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1. Εγκατάσταση και ορκωµοσία των νέων περιφερειακών αρχών 

 

Γενικά 

 

Η εγκατάσταση των νέων περιφερειακών αρχών  που αναδείχθηκαν κατά τις 

πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές της 18ης και 25ης Μαΐου 2014, και 

επικυρώθηκαν από τις αποφάσεις των αρµόδιων δικαστηρίων, πραγµατοποιείται, 

κατά ρητή επιταγή του νόµου, την ∆ευτέρα 1η Σεπτεµβρίου  2014. Την ηµέρα 

αυτή αρχίζει η άσκηση των καθηκόντων των νεοεκλεγέντων οργάνων των 

περιφερειών καθώς και η έναρξη της θητείας τους, η οποία λήγει την 31η 

Αυγούστου 20191.  

Πριν την ηµέρα εγκατάστασής  και ανάληψης των καθηκόντων τους, 

δηλαδή πριν από την 1.9.2014, οι νέες περιφερειακές αρχές οφείλουν να 

ορκιστούν. Ειδικότερα, πρέπει να ορκιστούν προκειµένου να αναλάβουν τα 

καθήκοντα τους: 

• ο Περιφερειάρχης, 

• οι Αντιπεριφερειάρχες, 

• οι τακτικοί Περιφερειακοί Σύµβουλοι,  

όπως αυτοί αναφέρονται στην οικεία απόφαση επικύρωσης της εκλογής από 

το αρµόδιο δικαστήριο2.  

Η ορκωµοσία των εκλεγέντων, µολονότι δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική 

πράξη αλλά ηθική δέσµευση3  µε την οποία αυτοί δεσµεύονται για τη σύµφωνη 

µε το Σύνταγµα και τους νόµους διοίκηση της περιφέρειας, είναι  απαραίτητη 

προϋπόθεση για την εγκατάσταση και ανάληψη των καθηκόντων τους. Για το 

λόγο αυτό, άλλωστε, ο νοµοθέτης προβλέπει την αυτοδίκαιη έκπτωση όσων 

αιρετών δεν συµµορφώνονται προς την υποχρέωση ορκωµοσίας εντός της 

νόµιµης προθεσµίας4. Προς τούτο, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από 

                                                 
1  Άρθρα 114, παρ. 3  και  154, παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 
2  Άρθρο 146 του Ν. 3852/2010. Σύµφωνα εξάλλου µε το άρθρο 154, παρ. 5 του 
Ν.3852/2010, αν η απόφαση αυτή ακυρωθεί από το αρµόδιο δικαστήριο µετά από ένσταση, η 
ορκωµοσία επαναλαµβάνεται µε πρωτοβουλία του περιφερειάρχη που εκλέγεται µε βάση τη 
δικαστική αυτή απόφαση.   
3  ΣτΕ 1314/ 1983. 
4  Άρθρο 155, παρ. 2 του ν. 3852/2010 
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τον  Ελεγκτή Νοµιµότητας. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς 

Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, τα καθήκοντα του Ελεγκτή Νοµιµότητας ασκεί ο 

Γενικός Γραµµατέας της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης5.  

 

1.2. Πρόσκληση για ορκωµοσία  

 
Ο Ν. 3852/2010 δεν προβλέπει συγκεκριµένη ηµεροµηνία για την 

τέλεση της ορκωµοσίας των αιρετών της περιφέρειας, πλην όµως αυτή  πρέπει 

να γίνει σε εύλογο χρονικό διάστηµα µετά την επικύρωση της εκλογής από το 

αρµόδιο δικαστήριο6 και την ανακήρυξη των επιτυχόντων και πριν την ηµέρα 

της εγκατάστασης και ανάληψης των καθηκόντων τους, δηλαδή πριν την 1η 

Σεπτεµβρίου 2014.   

Η ορκωµοσία πραγµατοποιείται στο κατάστηµα της έδρας της 

περιφέρειας σε ηµέρα και ώρα που θα ορίσει ο νεοεκλεγείς περιφερειάρχης7. 

Είναι δυνατόν όµως, για αντικειµενικούς λόγους που σχετίζονται µε την 

λειτουργικότητα του χώρου, η ορκωµοσία να διεξαχθεί σε δηµόσια 

συνεδρίαση, σε άλλο χώρο, που προσδιορίζεται από τον περιφερειάρχη. 

Ο εκλεγείς περιφερειάρχης απευθύνει πρόσκληση (Βλ. υπόδειγµα 1 

παραρτήµατος) για ορκωµοσία σε όλους όσους έχει επικυρωθεί η εκλογή τους, 

στην οποία αναφέρεται ο χρόνος και ο τόπος που  θα διεξαχθεί αυτή και η 

οποία θα πρέπει να κοινοποιηθεί τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ηµέρα 

της ορκωµοσίας. 

Η πρόσκληση, η οποία πρωτοκολλείται στο γενικό πρωτόκολλο της 

Περιφέρειας,  κοινοποιείται έγκαιρα στα ανωτέρω πρόσωπα8 µε οποιοδήποτε 

πρόσφορο µέσο (συστηµένη επιστολή, επίδοση µέσω των υπηρεσιών της 

περιφέρειας) µε το οποίο θα αποδεικνύεται ο ακριβής χρόνος που λαµβάνει 

γνώση το καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα, προκειµένου να µην υπάρξει 

οποιαδήποτε τυχόν αµφισβήτηση για την έγκαιρη ενηµέρωση των αιρετών.  

                                                 
5  Άρθρο 238 του Ν. 3852/2010.  
6  Άρθρο 146 του Ν. 3852/2010. 
7  Άρθρο 154, παρ. 2 του ν. 3852/2010 
8  Άρθρο 14 του ν. 2690/ 1999 (Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Α’  45). 
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∆ιαδικασία Ορκωµοσίας 

 
Από τις κείµενες διατάξεις δεν ορίζεται συγκεκριµένο τελετουργικό για την 

ορκωµοσία των αιρετών, παρά µόνο το περιεχόµενο του όρκου9.   

Επισηµαίνεται ότι στη διαδικασία της ορκωµοσίας παρευρίσκονται όλοι οι 

αιρετοί, καθώς δεν παρέχεται από τη νοµοθεσία η δυνατότητα ορκωµοσίας 

των αιρετών κατά παρατάξεις ή ανά εκλογική περιφέρεια. 

 

Ο όρκος που δίνεται έχει ως εξής:  

 

«Ορκίζοµαι να είµαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγµα και 

στους νόµους και να εκπληρώνω τίµια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά 

µου».  

 

Όσοι αιρετοί επιθυµούν δίνουν τον παραπάνω όρκο ενώπιον του Ιερού 

Ευαγγελίου ή αν κάποιος αιρετός πιστεύει σε θρησκεία ή δόγµα που επιβάλλει 

ίδιο τύπο όρκου, τότε, εφόσον το επιθυµεί, ο όρκος δίνεται κατά τον τύπο αυτό 

(π.χ. ενώπιον του κορανίου). 

Επίσης, εάν κάποιος αιρετός δηλώσει ότι επιθυµεί να δώσει πολιτικό 

όρκο, δηλώνει τα εξής: 

 

«∆ηλώνω στην τιµή και στη συνείδησή µου να είµαι πιστός στην πατρίδα, 

να υπακούω στο Σύνταγµα και στους νόµους και να εκπληρώνω τίµια και 

ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου»10. 

 

Για την ορκωµοσία συντάσσεται πρακτικό (βλ. υπόδειγµα 2 στο 

παράρτηµα), το οποίο υπογράφεται από τον περιφερειάρχη και όλους τους 

περιφερειακούς συµβούλους που ορκίστηκαν11. Στο πρακτικό θα πρέπει να 

καταχωρηθούν και οι τυχόν δηλώσεις αιρετών κατά τα ανωτέρω.  

Το πρακτικό συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα παραµένει 

στο αρχείο της περιφέρειας και το άλλο αποστέλλεται στο Γενικό Γραµµατέα 

της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 
                                                 
9  Άρθρο 154, παρ. 1 του ν. 3852/2010 
10  Άρθρο 408, Κώδικας Πολιτικής ∆ικονοµίας. 
11  Άρθρο 154, παρ. 3 του ν. 3852/2010 
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1.4. Περίπτωση µη ορκωµοσίας αιρετού 

 
Εάν κάποιος από τους επιτυχόντες δεν παραστεί στην ορκωµοσία, κατά 

την οριζόµενη από την πρόσκληση ηµεροµηνία, επικαλούµενος λόγους 

αντικειµενικής αδυναµίας12, τότε ο περιφερειάρχης οφείλει να τον καλέσει να 

ορκισθεί µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, αφότου του γνωστοποιηθεί η άρση των 

λόγων αυτών.13 Στην περίπτωση αυτή,  η ορκωµοσία του αιρετού µπορεί να 

λάβει χώρα και µετά την 1.9.2014, όποτε δηλ. αρθούν οι λόγοι αντικειµενικής 

αδυναµίας που έχει επικαλεσθεί. Είναι ευνόητο, ότι ο συγκεκριµένος αιρετός θα 

πρέπει να ενηµερώσει εγγράφως τον περιφερειάρχη, τόσο για τους λόγους για 

τους οποίους δεν µπορεί να παραστεί στην ορκωµοσία την συγκεκριµένη 

ηµέρα, όσο και για τον χρόνο άρσης των λόγων αυτών.  

 

1.5. Αποποίηση εκλογής 

 
Όσοι από τους ανακηρυχθέντες ως περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες 

ή περιφερειακοί σύµβουλοι επιθυµούν να αποποιηθούν την εκλογή τους θα 

πρέπει να το πράξουν µέχρι την παραµονή της εγκατάστασης των 

περιφερειακών αρχών, δηλ. µέχρι και την 31.08.2014. Η αποποίηση της 

εκλογής γίνεται µε γραπτή δήλωση στον Γενικό Γραµµατέα της οικείας 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Ανακηρυχθείς περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρ-

χης περιφερειακής ενότητας ή περιφερειακός σύµβουλος που δεν έχει  

δηλώσει αποποίηση της εκλογή του µέχρι την ηµεροµηνία αυτή,  θεωρείται ότι 

την έχει αποδεχθεί14. 

Εάν η αποποίηση της εκλογής λάβει χώρα ενώ έχει πραγµατοποιηθεί η 

ορκωµοσία, ο αποποιούµενος την εκλογή του θα πρέπει εγγράφως να 

ενηµερώσει τον περιφερειάρχη, ο οποίος οφείλει να καλέσει για ορκωµοσία τον 

αναπληρωτή του, σύµφωνα µε την απόφαση ανακήρυξης του δικαστηρίου. 

                                                 
12  Ο λόγος αντικειµενικής αδυναµίας θα πρέπει να είναι ένα γεγονός αναπότρεπτου ή 
ανυπέρβλητου και απρόβλεπτου κωλύµατος, συνεπεία του οποίου ο ενδιαφερόµενος τελεί σε 
απόλυτη πραγµατική αδυναµία να επιµεληθεί των υποθέσεών του αυτοπροσώπως (ΣτΕ 
1135/2000). 
13  Άρθρο 154, παρ. 4 του ν. 3852/2010 
14  Άρθρο 155, παρ. 1 του ν. 3852/2010 
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Επισηµαίνεται ότι η αποποίηση εκλογής είναι διάφορη από την 

παραίτηση15, η οποία λαµβάνει χώρα µετά την ανάληψη των καθηκόντων 

από τους αιρετούς, µετά δηλ. την 1η Σεπτεµβρίου 2014. 

Στην περίπτωση αποποίησης της εκλογής από µέρους του 

περιφερειάρχη, σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία, γίνεται εκλογή νέου 

περιφερειάρχη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 162 του ν. 3852/2010, µέσα σε 

προθεσµία δεκαπέντε ηµερών από την ηµεροµηνία εγκατάστασης των νέων 

περιφερειακών αρχών. Στο διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι την εγκατάσταση 

των αρχών της περιφέρειας και την εκλογή νέου περιφερειάρχη, τα καθήκοντα 

του περιφερειάρχη, που έχει αποποιηθεί την εκλογή του, εκτελεί ο αιρετός 

αντιπεριφερειάρχης της περιφερειακής ενότητας της έδρας της περιφέρειας16. 

Η ορκωµοσία, εποµένως, των περιφερειακών συµβούλων θα 

πραγµατοποιηθεί κανονικά, κατά την προαναφερόµενη διαδικασία, µετά από 

πρόσκληση του αιρετού αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της 

έδρας της περιφέρειας.  

Στην περίπτωση αποποίησης εκλογής αιρετού αντιπεριφερειάρχη, 

µολονότι δεν µνηµονεύεται ρητά από τις κείµενες διατάξεις  η διαδικασία 

αναπλήρωσής του, τη θέση του θα καταλάβει περιφερειακός σύµβουλος της 

πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί στην ίδια περιφερειακή ενότητα, σύµφωνα µε τη 

διαδικασία που  προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 162 του ν. 

3852/201017.   

Τέλος, σηµειώνεται ότι, ήδη, ορκισθείς περιφερειακός σύµβουλος, ο 

οποίος εκλέγεται περιφερειάρχης ή αιρετός αντιπεριφερειάρχης, σύµφωνα µε 

τη διαδικασία του άρθρου 162 του ν. 3852/ 2010, δεν ορκίζεται ξανά, καθόσον 

η ορκοδοσία ανατρέχει στην άσκηση οποιουδήποτε αιρετού αξιώµατος.  

 

Συνοπτικά: 

• Αν κάποιος αιρετός δεν έχει αποποιηθεί την εκλογή του και δεν δώσει 

όρκο µέχρι την 31.08.2014, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωµά 

του, εκτός από την περίπτωση που η µη προσέλευση για ορκωµοσία 

οφείλεται σε λόγους αντικειµενικής αδυναµίας. Προς τούτο, εκδίδεται 

                                                 
15  Άρθρο 156 του ν. 3852/2010. 
16  Άρθρο 162, παρ. 6 του Ν. 3852/2010. 
17  Άρθρο 161, παρ. 4 του Ν. 3852/2010. 
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διαπιστωτική πράξη από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης.  

• Αν κάποιος αιρετός έχει δώσει όρκο, αλλά επιθυµεί να αποποιηθεί την 

εκλογή του, πριν από την εγκατάσταση των νέων αρχών, τότε θα 

πρέπει εγγράφως να ενηµερώσει  τον περιφερειάρχη, ο οποίος πρέπει 

να καλέσει για ορκωµοσία τον αναπληρωτή του, σύµφωνα µε την 

απόφαση ανακήρυξης του δικαστηρίου. 

• Αν κάποιος αιρετός έχει δώσει όρκο, αλλά επιθυµεί να παραιτηθεί από 

τη θέση του, µετά την εγκατάσταση των νέων αρχών, τότε έχουν 

εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 3852/2010 περί 

παραίτησης αιρετών.  

 

Εκλογή Προεδρείου περιφερειακού συµβουλίου 

 

2.1  Γενικές ∆ιατάξεις 
 

Το περιφερειακό συµβούλιο για να λειτουργήσει, θα πρέπει να 

συγκροτηθεί σε σώµα. Η συγκρότηση του περιφερειακού συµβουλίου σε σώµα 

γίνεται µε την εκλογή του προεδρείου του, το οποίο αποτελείται από τον 

Πρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από την πλειοψηφία, τον Αντιπρόεδρο και τον 

Γραµµατέα, οι οποίοι προέρχονται από την µειοψηφία. Η διάρκεια της θητείας 

του προεδρείου είναι δυόµιση έτη.  

Η εκλογή των µελών του προεδρείου του περιφερειακού συµβουλίου 

γίνεται την πρώτη Κυριακή του µηνός Σεπτεµβρίου, κατά το πρώτο έτος 

έναρξης της περιφερειακής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του µηνός 

Μαρτίου κατά το τρίτο έτος αυτής18. Εποµένως, την Κυριακή 7 Σεπτεµβρίου 

2014, συγκαλείται το συµβούλιο σε συνεδρίαση για την εκλογή των µελών του 

προεδρείου για το πρώτο ήµισυ θητείας των περιφερειακών αρχών και την 

Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 για την εκλογή των µελών του προεδρείου για το 

δεύτερο ήµισυ της θητείας τους. Στην ίδια συνεδρίαση και µετά την εκλογή του 

προεδρείου γίνεται και η εκλογή των µελών της οικονοµικής επιτροπής. 

                                                 
18  Άρθρο 165, παρ. 1 του ν. 3852/2010. 
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Για την εκλογή προεδρείου για το πρώτο ήµισυ της θητείας των 

περιφερειακών αρχών, την πρόσκληση στους συµβούλους του περιφερειακού 

συµβουλίου απευθύνει ο σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού που έχει 

εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους, σύµφωνα µε την απόφαση επικύρωσης 

της εκλογής και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνος που είναι γραµµένος 

πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.19 Ο εν λόγω σύµβουλος 

αναλαµβάνει καθήκοντα προεδρεύοντος κατά την πρώτη συνεδρίαση του 

περιφερειακού συµβουλίου και, εάν απουσιάζει, τον αντικαθιστά ένας 

σύµβουλος του ίδιου συνδυασµού, κατά τη σειρά της επιτυχίας που προκύπτει 

από την απόφαση του δικαστηρίου.20 Για την εκλογή προεδρείου για το 

δεύτερο ήµισυ της θητείας των περιφερειακών αρχών, το περιφερειακό 

συµβούλιο συνέρχεται µετά από πρόσκληση του προέδρου του σώµατος.  

Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συµβούλους  πέντε (5) 

τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη 

συνεδρίαση21.  Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν σταλεί η πρόσκληση, το 

συµβούλιο συνέρχεται αυτεπαγγέλτως,  χωρίς δηλ. πρόσκληση, στις 11.00 

το πρωί  της 7ης Σεπτεµβρίου 2014 ή της  5ης  Μαρτίου 2017 αντίστοιχα. 

Καθήκοντα Ειδικού Γραµµατέα κατά µεν τη συνεδρίαση του  έτους 

έναρξης της περιφερειακής περιόδου ασκεί ο νεώτερος στην ηλικία 

περιφερειακός σύµβουλος, κατά δε τη συνεδρίαση του τρίτου έτους αυτής ο 

Γραµµατέας του περιφερειακού συµβουλίου.  

Οι συνεδρίασεις για την εκλογή του Προεδρείου, καθώς και για την 

εκλογή των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία ακολουθεί την εκλογή 

προεδρείου,  είναι ειδικές και πραγµατοποιούνται µόνο για τον σκοπό αυτό. 

Μετά την εκλογή, εποµένως, του προεδρείου του περιφερειακού 

συµβουλίου και των µελών της οικονοµικής επιτροπής, δεν µπορεί να 

υπάρξει συζήτηση για άλλο θέµα στο περιφερειακό συµβούλιο.  

∆ιαδικασία εκλογής προεδρείου 

 
Το περιφερειακό συµβούλιο εκλέγει, στην ίδια συνεδρίαση και µε 

µυστική ψηφοφορία:  

                                                 
19  Άρθρο 165, παρ. 1 Ν. 3852/2010. 
20  Άρθρο 165, παρ. 2 Ν. 3852/2010.  
21  Άρθρο 167, παρ. 2 Ν. 3852/2010.  
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• Τον Πρόεδρο, ο οποίος αναδεικνύεται από τον πλειοψηφήσαντα  

συνδυασµό του περιφερειακού συµβουλίου 

• Τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναδεικνύεται από τη µειοψηφία (στο 

σύνολό της) του περιφερειακού συµβουλίου  

• Τον Γραµµατέα, ο οποίος αναδεικνύεται από τη µειοψηφία (στο σύνολό 

της) του περιφερειακού συµβουλίου. 

 

H διαδικασία για την ανάδειξη του προεδρείου, λαµβάνει χώρα σε δύο 

διακριτές φάσεις.22  

 

Α΄ φάση: Εκλογή υποψηφίου προέδρου από τον πλειοψηφήσαντα 

συνδυασµό – Εκλογή υποψηφίου αντιπροέδρου και γραµµατέα από τη 

µειοψηφία. 

 

Για την ανάδειξη του υποψηφίου προέδρου, ο συνδυασµός που 

πλειοψήφησε συνέρχεται και εκλέγει µεταξύ των µελών του που θα 

εκδηλώσουν ενδιαφέρον, τον υποψήφιο για το εν λόγω αξίωµα. Υποψήφιος 

πρόεδρος εκλέγεται ο σύµβουλος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου των µελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασµού και 

εάν τούτο δεν επιτευχθεί για κανένα υποψήφιο, η ψηφοφορία 

επαναλαµβάνεται. Εάν κατά τη δεύτερη ψηφοφορία εκ νέου δεν αναδειχθεί 

υποψήφιος µε την ίδια διαδικασία, λόγω µη επίτευξης απόλυτης πλειοψηφίας, 

ή υπάρξει ισοψηφία, ακολουθεί τρίτη ψηφοφορία µεταξύ των δύο πρώτων σε 

ψήφους υποψηφίων. Κατ’ αυτήν αναδεικνύεται υποψήφιος για το αξίωµα του 

προέδρου, ο σύµβουλος που θα συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των 

παρόντων, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από το σύµβουλο 

που προεδρεύει.  

Για την εκλογή του υποψηφίου αντιπροέδρου και του γραµµατέα, στην 

ίδια συνεδρίαση γίνεται η ψηφοφορία µεταξύ των συµβούλων του συνόλου 

των παρατάξεων της µειοψηφίας. Η διαδικασία είναι ίδια µε αυτήν που 

περιγράφεται στην προηγούµενη παράγραφο. 

                                                 
22  Άρθρο 165, παρ. 3 Ν. 3852/2010 
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Σε περίπτωση που η µειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο αντιπρόεδρο ή 

γραµµατέα ή ο υποδειχθείς δεν αποδεχθεί την υποψηφιότητα, η εκλογή του 

γίνεται από τους συµβούλους της πλειοψηφίας23.  

Το είδος της ψηφοφορίας (µυστική ή φανερή) στη φάση αυτή για την 

εκλογή των συµβούλων που θα είναι υποψήφιοι για τα αξιώµατα του 

Προεδρείου αποφασίζεται από τα µέλη των οικείων παρατάξεων.  

 

Β΄ φάση: Εκλογή  µελών του προεδρείου από το σύνολο του 

περιφερειακού  συµβουλίου    

 

Μετά την ανάδειξη των υποψηφίων για τα αξιώµατα του προεδρείου 

γίνεται η εκλογή των µελών αυτού από το σύνολο των περιφερειακών 

συµβούλων. Καθένα από τα προτεινόµενα µέλη που αναδείχθηκαν  κατά την 

πρώτη φάση, πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 

των µελών του περιφερειακού συµβουλίου. Σε περίπτωση που κατά την 

πρώτη ψηφοφορία δεν επιτευχθεί αυτή η πλειοψηφία, διεξάγεται δεύτερη κατά 

την οποία απαιτείται και πάλι η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών 

του συµβουλίου.  Αν αυτή δεν επιτευχθεί, διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία 

κατά την οποία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την πλειοψηφία των παρόντων 

µελών του συµβουλίου. 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν διακριτά για κάθε αξίωµα και όχι 

σωρευτικά και για τα τρία. Μπορεί, εποµένως, να εκλεγεί στην πρώτη 

ψηφοφορία ένα ή δύο µέλη του προεδρείου και στη δεύτερη ή την τρίτη τα 

υπόλοιπα.  

           

2.3. Μη επίτευξη εκλογής ή µαταίωση συνεδρίασης 

 
Εάν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή µαταιωθεί η 

συνεδρίαση λόγω µη ύπαρξης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την 

επόµενη Κυριακή 14 Σεπτεµβρίου 2014  (ή  Κυριακή 12 Μαρτίου 2017, 

αντίστοιχα) και εφαρµόζεται η διαδικασία που περιγράφεται προηγουµένως. 

Εάν και αυτή η συνεδρίαση µαταιωθεί λόγω µη ύπαρξης απαρτίας ή  δεν 

                                                 
23  Άρθρο 165, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 
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επιτευχθεί εκλογή,  τότε θεωρείται ότι εκλέγονται πρόεδρος, αντιπρόεδρος και 

γραµµατέας κατά περίπτωση: 

• Για το πρώτο ήµισυ της θητείας των αιρετών περιφερειακών αρχών, οι 

σύµβουλοι του επιτυχόντος συνδυασµού που έχουν λάβει τους 

περισσότερους σταυρούς βάσει της δικαστικής απόφασης για την 

ανακήρυξή τους. 

• Για το δεύτερο ήµισυ της θητείας των αιρετών περιφερειακών αρχών, όσοι 

κατείχαν τα αντίστοιχα αξιώµατα κατά την προηγούµενη θητεία.24 

Επικύρωση της εκλογής 

 
Τα πρακτικά της εκλογής, εντός πέντε (5) ηµερών αποστέλλονται στον Γενικό 

Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ο οποίος, είτε αυτεπάγγελτα είτε 

κατόπιν προσφυγής δηµότη της περιφέρειας, κρίνει εντός πέντε (5) ηµερών 

από την παραλαβή, αν είναι νόµιµη ή όχι η εκλογή. Σε περίπτωση ακύρωσης 

της εκλογής, η διαδικασία επαναλαµβάνεται τη µεθεπόµενη Κυριακή από την 

ηµέρα που θα περιέλθει η ακυρωτική απόφαση στην περιφέρεια.25  

2.5  Παραίτηση από το αξίωµα µέλους του προεδρείου  

 
Η διαδικασία παραίτησης µέλους του προεδρείου είναι ειδική26  και δεν 

ακολουθεί τη διαδικασία του άρθρου 156 του Ν. 3852/2010. Η παραίτηση από 

το αξίωµα του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραµµατέα του 

περιφερειακού συµβουλίου, υποβάλλεται στο συµβούλιο και θεωρείται ως 

οριστική27 όταν πληρωθεί η αντίστοιχη θέση. Ο παραιτηθείς διατηρεί την 

ιδιότητα του συµβούλου και δεν µπορεί να επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωµα µέσα 

στην ίδια περίοδο.  

   Για την εκλογή νέου προέδρου, αντιπροέδρου ή γραµµατέα του 

περιφερειακού συµβουλίου εφαρµόζεται εκ νέου η διαδικασία που 

περιγράφεται προηγουµένως.   

 

                                                 
24  Άρθρο 165, παρ. 4 Ν. 3852/2010 
25  Άρθρο 165, παρ. 5 Ν. 3852/2010 
26  Άρθρο 166 Ν. 3852/2010.  
27  Μέχρι την αποδοχή της παραίτησης το µέλος του προεδρείου συνεχίζει να ασκεί τα    
καθήκοντά του.  



Ω8Ψ9Ν-Σ15 

 13

3. Οικονοµική Επιτροπή 

3.1. Σύνθεση της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

Η  Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από τον περιφερειάρχη ή τον 

οριζόµενο από αυτόν αντιπεριφερειάρχη ως Πρόεδρο και από µέλη τα οποία 

εκλέγονται µεταξύ των µελών του περιφερειακού συµβουλίου, και µε τη 

συµµετοχή των συµβούλων της µειοψηφίας. Εάν σύµβουλοι της µειοψηφίας 

δεν δέχονται να εκλεγούν µέλη της οικονοµικής επιτροπής, στη θέση τους 

εκλέγονται σύµβουλοι που προέρχονται από την παράταξη της πλειοψηφίας. 

Ο αριθµός των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών κυµαίνεται ανάλογα µε 

τον πληθυσµό της περιφέρειας28 (παρατίθεται πίνακας µε τον αριθµό των 

εκλεγόµενων µελών της Οικονοµικής Επιτροπής κάθε περιφέρειας της χώρας). 

Κώλυµα εκλογής στην Οικονοµική Επιτροπή επιφυλάσσεται µόνο για τον 

πρόεδρο του περιφερειακού συµβουλίου. 

Τα αναπληρωµατικά µέλη, τα οποία είναι όσα και τα τακτικά, παίρνουν 

τις θέσεις των τακτικών µελών που µένουν κενές κατά τη διάρκεια της θητείας 

τους σύµφωνα µε τη σειρά εκλογής τους ενώ αναπληρώνουν τα τακτικά, σε 

περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός τους. Η διάρκεια της θητείας της 

οικονοµικής επιτροπής είναι δυόµιση έτη29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28  Άρθρο 175, παρ. 1 Ν. 3852/2010 
29  Άρθρο 175, παρ. 2 του Ν. 3852/2010. 
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Περιφέρεια 30 Αριθµός  εκλεγόµενων µελών 

(δεν συµπεριλαµβάνεται ο πρόεδρος) 

 

Βορείου Αιγαίου (198.894) 

Ιονίων Νήσων (224.061) 

∆υτικής Μακεδονίας  (285.002) 

Πλειοψηφία Μειοψηφία Σύνολο 

 

4 

 

2 

 

6 

Κρήτης 

(682.928) 

Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης (605.826) 

∆υτικής Ελλάδας (682.604) 

Θεσσαλίας   (737.485) 

Στερεάς Ελλάδας (559.457) 

Πελοποννήσου (584.989) 

Νοτίου Αιγαίου (366.837) 

Ηπείρου   (339.721) 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

8 

 

Κεντρικής Μακεδονίας (1.883.515) 

Αττικής    (3.787.386) 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

10 

 

 

3.2. ∆ιαδικασία εκλογής µελών οικονοµικής επιτροπής31 

  

   Η εκλογή των µελών της οικονοµικής επιτροπής γίνεται κατά τις ίδιες 

ηµεροµηνίες εκλογής του προεδρείου του συµβουλίου, στην ίδια ειδική 

συνεδρίαση, και έπεται της εκλογής του προεδρείου του περιφερειακού 

συµβουλίου, υπό τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο ο οποίος πλέον και προεδρεύει. Η 

ψηφοφορία για την εκλογή των µελών της οικονοµικής επιτροπής είναι 

µυστική. Πρώτα εκλέγονται τα τακτικά µέλη της οικονοµικής επιτροπής και 

ακολουθεί η εκλογή των αναπληρωµατικών µελών.  

                                                 
30  Στην παρένθεση αναγράφεται ο πραγµατικός πληθυσµός κάθε περιφέρειας, σύµφωνα 
µε την αρ. 15150/15.04.2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄955). 
31   Άρθρο 175, παρ. 3-4 Ν. 3852/2010. 
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Τα µέλη που προέρχονται από τις παρατάξεις της µειοψηφίας 

υποδεικνύονται µετά από εκλογή32 που διενεργείται µεταξύ όλων των µελών 

αυτής. Εποµένως, η εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και 

αναπληρωµατικών µελών των παρατάξεων της µειοψηφίας προηγείται της 

διαδικασίας που ακολουθεί για την εκλογή όλων των µελών της Οικονοµικής 

Επιτροπής από το σύνολο των µελών του περιφερειακού συµβουλίου. Έτσι, 

στην ίδια συνεδρίαση πρώτα θα εκλέξει η µειοψηφία τους υποψήφιους 

τακτικούς ή αναπληρωµατικούς συµβούλους που της αναλογούν και στη 

συνέχεια θα ακολουθήσει η εκλογή όλων των µελών της οικονοµικής 

επιτροπής από το σύνολο των συµβούλων του περιφερειακού 

συµβουλίου, δηλ. και από την πλειοψηφία και από τη µειοψηφία.  

     Επισηµαίνεται, ότι οι σχετικές περί εκλογής διατάξεις του ν. 3852/ 2010, 

δεν ορίζουν ειδική διαδικασία για την ανάδειξη των υποψηφίων της 

πλειοψηφίας όπως τούτο ορίζεται στην εκλογή των µελών του Προεδρείου του 

Περιφερειακού  Συµβουλίου, που προέρχονται από την πλειοψηφία. 

Εποµένως, οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας που θα θελήσουν να θέσουν 

υποψηφιότητα για την εκλογή τους στην οικονοµική επιτροπή, δεν 

προβλέπεται να έχουν εκλεγεί, εκ των προτέρων, σε χωριστή ψηφοφορία από 

τους συµβούλους της παράταξής τους. Οι υποψήφιοι της πλειοψηφίας, 

εποµένως, µπορεί να είναι περισσότεροι από τις θέσεις των µελών της 

Οικονοµικής Επιτροπής που της αναλογούν, σε αντίθεση µε τους υποψηφίους 

της µειοψηφίας που ήδη έχουν αναδειχθεί από αυτήν σε αριθµό ίσο µε τον 

αριθµό των µελών που της αναλογούν.  

 

 Αναλυτικότερα, η διαδικασία ανάδειξης των µελών της οικονοµικής επιτροπής 

διαµορφώνεται ως εξής: 

 

Α΄ φάση: ανάδειξη υποψηφίων µελών της οικονοµικής επιτροπής από 

την µειοψηφία.  

 

Οι περιφερειακές παρατάξεις που αποτελούν το σύνολο της µειοψηφίας 

του περιφερειακού συµβουλίου, στην ίδια συνεδρίαση εκλέγουν, µεταξύ των 

                                                 
32  Άρθρο 175, παρ. 1 του Ν. 3852/2010. 
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µελών τους, αριθµό υποψηφίων τακτικών και αναπληρωµατικών, ίσο µε αυτόν 

που αναγράφεται στον ανωτέρω Πίνακα.  

 Η ανάδειξη των υποψηφίων γίνεται µε τον ίδιο τρόπο που γίνεται η ανάδειξη 

των µελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συµβουλίου, δηλαδή:  

 

Α’ ψηφοφορία: Ως υποψήφιος της µειοψηφίας αναδεικνύεται αυτός που 

συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών των 

παρατάξεων της µειοψηφίας.  

 

Β’ ψηφοφορία: Εάν κανείς από τους υποψηφίους αυτούς δεν συγκεντρώσει 

την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται και 

αναδεικνύεται αυτός που συγκέντρωσε πάλι την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνόλου των µελών των παρατάξεων της µειοψηφίας.  

 

Γ’ ψηφοφορία: Εάν και πάλι δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του 

συνόλου των µελών των παρατάξεων της µειοψηφίας ή υπάρξει ισοψηφία, 

τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία µεταξύ των δύο επικρατέστερων 

υποψηφίων που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Κατά την ψηφοφορία αυτή 

εκλέγεται όποιος µεταξύ των δύο επικρατέστερων συγκεντρώσει τη σχετική 

πλειοψηφία των παρόντων. 

 

Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων για οποιοδήποτε αξίωµα, γίνεται 

κλήρωση, την οποία διενεργεί ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου. 

 

Αν από τις παρατάξεις της µειοψηφίας δεν υπάρξει υποψήφιος, τότε στη θέση 

τους εκλέγεται σύµβουλος της παράταξης της πλειοψηφίας. 

 

Β’ φάση: Εκλογή µελών Οικονοµικής Επιτροπής από το Περιφερειακό 

Συµβούλιο  

 

Κατά την ίδια συνεδρίαση, µετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, 

διενεργείται η εκλογή, από το σύνολο των συµβούλων, για την ανάδειξη των 

τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της οικονοµικής Επιτροπής. Κάθε 
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µέλος του περιφερειακού συµβουλίου ψηφίζει υποψηφίους ισάριθµους µε τα 

προβλεπόµενα µέλη της οικονοµικής επιτροπής.  

 

Σηµειώνεται ότι για τις θέσεις που αντιστοιχούν στη µειοψηφία, η 

ψηφοφορία διεξάγεται µόνο για τους εκλεγέντες υποψήφιους που 

αναδείχθηκαν κατά την προηγούµενη φάση και δεν µπορεί να υπάρξει 

νέα υποψηφιότητα από άλλους περιφερειακούς συµβούλους.  

 

Α’ Ψηφοφορία: Για να εκλεγεί ως µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής ο 

υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου. 

 

Β’ Ψηφοφορία: Εάν παραµείνουν κενές θέσεις, που αναλογούν στην 

πλειοψηφία ή στη µειοψηφία του Περιφερειακού Συµβουλίου, τότε διενεργείται 

δεύτερη ψηφοφορία. Σε αυτήν εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει 

την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του Περιφερειακού 

Συµβουλίου. 

 

Γ’ Ψηφοφορία: Αν και στη δεύτερη ψηφοφορία δεν επιτευχθεί εκλογή των 

µελών της Οικονοµικής Επιτροπής και παραµένουν κενές θέσεις, διεξάγεται 

και τρίτη ψηφοφορία, οπότε εκλέγονται όσοι συγκεντρώσουν τη σχετική 

πλειοψηφία των παρόντων µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου.  

 

Εάν υπάρξει ισοψηφία σε οποιαδήποτε ψηφοφορία, τότε διενεργείται 

κλήρωση από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συµβουλίου. 

 

3.2.1. Μη επίτευξη εκλογής ή έλλειψη απαρτίας 

 

 Σε περίπτωση µη επίτευξης εκλογής ή µαταίωσης της συνεδρίασης 

λόγω έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την επόµενη 

Κυριακή, 14 Σεπτεµβρίου 2014, και ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Αν και 

αυτή η συνεδρίαση δεν αναδείξει επιτροπή, ή µαταιωθεί λόγω µη απαρτίας, 

θεωρείται ότι εκλέγονται για τις θέσεις που προβλέπονται υπέρ της 
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πλειοψηφίας οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας που έλαβαν τις περισσότερες 

ψήφους σύµφωνα µε την δικαστική απόφαση ανακήρυξής τους33 και για τις 

θέσεις της µειοψηφίας, οι σύµβουλοι της µείζονος αντιπολίτευσης34 που 

έλαβαν  τις περισσότερες ψήφους σύµφωνα µε την ίδια δικαστική απόφαση.   

 

3.2.2. Επικύρωση εκλογής  

 Τα πρακτικά της εκλογής, εντός πέντε (5) ηµερών αποστέλλονται στον 

Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και αυτός, είτε 

αυτεπάγγελτα ή κατόπιν προσφυγής δηµότη της περιοχής της περιφέρειας, 

κρίνει εντός πέντε (5) ηµερών από την παραλαβή, αν είναι νόµιµη ή όχι η 

εκλογή. Σε περίπτωση ακύρωσης της εκλογής, η διαδικασία επαναλαµβάνεται 

τη µεθεπόµενη Κυριακή από την ηµέρα που θα περιέλθει η ακυρωτική 

απόφαση στην περιφέρεια.35  

  

3.3. Αντιπρόεδρος οικονοµικής επιτροπής 

Στην πρώτη συνεδρίαση της οικονοµικής επιτροπής εκλέγεται ο 

αντιπρόεδρος αυτής. Αντιπρόεδρος  αναδεικνύεται  ένα από τα τακτικά µέλη 

της µετά από µυστική ψηφοφορία, στην οποία λαµβάνει µέρος και ο πρόεδρος. 

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περιπτώσεις απουσίας ή 

κωλύµατός του36.  

 

3.4. Παραίτηση µελών οικονοµικής επιτροπής 
 

Σε περίπτωση παραίτησης τακτικού µέλους της οικονοµικής επιτροπής 

κατά τη διάρκεια της θητείας του, αυτό αντικαθίσταται από αναπληρωµατικό 

µέλος της ίδιας παράταξης (πλειοψηφία ή µειοψηφία) κατά τη σειρά εκλογής.  

 

 

                                                 
33  Βλ. άρθρο 146 Ν. 3852/2010. 
34  Άρθρο 175, παρ. 4 του Ν. 3852/2010. 
35  Άρθρο 165, παρ. 5 Ν. 3852/2010. 
36  Άρθρο 175, παρ. 6 του Ν. 3852/2010. 
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4. Επιτροπές του περιφερειακού συµβουλίου  

 

Με απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου µπορεί να συστήνονται37 

µέχρι δύο επιτροπές, στις οποίες το συµβούλιο µεταβιβάζει αρµοδιότητες για 

συγκεκριµένους τοµείς. Οι επιτροπές αυτές αποτελούνται από µέλη του 

περιφερειακού συµβουλίου, ανάλογα της δύναµης των περιφερειακών 

παρατάξεων. Ο αριθµός των µελών τους καθορίζεται µε απόφαση του 

περιφερειακού συµβουλίου. Οι επιτροπές αυτές λειτουργούν όπως η 

οικονοµική επιτροπή και µπορούν να συµµετέχουν και µέλη αυτής. 

Πρόεδρος της κάθε επιτροπής είναι ο αρµόδιος σχετικά µε το 

αντικείµενο της επιτροπής αντιπεριφερειάρχης. Αντιπρόεδρος εκλέγεται στην 

πρώτη συνεδρίαση ένα από τα µέλη της επιτροπής που προέρχεται από τη 

µειοψηφία.  

 

5. Εκλογή µελών Μητροπολιτικών Επιτροπών της Μητροπολιτικής 
Περιφέρειας Αττικής 

 
Στην µητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και στην µητροπολιτική ενότητα 

Θεσσαλονίκης, συγκροτούνται, µε απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου, 

µητροπολιτικές επιτροπές.  

Ειδικότερα, στην µητροπολιτική περιφέρεια Αττικής, συγκροτούνται 

µε απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου έως τέσσερις επιτροπές, που ως 

έργο έχουν την προετοιµασία, την επίβλεψη, τον έλεγχο και τον συντονισµό 

των αντίστοιχων δράσεων µητροπολιτικού χαρακτήρα που τους έχουν 

ανατεθεί, καθώς και την προετοιµασία και την εισήγηση στο περιφερειακό 

συµβούλιο των σχετικών θεµάτων.  

Οι επιτροπές αυτές είναι πενταµελείς και η θητεία τους έχει διάρκεια 

δυόµιση έτη. Ως πρόεδρος των επιτροπών αυτών ορίζεται ένας 

αντιπεριφερειάρχης. Τα µέλη εκλέγονται από το περιφερειακό συµβούλιο µε 

φανερή ψηφοφορία38. ∆ύο µέλη προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη 

της πλειοψηφίας και δύο µέλη από τη µειοψηφία. Για την εκλογή των µελών 

των µητροπολιτικών επιτροπών, τη λειτουργία, τη σύγκληση, την απαρτία, την 

                                                 
37  Άρθρο 164 του Ν. 3852/2010. 
38  Άρθρο 212, παρ. 3 του Ν. 3852/2010.  
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πλειοψηφία, τη λήψη απόφασης και κάθε άλλο σχετικό θέµα ισχύουν 

αναλογικά οι διατάξεις για την οικονοµική επιτροπή.   

Η συµµετοχή των περιφερειακών συµβούλων στις µητροπολιτικές 

επιτροπές δεν αποκλείει τη συµµετοχή των συµβούλων σε άλλες επιτροπές 

του περιφερειακού συµβουλίου.  

 

6. Εκλογή µελών Μητροπολιτικών Επιτροπών της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης 

 

Στην µητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης39, αντίστοιχα, 

συγκροτείται δεκαπενταµελής επιτροπή η οποία ασκεί τις µητροπολιτικές 

αρµοδιότητες. Τα µέλη της εκλέγονται, µε µυστική ψηφοφορία, µεταξύ των 

περιφερειακών συµβούλων που έχουν εκλεγεί στην µητροπολιτική ενότητα 

Θεσσαλονίκης.  

Η εκλογή των µελών λαµβάνει χώρα το πρώτο και το τρίτο έτος της 

περιφερειακής περιόδου, την επόµενη µέρα της συνεδρίασης για την εκλογή 

του προεδρείου και της οικονοµικής επιτροπής, δηλ. στις 8 Σεπτεµβρίου 2014 

και 6 Μαρτίου 2017 αντίστοιχα. Εννέα µέλη της επιτροπής προέρχονται 

υποχρεωτικά από την παράταξη της πλειοψηφίας και έξι (6) µέλη από το 

σύνολο της µειοψηφίας, µε αναλογική εκπροσώπηση όλων των παρατάξεων.  

Για την εκλογή των µελών της µητροπολιτικής επιτροπής, τη λειτουργία, 

τη σύγκληση, την απαρτία, την πλειοψηφία, τη λήψη απόφασης και κάθε άλλο 

σχετικό θέµα ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις για την οικονοµική επιτροπή.   

Στην πρώτη συνεδρίαση της η µητροπολιτική επιτροπή εκλέγει µεταξύ 

των µελών της τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο.  

Η συµµετοχή των περιφερειακών συµβούλων στις µητροπολιτικές 

επιτροπές δεν αποκλείει τη συµµετοχή των συµβούλων σε άλλες επιτροπές 

του περιφερειακού συµβουλίου.  

 
 
 
 
 

                                                 
39  Άρθρο 213, παρ. 2 του Ν. 3852/2010.  
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7. Ορισµός Αντιπεριφερειαρχών 

 

Εκτός από τους αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι εκλέχθηκαν άµεσα σε 

κάθε περιφερειακή ενότητα κατά τις εκλογές της 18ης και 25ης Μαΐου 2014, ο 

περιφερειάρχης ορίζει µε απόφαση του τρεις (3) έως και έξι (6) επί πλέον 

αντιπεριφερειάρχες οι οποίοι τον επικουρούν στην άσκηση των καθηκόντων 

του. Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.40  

∆εν υπάρχει δέσµια προθεσµία για τον ορισµό των µη αιρετών 

αντιπεριφερειαρχών. Συνιστάται, όµως, ο ορισµός τους να γίνεται αµέσως µετά 

την εκλογή προεδρείου του περιφερειακού συµβουλίου, προκειµένου να 

λειτουργήσουν άµεσα τα όργανα στα οποία συµµετέχουν και για την εύρυθµη 

λειτουργία των υπηρεσιών της περιφέρειας. 

Η διάρκεια της θητείας των µη αιρετών αντιπεριφερειαρχών είναι δυόµιση 

έτη41.  

Με όµοια απόφασή του, ο περιφερειάρχης αναθέτει σε όλους τους 

αντιπεριφερειάρχες την άσκηση τοµέων αρµοδιοτήτων (π.χ. βιοµηχανίας, 

µεταφορών, γεωργίας κλπ.). Επιπλέον µπορεί να τους µεταβιβάσει και 

συγκεκριµένες αρµοδιότητές του. ∆ιευκρινίζεται ότι, ειδικά για τους 

εκλεγµένους αντιπεριφερειάρχες και δεδοµένου ότι αυτοί ασκούν συγκεκριµένα 

καθήκοντα που ρητά προβλέπονται στο νόµο για την περιφερειακή ενότητα 

που εκπροσωπούν42, η δυνατότητα του περιφερειάρχη να προεκτείνει 

θεµατικά το πεδίο των αρµοδιοτήτων τους, σε τοµείς που κρίνει ο ίδιος ότι είναι 

ανάγκη, δεν αίρει τον χαρακτήρα των αρµοδιοτήτων που ασκούν. Για την 

άσκηση των αρµοδιοτήτων που τους µεταβίβασε ο περιφερειάρχης, οι 

αντιπεριφερειάρχες µπορούν να παρέχουν εξουσιοδότηση υπογραφής µε 

εντολή τους σε προϊσταµένους υπηρεσιών της περιφέρειας µε εξαίρεση τα 

χρηµατικά εντάλµατα πληρωµών43.  

                                                 
40  Βλ. άρθρο 160, παρ. 1, Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 24 του Ν. 
4257/2014 (ΦΕΚ Α΄93).  
41  Άρθρο 160, παρ. 4 του Ν. 3852/2010.  
42  Άρθρο 160, παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 
43  Άρθρο 160, παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6, παρ. 11 
του Ν.   4071/2012.  
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Οι αντιπεριφερειάρχες αναπληρώνουν τον περιφερειάρχη κατά τις 

περιπτώσεις που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, εφόσον ο περιφερειάρχης έχει 

ορίσει αναπληρωτές µε την πράξη ανάθεσης αρµοδιοτήτων44.    

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αντιπεριφερειάρχη οι αρµοδιότητές του 

ασκούνται είτε από τον ίδιο τον περιφερειάρχη είτε από άλλον 

αντιπεριφερειάρχη που ορίζει ο περιφερειάρχης µε την πράξη ανάθεσης45. 

 

8. Έπαρχοι 
 

Στα πρώην νησιωτικά  επαρχεία (Λήµνος, Ικαρία, Ιθάκη, Άνδρος, Θήρα, 

Νάξος, Μήλος, Κέα, Πάρος, Τήνος, Κάλυµνος, Κάρπαθος, Κως), ο 

περιφερειάρχης µε απόφασή του εκχωρεί  αρµοδιότητες σε έναν περιφερειακό 

σύµβουλο της πλειοψηφίας της συγκεκριµένης περιφερειακής ενότητας, ο 

οποίος εφεξής ονοµάζεται έπαρχος46.  

 
 

9. Υποχρεώσεις υπηρεσιών 

 

Παρακαλούµε να κοινοποιήσετε την παρούσα εγκύκλιο στις περιφέρειες 

της χωρικής σας αρµοδιότητας, οι οποίες οφείλουν να την κοινοποιήσουν σε 

όλες τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συµβουλίου. 

 

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε τα θέµατα που 

αναπτύσσονται στην παρούσα εγκύκλιο µπορείτε να απευθύνεστε στους 

κατωτέρω υπαλλήλους της ∆/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του 

Υπουργείου Εσωτερικών: 

 

 

                                                 
44  Επισηµαίνεται ότι δεν υποχρεούται ο περιφερειάρχης σε ορισµό αντιπεριφερειαρχών 
ως αναπληρωτών του, αφού σύµφωνα µε το άρθρο 161, παρ. 3, του Ν. 3852/2010, παρέχεται 
η δυνατότητα αναπλήρωσης από τον περιφερειακό σύµβουλο της πλειοψηφίας που 
αναδείχθηκε µε τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης στην πολυπληθέστερη 
περιφερειακή ενότητα ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση.       
45  Άρθρο 160, παρ. 5 του Ν. 3852/2010.  
46  Άρθρο 29  του Ν. 4255/14.  
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ΟΝΟΜΑ ΤΗΛ. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ 

Κώστας Ευσταθίου 213-1364327 k.eystathiou@ypes.gr 

Κώστας Γαλάνης 213-1364348 k.galanis@ypes.gr 

Παρασκευή 

Γεωργακοπούλου 

213-1364337 p.georgakopoulou@ypes.gr 

Σοφία Θεολογίτου 213-1364326 s.theologitou@ypes.gr 

Σοφία 

Θεοδωρακοπούλου 

213-1364371 s.theodorakopoulou@ypes.gr 

Γωγώ Κατσίκα 213- 1364329 g.katsika@upes.gr 

∆έσποινα Νάσαινα 213-1364388 d.nasaina@ypes.gr 

Ζαχαρούλα Ντάβα 213-1364371 r.ntava@ypes.gr 

∆ήµητρα Ρούτση 213-1364342 d.routsi@ypes.gr 

Κίµων Σιδηρόπουλος 213-1364321 k.sidiropoulos@ypes.gr 

Γιώργος Χρυσάφης 213-1364395 g.chrisafis@ypes.gr 

 

 

 

Την παρούσα εγκύκλιο µπορείτε να την αναζητήσετε στον ιστοτόπο του Υπουργείου 

Εσωτερικών: www.ypes.gr στη διαδροµή Περιφερειακή ∆ιοίκηση- Αυτοδιοίκηση/ Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Α’ βαθµού/ Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων/ Εγκύκλιοι, καθώς και στον ειδικό ιστοτόπο του 

«Προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ».  

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

                                                           ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. ΕΝΠΕ 

Μεσογείων 15 

ΤΚ 115 26- ΑΘΗΝΑ 

2. ΕΕΤΑΑ 

Μυλλέρου 73- 77 

ΤΚ 104 36- ΑΘΗΝΑ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο  Υπουργού 

2. Γραφείο  Αναπληρωτή Υπουργού 

3.  Γραφείο Υφυπουργού 

4. Γραφείο  Γενικού Γραµµατέα 

5. Γραφείο Γενικής ∆ιευθύντριας  Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

6. ∆/νση Μηχ/σης & ΗΕΣ 

(µε την παράκληση να την αναρτήσει στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου) 

7. ∆/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ 
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10.  Παράρτηµα 
 

 

Υπόδειγµα 1: Πρόσκληση για ορκωµοσία  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για ορκωµοσία 
 
Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των 
επιλαχόντων συνδυασµών, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.......... απόφαση του 
Πολυµελούς Πρωτοδικείου …………..., παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στ… 
………………………. (ταχυδροµική διεύθυνση), στις ………(ΗΗ/ΜΜ/2014),  ηµέρα 
........  και ώρα …….., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόµενη στο άρθρο 154 του Ν. 
3852/ 2010 ορκωµοσία.  
 
 

Ο Περιφερειάρχης 
 

(υπογραφή) 
 

Όνοµα -  Επώνυµο 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ…………...... 

 ………………,      ………….. 2014 
Αριθ. Πρωτ.:  

ΠΡΟΣ: - Αντιπεριφερειάρχες 
- Τακτικά µέλη Περιφερειακού  
Συµβουλίου   

 (όπως Πίνακας Αποδεκτών)  



Ω8Ψ9Ν-Σ15 

 26

Υπόδειγµα 2: Πρακτικό ορκωµοσίας47 
 
Στ… ……………………, στο κατάστηµα της Περιφέρειας…………………...,. προσήλθαν 
σήµερα, ………………………( ΗΗ/ΜΜ/2014) και ώρα …………. κατόπιν πρόσκλησης του 
Περιφερειάρχη κ. ………………., ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι 
Περιφερειακοί Σύµβουλοι, όπως τα ονόµατά τους αναγράφονται στο τέλος του 
πρακτικού, και σε δηµόσια συνεδρίαση, έδωσαν τον ακόλουθο προβλεπόµενο από τις 
διατάξεις του άρθρου 154 του Ν. 3852/ 2010 όρκο: 
 

«Ορκίζοµαι να είµαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγµα και στους 
νόµους και να εκπληρώνω τίµια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου» 

 
Ο κ. ..., (δηλώνεται η αιρετή του ιδιότητα, π.χ. αντιπεριφερειάρχης ή σύµβουλος) 
δήλωσε ότι πιστεύει σε θρησκεία ή δόγµα που επιβάλλει ίδιο τύπο όρκου, και έδωσε 
τον ακόλουθο όρκο: 
 
«Ορκίζοµαι να είµαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγµα και 

στους νόµους και να εκπληρώνω τίµια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά 
µου» 

 
- Ο κ. ……...., (δηλώνεται η αιρετή του ιδιότητα) δήλωσε ότι δεν πιστεύει σε καµία 
θρησκεία ή σε θρησκεία που δεν επιτρέπει όρκο, δήλωσε τα αναφερόµενα στον 
όρκο στην τιµή και τη συνείδησή του, µε τον εξής τρόπο: 
 

«∆ηλώνω στην τιµή και στη συνείδησή µου να είµαι πιστός στην πατρίδα, να 
υπακούω στο Σύνταγµα και στους νόµους και να εκπληρώνω τίµια και ευσυνείδητα 

τα καθήκοντά µου» 
 

Περιφερειάρχης Ονοµατεπώνυµο Υπογραφή 
   
Αντιπεριφερειάρχης (Περ. Ενότητα) Ονοµατεπώνυµο Υπογραφή 
Αντιπεριφερειάρχης (Περ. Ενότητα) Ονοµατεπώνυµο Υπογραφή 
Αντιπεριφερειάρχης (Περ. Ενότητα) Ονοµατεπώνυµο Υπογραφή 
Αντιπεριφερειάρχης (Περ. Ενότητα) Ονοµατεπώνυµο Υπογραφή 
 Ονοµατεπώνυµο Υπογραφή 
   
Περιφερειακός Σύµβουλος Ονοµατεπώνυµο Υπογραφή 
 Ονοµατεπώνυµο Υπογραφή 
 Ονοµατεπώνυµο Υπογραφή 
 Ονοµατεπώνυµο Υπογραφή 
 Ονοµατεπώνυµο Υπογραφή 
 Ονοµατεπώνυµο Υπογραφή 
 Ονοµατεπώνυµο Υπογραφή 
 …………………………. …………….. 

                                                 
47  Το Πρακτικό συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα παραµένει στην 
περιφέρεια  και το άλλο αποστέλλεται στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 
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Υπόδειγµα 3: Γενικός Τύπος αποποίησης εκλογής Περιφερειάρχη, 
Αντιπεριφερειάρχη, Περιφερειακού Συµβούλου  

 

……………………………………..      

 …../…../201…. 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ 

 

Του …………………………….. 

 

Από το αξίωµα του  ……………………………………………………….. 

 

ΠΡΟΣ 

 

Το Γενικό Γραµµατέα της ……………………………………… 

 

Σας δηλώνω ότι αποποιούµαι την εκλογή µου ως ……………….. …………………………. 

και για το λόγο αυτό δεν προτίθεµαι να εγκατασταθώ και να ασκήσω τα καθήκοντά 

που απορρέουν από το αξίωµα αυτό. 

Με τιµή 

 

Ο ∆ηλών 

(ονοµατεπώνυµο –  

υπογραφή) 
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Υπόδειγµα 4:  Πρόσκληση για την εκλογή µελών Προεδρείου 
Περιφερειακού Συµβουλίου και µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

 
 
 
 

 
 
 

ΠΡΟΣ: Τακτικά µέλη του      
Περιφερειακού  Συµβουλίου 
(όπως πίνακας αποδεκτών)  

 
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά µέλη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου για την εκλογή των µελών του Προεδρείου  και των 
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο  κατάστηµα  της Περιφέρειας (Ταχ. 
∆ιεύθυνση:...) στις 7.9.2014, ηµέρα Κυριακή  και ώρα ...., ώστε να 
διεξαχθεί η προβλεπόµενη από τα άρθρα 165 και 175 του Ν. 3852/ 2010 
εκλογή των µελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συµβουλίου και 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής.  
 
 

Ο Προεδρεύων Σύµβουλος 
 

(υπογραφή) 

 
Όνοµα Επώνυµο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ …….. 

Αθήνα,    Σεπτεµβρίου 2014 
Αριθ. Πρωτ.:  
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Υπόδειγµα 5: Πρακτικό εκλογής Προεδρείου Περιφερειακού 
Συµβουλίου 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από τα πρακτικά της µε αριθµό …………./2014, ειδικής συνεδρίασης του 

Περιφερειακού Συµβουλίου την Κυριακή 7 Σεπτεµβρίου 2014. 

 

Αριθµ. Απόφασης ……../201…  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

                                                                «Εκλογή µελών Προεδρείου του 

Περιφερειακού Συµβουλίου  

Περιφέρειας ……………»  

Στ…    ...........σήµερα την ……………………… και ώρα ……… συνήλθαν τα µέλη 

του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας …………….. που αναδείχθηκαν 

κατά τις εκλογές της 18ης/25ης Μαΐου  2014 και ανακηρύχθηκαν µε την υπ’ 

αριθµ. …………… απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου ……………………., 

κατόπιν της υπ’ αριθµ. ………….. προσκλήσεως του κ. ………………………. 

………………………………., ως πλειοψηφήσαντος συµβούλου του επιτυχόντος 

συνδυασµού, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα απόφαση και σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 165 Ν. 3852/2010.  

Καθήκοντα προεδρεύοντος ασκεί ο κ. ……………………….. ………………………, (ή, 

λόγω απουσίας του κ. ………………….. ………………….., που είναι ο 

πλειοψηφήσας σύµβουλος, ο κ. ………………….. …………………………., ως 

επόµενος στη σειρά εκλογής, σύµφωνα µε την απόφαση ανακήρυξης). 

 

Ο Προεδρεύων Σύµβουλος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραµµατέα στον  

κ. …………., ενηµέρωσε τους συµβούλους ότι σκοπός της συνεδρίασης είναι 

καταρχήν η εκλογή προεδρείου, και ειδικότερα η εκλογή προέδρου ο οποίος θα 

προέρχεται από την πλειοψηφία, καθώς και αντιπρόεδρου και γραµµατέα οι 

οποίοι θα προέρχονται από τις παρατάξεις της µειοψηφίας. ∆ιευκρίνισε ότι, εάν 

από τη µειοψηφία δεν υποδειχθεί υποψήφιος  αντιπρόεδρος ή γραµµατέας ή ο 
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υποδειχθείς δεν αποδεχθεί την υποψηφιότητα, η εκλογή του θα γίνει από τους 

συµβούλους της πλειοψηφίας.  

 Ο πλειοψηφήσας συνδυασµός θα πρέπει να εκλέξει τον υποψήφιο Πρόεδρο 

του Περιφερειακού Συµβουλίου και, µε αντίστοιχη διαδικασία, η µειοψηφία, εν 

συνόλω, τον αντιπρόεδρο και τον γραµµατέα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 

στο άρθρο 165 του Ν. 3852/2010. 

Υποψήφιοι για τα αξιώµατα θα αναδειχθούν, όπως ενηµέρωσε ο υποψήφιος 

πρόεδρος,  όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη κατά περίπτωση πλειοψηφία. 

Εάν αυτό δεν επιτευχθεί, θα διενεργηθεί δεύτερη ψηφοφορία, όπου κριτήριο 

εκλογής θα είναι και πάλι η απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση µη επίτευξης, 

θα διεξαχθεί τρίτη ψηφοφορία µεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων 

και θα αναδειχθεί ως υποψήφιος για το αξίωµα όποιος συγκεντρώσει τη 

σχετική πλειοψηφία.   

Κάλεσε  όλους τους συµβούλους της πλειοψηφίας να αποσυρθούν  (π.χ. προς 

το αριστερό µέρος της αίθουσας) και να αναδείξουν τον υποψήφιο πρόεδρο 

του Περιφερειακού Συµβουλίου καθώς και τα µέλη των παρατάξεων της 

µειοψηφίας να αποσυρθούν (π.χ. προς το δεξί µέρος της αίθουσας) και να 

αναδείξουν τον υποψήφιο αντιπρόεδρο και γραµµατέα του περιφερειακού 

συµβουλίου.  

Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συµβούλους των παρατάξεων 

της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας και µετά την ολοκλήρωσή της,  ο 

Προεδρεύων ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για το Προεδρείο του 

Περιφερειακού Συµβουλίου: 

1. Υποψήφιος για το αξίωµα του Προέδρου από την πλειοψηφία εκλέχθηκε ο  

κ ……………. ……………………….. 

2. Υποψήφιος για το αξίωµα του Αντιπροέδρου εκλέχθηκε από την µειοψηφία 

ο κ. ………………….. …………………. 

3. Υποψήφιος  για το αξίωµα του Γραµµατέα εκλέχθηκε από την µειοψηφία ο 

κ. ……………… ………………………   

Στη συνέχεια ακολούθησε η διαδικασία για την εκλογή των µελών του 

Προεδρείου του Περιφερειακού Συµβουλίου …………………, από το σύνολο των 

µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου.   
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Μετά τη διεξαγωγή της  ψηφοφορίας και την καταµέτρηση των ψήφων 

διαπιστώθηκε ότι και οι τρεις υποψήφιοι συγκέντρωσαν την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου των µελών και, κατά συνέπεια η σύνθεση του 

Προεδρείου για το Περιφερειακό Συµβούλιο ……………………… κατά την περίοδο 

07/09/2014 έως 05/03/2017, έχει ως ακολούθως:  

• Πρόεδρος ο/η κ. …………………………………………… 

• Αντιπρόεδρος ο/η …………………………………………. 

• Γραµµατέας ο/η …………………………………………... 

 

(Αν η έκβαση της διαδικασίας είναι διαφορετική και απαιτείται η διεξαγωγή 

επαναληπτικής ψηφοφορίας, περιγράφεται ανάλογα). 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Περιφερειακό Συµβούλιο προχώρησε στην εκλογή 

των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

 

        Ο Προεδρεύων                                      Τα Μέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου  

 

       (σφραγίδα-υπογραφή)                                        1.  

        (ονοµατεπώνυµο)                                              2.  

                                                                                3. 

  4. 

 ……………………….. 
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Υπόδειγµα 6:  Πρακτικό Εκλογής µελών της Οικονοµικής 
Επιτροπής 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από τα πρακτικά της µε αριθµό …………./201……., ειδικής συνεδρίασης του 

Περιφερειακού Συµβουλίου την Κυριακή 7 Σεπτεµβρίου 2014. 

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

                                                                «Εκλογή µελών Οικονοµικής 

Επιτροπής Περιφέρειας ……………»  

 

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Περιφερειακού Συµβουλίου ο νεοεκλεγείς 

Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και 

αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής µε θητεία δυόµιση ετών 

(01.09.2014-05.03.2017), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 175 του 

Ν.3852/2010. 

Ειδικότερα, o Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου ανέφερε ότι, θα εκλεγούν 

συνολικά ……… (π.χ. 6) τακτικά µέλη εκ των οποίων ………. (π.χ. 2) θα προέρχονται 

από το σύνολο των συµβούλων της µειοψηφίας και ……….. αναπληρωµατικά µέλη, 

εκ των οποίων ………. (π.χ. 2) θα προέρχονται από το σύνολο της µειοψηφίας του 

Περιφερειακού Συµβουλίου. Πρόεδρος της Επιτροπής προβλέπεται (παρ. 1, άρ. 175 

του Ν. 3852/2010) να είναι ο Περιφερειάρχης ή ένας Αντιπεριφερειάρχης που θα 

οριστεί µε απόφαση του πρώτου. Επεσήµανε επίσης, ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 175, παρ. 2 του Ν. 3852/2010, δεν µπορεί να εκλεγεί ως µέλος της 

Οικονοµικής Επιτροπής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου και κάλεσε  

τους συµβούλους των περιφερειακών παρατάξεων του συνόλου της µειοψηφίας, να 

προβούν  αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και 

αναπληρωµατικών µελών που αναλογούν σ’ αυτή (π.χ. τέσσερεις (4) ή δύο (2) 

υποψήφιοι ως τακτικά µέλη και τέσσερεις (4) ή δύο (2) υποψήφιοι ως 
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αναπληρωµατικά µέλη, αντίστοιχα κατά περίπτωση), µε τον τρόπο που θα 

επιλέξουν (µυστική ή φανερή ψηφοφορία).   

Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους συµβούλους της  µειοψηφίας και 

µετά την ολοκλήρωση της ο πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόµατα των υποψηφίων 

τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν 

ήτοι:  

Α) Υποψήφιοι ως τακτικά µέλη οι κ.κ. ……………., ………………., ……………, 

…………….., και β)  Υποψήφιοι ως αναπληρωµατικά µέλη οι κ.κ. ………….., 

…………………., ………………., …………….,.  

Από τους συµβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα για τακτικά µέλη της 

οικονοµικής επιτροπής  .........σύµβουλοι, οι κ.κ................., ....................., 

.................., και για αναπληρωµατικά µέλη  ........σύµβουλοι, οι κ.κ.................., 

................, .............,. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε το Περιφερειακό Συµβούλιο να προβεί στην 

εκλογή των τακτικών και στη συνέχεια των αναπληρωµατικών µελών της 

Οικονοµικής Επιτροπής µε µυστική ψηφοφορία και µε την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων. Για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί εκλογή θα ακολουθήσει δεύτερη 

ψηφοφορία, επίσης µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και τέλος τρίτη 

ψηφοφορία, προκειµένου πλέον να εκλεγούν µε σχετική πλειοψηφία.  Σε περίπτωση 

ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία, θα διενεργηθεί κλήρωση από τον 

προεδρεύοντα.  

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των …… (π.χ. 6) τακτικών µελών της 

Οικονοµικής Επιτροπής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύµφωνα µε 

τα παραπάνω, ανήλθαν σε ……(π.χ. 8) ήτοι ……(π.χ. 2) της µειοψηφίας  και ………..  

(π.χ. 6) της πλειοψηφίας.  

Κάθε σύµβουλος ψήφισε υποψηφίους ισάριθµους, κατ΄ ανώτερον, µε τα 

προβλεπόµενα µέλη της οικονοµικής επιτροπής.  

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε  ότι από τους ….. (π.χ. 8) 

υποψηφίους οι ….(π.χ. 4) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

(…….. µέλη) και συγκεκριµένα οι κ.κ. …………, ………….., ………………, οι οποίοι και 
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εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 

αποµένουν δε άλλες ….. (π.χ. 2) θέσεις τακτικών µελών για τις οποίες ακολούθησε 

δεύτερη ψηφοφορία για τους εναποµείναντες υποψηφίους. 

Στη δεύτερη ψηφοφορία που ακολούθησε, κάθε περιφερειακός σύµβουλος ψήφισε 

µεταξύ των …(π.χ. 4) εναποµεινάντων υποψηφίων µέχρι τόσους υποψηφίους, όσες 

και οι κενές θέσεις (π.χ. 2).  

Μετά την παραπάνω ψηφοφορία διαπιστώθηκε ότι …… (π.χ. 1) µόνο υποψήφιος 

συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ειδικότερα ο 

περιφερειακός σύµβουλος κ. ………………….., ο οποίος και προστίθεται στα 

εκλεγέντα τακτικά µέλη.  Αποµένει δε …(π.χ. 1) κενή θέση για πλήρωση για την 

οποία θα ακολουθήσει τρίτη ψηφοφορία.  

Στην τρίτη ψηφοφορία που ακολούθησε,  µεταξύ των ….. (π.χ. 3) υποψηφίων που 

απέµειναν κάθε περιφερειακός  σύµβουλος ψήφισε ….. (π.χ. 1) υποψήφιο.  

Μετά την τρίτη ψηφοφορία διαπιστώθηκε ότι ο περιφερειακός σύµβουλος κ. 

…………….. εκλέγεται ως τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής µε τη σχετική 

πλειοψηφία των παρόντων µελών του περιφερειακού συµβουλίου. 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των …..(π.χ. 5) αναπληρωµατικών µελών της 

Οικονοµικής Επιτροπής µε δεδοµένες τις υποψηφιότητες των …..(π.χ. 2) µελών της 

µειοψηφίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που έχει προηγηθεί και …..(π.χ. 3) µελών 

της µειοψηφίας, όπως ονοµαστικά αναφέρονται παραπάνω. 

Οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα 

αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (περιγράφεται ανάλογα µε την 

έκβαση της όλης διαδικασίας όπως γίνεται παραπάνω στην εκλογή των τακτικών 

µελών). 

Μετά το πέρας της διαδικασίας διαπιστώθηκε ότι εκλέχθηκαν ως αναπληρωµατικά 

µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (µε ….. π.χ. απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων) 

οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. ……………, ………………, …………………, ……………... 

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Περιφερειακό Συµβούλιο τα ονόµατα 

των εκλεγέντων µελών της Οικονοµικής Επιτροπής για την περίοδο 07/09/2014 

έως 05/03/2017 έως  ως εξής: 
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Τακτικά Μέλη: 1. ……………….., 2. ……………………, 3. ……………….., 4. 

…………………… . 

Αναπληρωµατικά Μέλη: 1. …………………., 2. ……………….., 3. …………………., 4. 

……………  

Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις ..… (ώρα). 

 

 

        Ο Πρόεδρος                                     Τα Μέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου  

 

       (σφραγίδα-υπογραφή)                                        1.  

        (ονοµατεπώνυµο)                                              2.  

                                                                               3. 

 4. 

 ……………………….. 

   

 


