤ ΣΟΜΔΑ ΑΘΖΝΩΝ

559.467

15

ΓΤΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΑΘΖΝΩΝ

473.179

13

ΝΟΣΗΟΤ ΣΟΜΔΑ ΑΘΖΝΩΝ

519.997

14

ΠΔΗΡΑΗΩ

466.065

12

ΤΝΟΛΟ
9.

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ

ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΑΘΖΝΩΝ

ΝΖΩΝ

75.439

2

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ

403.918

11

ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ

151.612

4

3.761.810

101

ΤΝΟΛΟ

10. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ
ΠΛΖΘΤΜΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ
ΤΜΒΟΤΛΩΝ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ

154.624

12

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΡΓΟΛΗΓΑ

105.770

9

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΡΚΑΓΗΑ

102.035

8

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΔΖΝΗΑ

176.876

14

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΛΑΚΩΝΗΑ

99.637

8

638.942

51

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ

ΤΝΟΛΟ

11. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ
ΠΛΖΘΤΜΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ
ΤΜΒΟΤΛΩΝ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΛΔΒΟΤ

90.643

18

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΛΖΜΝΟΤ

18.475

4

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΗΟΤ

53.408

10

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΚΑΡΗΑ

9.781

2

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΜΟΤ

33.814

7

206.121

41

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ

ΤΝΟΛΟ

12. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ

98

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ
ΠΛΖΘΤΜΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ
ΤΜΒΟΤΛΩΝ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΝΓΡΟΤ

10.009

2

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΖΡΑ

16.686

3

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΑ - ΚΤΘΝΟΤ

4.025

1

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΖΛΟΤ

9.396

2

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ

9.320

2

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΝΑΞΟΤ

20.933

4

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤ

13.890

2

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΤΡΟΤ

19.782

3

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΖΝΟΤ

8.574

1

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ

29.786

5

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ

7.501

1

31.895

5

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΡΟΓΟΤ

120.889

20

ΤΝΟΛΟ

302.686

51

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ
ΠΛΖΘΤΜΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ
ΤΜΒΟΤΛΩΝ

150.387

13

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΡΔΘΤΜΝΟΤ

81.936

7

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ

292.489

25

76.319

6

601.131

51

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΩ

13. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΑΝΗΩΝ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΛΑΗΘΗΟΤ
ΤΝΟΛΟ

Άξζξν 2
H απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Ζ ηζρχο ηεο
αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο.
Ν ΞΝΟΓΝΠ

ΗΥΑΛΛΖΠ ΟΑΓΘΝΠΖΠ
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4. ΠΛΡΝΚΝΓΟΑΦΗΔΠ
ΑΔ: Αλψλπκε Δηαηξεία
ΑΔΓ: Αλψηαην Δηδηθφ Γηθαζηήξην
ΔΔ: Δηεξφξξπζκε Δηαηξεία
ΔΛΑ: Δληαία Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε
ΔΞΔ: Δηαηξεία Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο
ΘΓΘ: Θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ
ΘΓΓ: Θψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο
ΘΛΑ: Θψδηθαο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο
Λ: Λφκνο
ΛΑ: Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε
ΛΓ: Λνκαξρηαθφ Γηακέξηζκα
ΝΔ: Νκφξξπζκε Δηαηξεία
Ξαξ.: Ξαξάγξαθνο
Ξεξ.: Ξεξίπησζε
ΞΓ: Ξξνεδξηθφ δηάηαγκα
Π: Πχληαγκα
ΠηΔ: Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο
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