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∆ιαδικασία εκλογής Προέδρου και µελών της Ε̟ιτρο̟ής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων 
και Αντικυθήρων  
 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 

       Έχοντας υ̟όψη : 

1. Τη διάταξη του άρθρου 84 του ν. 1416/1984 «Τρο̟ο̟οίηση και συµ̟λήρωση 

διατάξεων της δηµοτικής και κοινοτικής νοµοθεσίας για την ενίσχυση της Α̟οκέντρωσης 

και την ενδυνάµωση της Το̟ικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 18 Α΄). 

2. Τις διατάξεις της ̟αρ.2 ̟ερί̟τωση 5.2 Α/4 του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄). 

3. Την ̟αρ. 15 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 

Α΄), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε τις διατάξεις της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 44 του ν. 

3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄), τις διατάξεις της ̟αραγράφου  3 του άρθρου 19 του ν. 4257/2014 

(ΦΕΚ 93 Α΄) και ό̟ως συµ̟ληρώθηκε µε το άρθρο 84 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την 

ε̟ιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ 21 Α΄).   

4. Το ̟.δ. 272/1985 «Οργάνωση και αρµοδιότητες του Νοµικού Προσώ̟ου ∆ηµοσίου 

∆ικαίου µε την ε̟ωνυµία “Ε̟ιτρο̟ή Εγχώριας Περιουσίας” (ΦΕΚ 101 Α΄).  
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση  και τα 

Κυβερνητικά Όργανα ̟ου κυρώθηκε µε το άρθρο ̟ρώτο του Π.∆.63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄). 

6. Το ̟.δ. 24/2015 «Σύσταση και µετονοµασία Υ̟ουργείων, µεταφορά της Γενικής 

Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20 Α΄). 

7.   Το ̟.δ. 73/2015 «∆ιορισµός Αντι̟ροέδρου της Κυβέρνησης, Υ̟ουργών, 

Ανα̟ληρωτών Υ̟ουργών και Υφυ̟ουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).  

8. Τη µε αριθµό 36166/19.10.2015 α̟όφαση του Πρωθυ̟ουργού και του Υ̟ουργού 

Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον 

Υφυ̟ουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης  Ιωάννη Μ̟αλάφα» (ΦΕΚ 

2252 Β΄). 

9. Το γεγονός ότι α̟ό τις διατάξεις της ̟αρούσας α̟όφασης  δεν ̟ροκαλείται  δα̟άνη 

σε βάρος του κρατικού ̟ροϋ̟ολογισµού.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Άρθρο µόνο 

 

1. Η θητεία του Προέδρου και των µελών της Ε̟ιτρο̟ής Εγχώριας Περιουσίας 

Κυθήρων και Αντικυθήρων ταυτίζεται µε τη θητεία των δηµοτικών αρχών της χώρας και 

σε κάθε ̟ερί̟τωση λήγει µε τη λήξη της θητείας αυτών.  

2. Η εκλογή του ̟ροέδρου και των µελών της Ε̟ιτρο̟ής γίνεται σύµφωνα µε τη 

διαδικασία του άρθρου 84 του ν. 4368/2016.  

3. Για την εκλογή των τακτικών και ανα̟ληρωµατικών µελών της Ε̟ιτρο̟ής 

διεξάγονται, µετά την εκλογή του Προέδρου, διαδοχικά δύο µυστικές ψηφοφορίες, ό̟ου 

κάθε µέλος του εκλεκτορικού σώµατος έχει ένα µόνο σταυρό ̟ροτίµησης.  

4. Κατά την ̟ρώτη ψηφοφορία συντάσσεται ενιαίο ψηφοδέλτιο υ̟οψηφίων κατά 

αλφαβητική σειρά και αναδεικνύονται τα τακτικά µέλη της Ε̟ιτρο̟ής. 
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5. Μετά την ανάδειξη των τακτικών µελών, συντάσσεται εκ νέου ενιαίο ψηφοδέλτιο για 

την εκλογή των ανα̟ληρωµατικών µελών, το ο̟οίο ̟εριλαµβάνει κατ’ αλφαβητική σειρά 

α̟οκλειστικά όσους υ̟οψηφίους δεν εξελέγησαν τακτικά µέλη της Ε̟ιτρο̟ής, ενώ 

ουδεµία νέα υ̟οψηφιότητα ε̟ιτρέ̟εται να τεθεί στο σηµείο αυτό της διαδικασίας.  

6. Κατά τα λοι̟ά, για τη διαδικασία εκλογής Προέδρου και µελών της Ε̟ιτρο̟ής, 

ισχύουν τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 84 του ν. 4368/2016 και στο άρθρο 7 του ̟.δ. 

272/1985 ό̟ως ισχύει.   

 

Η α̟όφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

                                       

                                         Αθήνα,27 -4-2016 

     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

     ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 

 

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Εθνικό Τυ̟ογραφείο 
EΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:  
Γραφείο Υ̟ουργού 
Γραφείο Υφυ̟ουργού 
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα  
Γενική ∆/ντρια Το̟ικής Αυτοδιοίκησης  
∆/νση Οικονοµικών ΤΑ 
∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
(µε την ̟αράκληση να αναρτηθεί στην  
ιστοσελίδα του Υ̟ουργείου, µετά τη  
δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα  
της Κυβερνήσεως) 
∆/νσή µας (Τµήµα ΝΠΤΑ) 
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