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Με  το  π.δ.  74/2011  «Ένωση  Περιφερειών  Ελλάδας»  (Α΄  181  ),   καθορίζονται   οι 

διαδικασίες  ανάδειξης των εκπροσώπων των περιφερειών στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης 

Περιφερειών  Ελλάδας  (ΕΝ.Π.Ε.)  και  εκλογής  των  οργάνων  της.  Η  θητεία  των  τελευταίων 

συμπίπτει με τη διάρκεια της περιφερειακής περιόδου και λήγει με την εκλογή ή την εγκατάσταση 

των νέων. 

Τα περιφερειακά συμβούλια, μετά την εκλογή των προεδρείων τους και  μέχρι την 16  η   

Σεπτεμβρίου 2014  εκλέγουν τους  εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της  ΕΝ.Π.Ε.

(άρθρο 11 παρ 1)

Η  Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε. για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

της πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 15  η   Οκτωβρίου 2014    (άρθρο 12 παρ. 1).

Με την παρούσα εγκύκλιο θέτουμε υπόψιν σας τις σχετικές διατάξεις και διευκρινίζεται, 

όπου είναι αναγκαίο, το περιεχόμενό τους.

Ελληνική   
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1. ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)

Η  ΕΝ.Π.Ε.  αποτελεί  νομικό  πρόσωπο  ιδιωτικού  δικαίου,  το  οποίο  κυρίως 
αποσκοπεί  στην  οργανωμένη  συνεργασία,  προαγωγή  και  εκπροσώπηση  των 
περιφερειών της χώρας (άρθρο 1). 

Στην ΕΝ.Π.Ε. συμμετέχουν υποχρεωτικά, δια των εκπροσώπων τους, όλες οι 
περιφέρειες της χώρας. Η έδρα της είναι στην Αθήνα (άρθρα 1 και 4).

Όργανα της ΕΝ.Π.Ε. είναι (άρθρο 5):

α) Η Γενική Συνέλευση 

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο 

γ)  Η Εκτελεστική Επιτροπή

δ) Ο Πρόεδρος

ε) Το Εποπτικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε. (άρθρο 6) αποτελείται από:

α) Τους 13 περιφερειάρχες

β) Τους 58 άμεσα εκλεγόμενους αντιπεριφερειάρχες

γ) Τους αντιπεριφερειάρχες που ορίζονται  με  απόφαση του περιφερειάρχη για το 
διάστημα της θητείας τους και

δ) Τους εκπροσώπους των περιφερειακών συμβουλίων ανάλογα με τον πληθυσμό 
κάθε περιφέρειας, ως εξής: 

Κάθε  περιφέρεια  εκπροσωπείται  με  έναν  (1)  εκπρόσωπο  για  κάθε  75.000 
κατοίκους.  Έτσι,  ο  αριθμός  των  εκπροσώπων  προκύπτει  από  τη  διαίρεση  του 
συνολικού πληθυσμού της περιφέρειας με το 75.000. Το ακέραιο μέρος αυτής της 
διαίρεσης αποτελεί  τον αριθμό των εκπροσώπων κάθε περιφέρειας.  Σε περίπτωση 
που το υπόλοιπο της διαίρεσης είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 37.500 κατοίκων τότε η 
περιφέρεια εκπροσωπείται από έναν επιπλέον εκπρόσωπο. 

Στο τέλος της Εγκυκλίου παρατίθεται Παράρτημα με αναλυτικό πίνακα, ανά 
περιφέρεια,  στον οποίο καθορίζεται  ο αριθμός των εκπροσώπων των περιφερειών 
στη Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. (άρθρο 7) αποτελείται από 25 μέλη, 
στα οποία περιλαμβάνεται και ο Πρόεδρος. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν 
όλοι  οι  περιφερειάρχες  (13).  Τα  υπόλοιπα  12  μέλη  εκλέγονται  μεταξύ  των 
περιφερειακών συμβούλων και των αντιπεριφερειαρχών που είναι μέλη της Γενικής 
Συνέλευσης της ΕΝ.Π.Ε. Η θητεία του διαρκεί όλη την περιφερειακή περίοδο και λήγει 
με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η  Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΝ.Π.Ε. (άρθρο 8) αποτελείται από εννέα (9) 
μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται και ο Πρόεδρος. Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 
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είναι ο Πρόεδρος της ΕΝ.ΠΕ, ο οποίος είναι και Πρόεδρός της, οι δύο Αντιπρόεδροι, ο 
Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας. Τα τέσσερα μέλη που υπολείπονται είναι μέλη του 
Διοικητικού  Συμβουλίου.  Η  θητεία  των  ανωτέρω   διαρκεί  όλη  την  περιφερειακή 
περίοδο και λήγει με την εγκατάσταση της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής 

Ο  Πρόεδρος της  ΕΝ.Π.Ε.  (άρθρο  9)  είναι  και  Πρόεδρος  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  και  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  και  εκλέγεται  από  το  Διοικητικό 
Συμβούλιο ανάμεσα στα μέλη του για όλη την περιφερειακή περίοδο. Η θητεία του 
λήγει με την εγκατάσταση του νέου Προέδρου

Το  Εποπτικό  Συμβούλιο (άρθρο  10)  αποτελείται  από  5  μέλη,  τα  οποία 
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση μεταξύ των εκπροσώπων των περιφερειών για 
όλη την περιφερειακή περίοδο. Η θητεία των μελών του λήγει με την εγκατάσταση 
του  νέου  Εποπτικού  Συμβουλίου.  Επισημαίνουμε  ότι  σύμφωνα  με  τις 
προβλέψεις  των  διατάξεων  του  εν  λόγω  άρθρου  δεν  επιτρέπεται  να 
συντρέχουν  στο  ίδιο  πρόσωπο  οι  ιδιότητες  του  μέλους  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής με την ιδιότητα του μέλους του 
Εποπτικού Συμβουλίου. 

 2. ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

Α) Εκλογή εκπροσώπων περιφερειών στη Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε. 
(άρθρο 11)

     Οι  εκπρόσωποι  των  περιφερειακών  συμβουλίων  στη  Γενική  Συνέλευση  της 
ΕΝ.Π.Ε. εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία, μετά την εκλογή των προεδρείων τους .

      Η εκλογή των εκπροσώπων των περιφερειακών συμβουλίων γίνεται 
κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται. 

    Δικαίωμα για κατάρτιση συνδυασμών έχουν όλοι οι συνδυασμοί που έλαβαν μέρος 
στις τελευταίες περιφερειακές εκλογές και κατέλαβαν τουλάχιστον μία (1) έδρα στο 
περιφερειακό συμβούλιο. 

   Δύο  ή  περισσότεροι  συνδυασμοί,  από  αυτούς  που  εκπροσωπούνται  στο 
περιφερειακό συμβούλιο, μπορούν να καταρτίσουν κοινό συνδυασμό. 

    Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει αριθμό υποψηφίων ίσο με το συνολικό 
αριθμό των εκπροσώπων, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 6. 

    Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση, την οποία υπογράφουν όλοι οι 
υποψήφιοι που τον αποτελούν. 

    Στο επάνω μέρος της δήλωσης αναγράφεται ο συνδυασμός ή οι συνδυασμοί που 
εκπροσωπούνται στο περιφερειακό συμβούλιο, που καταρτίζουν το συνδυασμό για 
την ανάδειξη εκπροσώπων. 

    Από κάτω αναγράφονται,  με αλφαβητική σειρά, τα ονόματα των υποψηφίων 
εκπροσώπων της περιφέρειας για τη Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε.

     Η  δήλωση  κατατίθεται  στον  πρόεδρο  του  περιφερειακού  συμβουλίου,  το 
αργότερο  2  ώρες  πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  του  περιφερειακού 
συμβουλίου για την εκλογή.
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     Με βάση τις  δηλώσεις των συνδυασμών καταρτίζονται  τα ψηφοδέλτια κάθε 
συνδυασμού, που περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία και τους υποψηφίους με 
αλφαβητική σειρά. 

     Οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  λαμβάνουν  όλα  τα  ψηφοδέλτια  που  έχουν 
καταρτισθεί. Ο  σύμβουλος εκφράζει την προτίμησή του με σταυρό που σημειώνει 
δίπλα  στο  ονοματεπώνυμο  κάθε  υποψηφίου.  Κάθε  περιφερειακός  σύμβουλος 
μπορεί να ψηφίσει έναν, δύο ή τρεις υποψηφίους.

     Για  τον  καθορισμό  των  εδρών  που  αναλογούν  σε  κάθε  συνδυασμό,
ο  αριθμός  των  εγκύρων  ψηφοδελτίων  του  συνδυασμού  διαιρείται  με
τον  συνολικό  αριθμό  των  εγκύρων  ψηφοδελτίων  και  το  πηλίκο
πολλαπλασιάζεται  με  τον  αριθμό  των  εκπροσώπων  του  περιφερειακού
συμβουλίου  στη  Γενική  Συνέλευση  της  ΕΝ.Π.Ε.  Κάθε  συνδυασμός  λαμβάνει
τόσες έδρες όσο το  ακέραιο πηλίκο που προκύπτει  από τον ανωτέρω αριθμητικό 
υπολογισμό.

      Εάν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από αυτές που είναι 
προς διάθεση, όσες απομένουν διανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς, ανάλογα με 
τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, ξεκινώντας από τον συνδυασμό που έχει το μεγαλύτε- 
ρο . 

      Εάν  το  αχρησιμοποίητο  υπόλοιπο  περισσότερων  συνδυασμών  είναι
ίσο,  τότε  διενεργείται  μεταξύ  αυτών  δημόσια  κλήρωση  από  τον  πρόεδρο
του περιφερειακού συμβουλίου.

Οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που έλαβαν, κατά σειρά, τους περισσότερους 
σταυρούς,  καταλαμβάνουν  τις  έδρες  των  συνδυασμών.  Σε  περίπτωση  ισοψηφίας, 
διενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου.

Οι εκπρόσωποι  στη Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε.  κατατάσσονται    με τη 
σειρά εκλογής τους, σύμφωνα με  τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν 
λάβει και αν δεν υπάρχουν σταυροί προτίμησης , με αλφαβητική σειρά. Οι υπόλοιποι 
από τον κάθε συνδυασμό, κατά τη σειρά εκλογής, είναι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι 
στη  Γενική  Συνέλευση  της  ΕΝ.Π.Ε.  και  καταλαμβάνουν  τις  θέσεις  των  τακτικών 
εκπροσώπων, στην περίπτωση που κενωθούν για οποιοδήποτε λόγο. Η αναπλήρωση 
διαρκεί μέχρι το τέλος της περιφερειακής περιόδου.

Β) Εκλογή Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου (άρθρο 12)

Τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου της  ΕΝ.Π.Ε.  εκλέγονται  από  τη 
Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται για το σκοπό αυτό με πρόσκληση 
του περιφερειάρχη Αττικής, ο οποίος και προεδρεύει, και σε περίπτωση κωλύματος 
για οποιονδήποτε λόγο, με πρόσκληση του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Η πρόσκληση  που απευθύνεται στους εκπροσώπους των περιφερειών  στη 
Γενική συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε, στην οποία ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος σύγκλησης 
της Γενικής Συνέλευσης, αποστέλλεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες   προ 
της  ημέρας  της  συγκλήσεως  της  στους  περιφερειάρχες,  οι  οποίοι 
υποχρεούνται να τους  επιδώσουν με απόδειξη, αντίγραφο αυτής.  
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Ο Πρόεδρος φροντίζει  για την εκλογή της 5μελούς εφορευτικής επιτροπής 
από τη Γενική Συνέλευση για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας εκλογής των μελών του 
Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.

Η  εκλογή  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  διεξάγεται  με  μυστική 
ψηφοφορία και γίνεται κατά συνδυασμούς ή και με μεμονωμένες υποψηφιότητες. 
Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει μέχρι δέκα οκτώ (18) υποψήφιους. 

Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση, την οποία υπογράφουν όλοι 
οι υποψήφιοι που τον αποτελούν. Στο επάνω μέρος της δήλωσης αναγράφεται το 
όνομα  του  συνδυασμού.  Ακολούθως  και  με  αλφαβητική  σειρά  επωνύμου, 
αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων. 

Στη δήλωση του μεμονωμένου υποψήφιου αναγράφονται η κατηγορία στην 
οποία ανήκει ο υποψήφιος και το ονοματεπώνυμό του. 

Οι δηλώσεις κατατίθενται στην εφορευτική επιτροπή το αργότερο 2 ώρες πριν 
από την έναρξη της ψηφοφορίας.

Μόνο  μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΕΝ.Π.Ε. μπορούν να θέσουν 
υποψηφιότητα  και  να  εκλεγούν   στο  Διοικητικό  και  στο  Εποπτικό 
Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε

Με  βάση  τις  ανωτέρω  δηλώσεις  καταρτίζονται  τα  ψηφοδέλτια  κάθε 
συνδυασμού και  των μεμονωμένων υποψηφίων,  τα οποία  περιλαμβάνουν  όλα  τα 
ανωτέρω στοιχεία και τους υποψήφιους με αλφαβητική σειρά και κατά κατηγορίες 
όπως γράφονται στη δήλωση.

Σε κάθε εκπρόσωπο  στη Γενική Συνέλευση δίδονται όλα τα ψηφοδέλτια.

Οι προτιμήσεις των εκπροσώπων για το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζονται με 
σταυρό προτίμησης, δίπλα από το ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου. Ο εκπρόσωπος 
μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ  πέντε (5) το ανώτερο υποψηφίων  για 
το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Κατά  τα  λοιπά  η  εκλογή  διενεργείται  σύμφωνα με  τα  προβλεπόμενα  στις 
διατάξεις των παρ. 10,11,12 και 13 του  άρθρου 12 .

Στην  ίδια  συνεδρίαση  και  αμέσως  μετά  την  εκλογή  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου,  εκλέγονται  από τη  Γενική Συνέλευση με  μυστική  ψηφοφορία και  με 
μέριμνα της εφορευτικής επιτροπής τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου. 

Για  την εκλογή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου  καταρτίζεται  ενιαίο 
ψηφοδέλτιο, το οποίο περιλαμβάνει όλους τους υποψήφιους. Στο επάνω μέρος του 
ψηφοδελτίου  αναγράφεται  η  φράση  "Για  το  Εποπτικό  Συμβούλιο"  και  από  κάτω 
αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά.

Οι  εκπρόσωποι  μπορούν  να  εκφράσουν  την  προτίμησή  τους  υπέρ  3 
υποψηφίων κατ΄ανώτατο όριο, θέτοντας σταυρό δίπλα στο ονοματεπώνυμο τους . 

Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου που εκλέγονται κατατάσσονται κατά τη 
σειρά  εκλογής  τους,  σύμφωνα  με  τον  αριθμό  των  σταυρών  που  έχουν  λάβει, 
προηγουμένου  του  πλειοψηφήσαντος,  και  στην  περίπτωση  που  δεν  υπάρχουν 
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σταυροί,  με  αλφαβητική  σειρά.  Σε  περίπτωση  ισοψηφίας  διενεργείται  δημόσια 
κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.

Οι  πέντε  (5)  πρώτοι  σε  σταυρούς  προτίμησης  συγκροτούν  το 
Εποπτικό  Συμβούλιο  της  ΕΝ.Π.Ε. Οι  υπόλοιποι,  κατά  σειρά  εκλογής,  είναι 
αναπληρωματικά  μέλη  και  καταλαμβάνουν  τις  θέσεις  των  τακτικών  μελών,  σε 
περίπτωση που αυτές κενωθούν  για οποιοδήποτε λόγο.

Γ) Εκλογή Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου και μελών Εκτελεστικής 
Επιτροπής (άρθρο 13 παρ. 1-4)

      Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. συνέρχεται εντός 5 ημερών από 
την  εκλογή  του,  ύστερα  από  πρόσκληση  του  πρωτεύσαντος  στην  ψηφοφορία 
συμβούλου  εκ  του   συνδυασμού  που  έλαβε  τις   περισσότερες  ψήφους  και  σε 
περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που κληρώθηκε πρώτος. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο 
ανωτέρω σύμβουλος δεν συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω 
προθεσμία, τούτο συγκαλείται από τον επόμενο σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλο 
του ιδίου συνδυασμού. Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το 
Συμβούλιο.

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  εκλέγει  ανάμεσα  στα  μέλη  του,  χωριστά  και  με 
μυστική ψηφοφορία, πρώτα τον Πρόεδρο, ύστερα τον Α' Αντιπρόεδρο, μετά το Β' 
Αντιπρόεδρο,  και  τέλος  τον   Γενικό  Γραμματέα  και  τον  Ταμία.  Εκλέγεται,  όποιος 
συγκεντρώσει  την  απόλυτη  πλειοψηφία  των  παρόντων.  Αν  δεν  επιτυγχάνεται 
αποτέλεσμα ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, εκλέγεται, όποιος λάβει στην 
τρίτη ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν στην τρίτη ψηφοφορία 
δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι ισοψηφίσουν,  διενεργείται  ανάμεσά τους δημόσια 
κλήρωση από τον σύμβουλο που προεδρεύει της συνεδρίασης .

         Οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 13 περιγράφουν αναλυτικά τη 
διαδικασία  σύγκλησης  του  Δ.Σ  σε  περίπτωση  που   αυτό  δεν  συνέλθει  κατά  τα 
ανωτέρω αναλυτικώς εκτεθέντα ή η  συνεδρίαση ματαιωθεί λόγω έλλειψης απαρτίας 
ή δεν επιτευχθεί εκλογή για οιοδήποτε λόγο.

Δ)Εκλογή μελών Εκτελεστικής Επιτροπής (άρθρο 13 παρ 5)

    Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκλέγονται 
με  μυστική  ψηφοφορία  στην  ίδια  συνεδρίαση  και  μετά  την  εκλογή του 
Προεδρείου από  το Διοικητικό Συμβούλιο,  ανάμεσα στα μέλη του. 

Για την εκλογή εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις των τριών τελευταίων 
εδαφίων της  παρ  2 του άρθρου 13 σχετικά  με  την  εκλογή του Προεδρείου  του 
Διοικητικού Συμβουλίου .

Οι  υποψηφιότητες  για  όλα  τα  αξιώματα  του  Προεδρείου  και  της  Εκτελεστικής 
Επιτροπής  υποβάλλονται  στον προεδρεύοντα σύμβουλο πριν  από την έναρξη της 
ψηφοφορίας για κάθε αξίωμα.

ΑΔΑ: 7ΦΣΗΝ-ΒΘΚ



 Ε) Εκλογή Προεδρείου του Εποπτικού Συμβουλίου (άρθρο 14)

Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. συνέρχεται εντός 10 ημερών από 
την εκλογή του, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του συμβούλου που 
έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που 
κληρώθηκε πρώτος.

Το  Εποπτικό  Συμβούλιο  εκλέγει  ανάμεσα  στα  μέλη  του,  χωριστά  και  με 
μυστική ψηφοφορία, κατά σειρά,  τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και  το Γραμματέα 
του. Εκλέγεται,  όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν 
δεν επιτυγχάνεται  αποτέλεσμα ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, εκλέγεται 
όποιος λάβει στην τρίτη ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν στην 
τρίτη  ψηφοφορία,  δύο   υποψήφιοι  λάβουν  τον  ίδιο  αριθμό  ψήφων  διενεργείται 
κλήρωση ανάμεσά τους.

       Η  παρούσα εγκύκλιος παρακαλούμε να κοινοποιηθεί στις  περιφέρειες της 
χωρικής  σας  αρμοδιότητας,  επισημαίνοντάς  ιδιαίτερα  την  τήρηση  του 
χρονοδιαγράμματος  που τίθεται σε αυτήν ως προς την εκλογή εκπροσώπων τους 
στη Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε. και τη σύγκληση της τελευταίας.

Η εγκύκλιος βρίσκεται αναρτημένη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, www  .  ypes  .  gr  , στη διαδρομή: Υπουργείο/Εγκύκλιοι.

Ο AN. ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

   ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ

   

  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΝ.Π.Ε.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1)Γραφείο Υπουργού
2)Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3)Γραφείο Υφυπουργού
4)Γραφείο Γ.Γραμματέα 
5)Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Τοπ. Αυτοδιοίκησης 
6)Δ/νση Μηχ/σης & ΗΕΣ
(με την παράκληση να την αναρτήσει στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου μας )
7)Δ/νση μας (2)

http://www.ypes.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΠΕ1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α/ΠΧΕΣ2
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

Π.Σ.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 608.182 1 8-11 8

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1.880.297 1 10-13 25

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 283.689 1 7-10 4

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 732.762 1 7-10 10

ΗΠΕΙΡΟΣ 336.856 1 7-10 4

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 207.855 1 7-10 3

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 679.796 1 6-9 9

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 547.390 1 8-11 7

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 577.903 1 8-11 8

ΑΤΤΙΚΗ 3.828.434 1 11-14 51

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 199.231 1 6-9 3

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 309.015 1 5-8 4

ΚΡΗΤΗ 623.065 1 7-10 8

ΣΥΝΟΛΟ 10.814.475 13 97-136 144

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕΛΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΕΝΠΕ

254-293

1 Στη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ μετέχουν: 
- Οι 13 περιφερειάρχες
- Οι 58 άμεσα αιρετοί αντιπεριφερειάρχες
- Οι αντιπεριφερειάρχες που ορίζονται με απόφαση του περιφερειάρχη για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία 

τους  
- Οι εκπρόσωποι των περιφερειακών συμβουλίων ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε περιφέρειας.

2 Ο  αναγραφόμενος  αριθμός  των  αντιπεριφερειαρχών  προκύπτει  από  το  άθροισμα  των  άμεσα  αιρετών 
αντιπεριφερειαρχών και των 3 -6 επιπλέον αντιπεριφερειαρχών που ορίζονται με απόφαση του περιφερειάρχη που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (παρ. 1 άρθρου 160 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ 3 του άρθρου 24 του ν.4257/14)
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