ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ

Δγθχθιηνο ππ’ αξηζκ. 13 γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ ηεο 26εο
Καΐνπ 2019 γηα ηελ αλάδεημε

ΡΥΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΑΟΣΥΛ

1

ΓΗΔΘΛΠΖ

ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ

ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ

3 Απξηιίνπ 2019

ΘΑΗ

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ

ΡΝΞΗΘΖΠ

2

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ

Γ/ΛΠΖ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ & ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ

Αξηζκ. Ξξση: 24460/3.4.2019
Αξηζκ. Δγθπθιίνπ: 13
ΑΓΑ: ΤΒ7Ε465ΣΘ7-7Ζ9

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ
ΔΗΠΑΓΥΓΖ ............................................................................................ 6
ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΝΟΥΛ ............................................................................ 10
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α’: ΔΘΙΝΓΔΠ – ΔΘΙΝΓΔΗΠ – ΔΘΙΝΓΗΚΝΗ ........................ 12
1. Σξφλνο δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ ....................................................... 12
2. Δθινγείο ........................................................................................... 12
3. Δθιφγηκνη ......................................................................................... 14
4. Θσιχκαηα εθινγηκφηεηαο - Αζπκβίβαζηα............................................ 15
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β’: ΞΝΤΖΦΗΝΡΖΡΔΠ - ΠΛΓΑΠΚΝΗ ........................... 29
1. πνςεθηφηεηεο ................................................................................. 29
2. Ππλδπαζκνί ...................................................................................... 29
3. Γήισζε Ππλδπαζκνχ ........................................................................ 30
4. Ππκπιεξσκαηηθή δήισζε ζπλδπαζκνχ .............................................. 33
5. Αλαθήξπμε ....................................................................................... 35
6. Γηθαηψκαηα ηνπ ζπλδπαζκνχ ............................................................. 36
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ’: ΤΖΦΝΓΔΙΡΗΑ- ΠΡΑΟΝΠ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ................... 38
1 Ξεξηερφκελν ςεθνδειηίσλ ................................................................. 38
2. Πηαπξνί πξνηίκεζεο .......................................................................... 39
3. Άθπξα ςεθνδέιηηα............................................................................ 40
4. Δθινγηθνί θάθεινη ............................................................................. 41
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ: ΔΘΙΝΓΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ .................................................. 42
1. Θαηαλνκή ησλ εδξψλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ (άξζξν 138 ηνπ
λ.3852/2010) ....................................................................................... 42
2. Θαηαλνκή εδξψλ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα
(άξζξν 140 ηνπ λ.3852/2010) ............................................................... 44

3

3. Ραθηηθνί- αλαπιεξσκαηηθνί ζχκβνπινη ............................................... 47
4. Δπαλάιεςε ηεο ςεθνθνξίαο ............................................................. 48
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Δ. ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΔΘΙΝΓΖΠ ......................................... 52
1 Δμαγσγή θαη δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθινγήο ................... 52
2. Δλζηάζεηο ......................................................................................... 54
3. Αίηεζε αλαηξέζεσο............................................................................ 56
ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΡ: ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΔΚΞΙΔΘΝΚΔΛΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΗΑ ΡΖ
ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΡΥΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΔΘΙΝΓΥΛ ................................. 58
1. Γήκνη ............................................................................................... 58
2. Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο – Ξξσηνδηθεία – ΓΝ ............................... 58

Ξαξαξηήκαηα
1. Ξεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο
2. Αξηζκφο πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνχισλ αλά πεξηθεξεηαθή ελφηεηα κε βάζε
ηνλ κφληκν πιεζπζκφ
3. Σάξηεο κε αξηζκφ εδξψλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνχισλ αλά πεξηθεξεηαθή
ελφηεηα
4. Δθινγηθφ παξάδεηγκα (θαηαλνκή κε ην άξζξν 138 & θαηαλνκή κε ην
άξζξν 140)
5. πνινγηζκφο πξνζεζκηψλ εθινγηθήο δηαδηθαζίαο
6. Ππγθεληξσηηθφο πίλαθαο πξνζεζκηψλ εθινγηθήο δηαδηθαζίαο
7. Ξίλαθαο ππνινγηζκνχ ειάρηζηνπ θαη κέγηζηνπ αξηζκνχ ππνςεθίσλ αλά
εθινγηθή πεξηθέξεηα
8. Κέγηζηνο αξηζκφο ζηαπξψλ αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα

Ξαξάξηεκα λνκνζεζίαο θαη θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ
1. ΦΔΘ 698Β/2014 Απνγξαθή κφληκνπ πιεζπζκνχ

4

2. Λ.4555/2018 Δθινγηθή δηαδηθαζία
3. Α 22339/27.3.2019 αξηζκφο πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνχισλ αλά εθινγηθή
πεξηθέξεηα κε βάζε ηνλ κφληκν πιεζπζκφ
4. Α

10784/14.3.2014

κεηαδεκφηεπζεο

«Θαζνξηζκφο

ππνςεθίνπ

ζηηο

δηνηθεηηθήο

δεκνηηθέο

θαη

δηαδηθαζίαο
πεξηθεξεηαθέο

εθινγέο», ΦΔΘ 718/Β/2014
5. ΦΔΘ 279/Β/2019 (εθινγηθνί ζάθνη, δηαζηάζεηο ιεπθψλ ςεθνδειηίσλ,
εθινγηθνί θάθεινη)

5

ΔΗΠΑΓΥΓΖ
Κε ηνλ λ.3852/2010 ζπγθξνηήζεθαλ νη αηξεηέο πεξηθέξεηεο θαη αλαηέζεθε ζε
απηέο

ν

ζρεδηαζκφο,

πξνγξακκαηηζκφο

θαη

πινπνίεζε

πνιηηηθψλ

ζε

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο
θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εζληθέο θαη
επξσπατθέο πνιηηηθέο.
Ζ ζεζκηθή αλαγλψξηζε ηεο πεξηθεξεηαθφηεηαο θαη ε πξνζπάζεηα αληηζηνίρηζεο
ηνπ αλαπηπμηαθνχ – παξαγσγηθνχ ππνδείγκαηνο κε ηηο πεξηθεξεηαθέο
ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ απηέο ζπλεπάγνληαη,
έρνπλ ήδε θαηαγξάςεη ην ζεηηθφ ηνπο απνηχπσκα θαη κε απνηέιεζκα νη
πεξηθέξεηεο λα ζπγθξνηνχλ πιένλ αλακθίβνια έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο
ζεζκηθνχο -δηνηθεηηθνχο θαη θπξίσο αλαπηπμηαθνχο ππιψλεο ηεο ρψξαο.
Κε ηνλ λ.4555/2018 (Θιεηζζέλεο) εηζάγνληαη αιιαγέο ζην εθινγηθφ ζχζηεκα
γηα ηελ αλάδεημε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ.
Νη θπξηφηεξεο αιιαγέο αθνξνχλ:


ζηελ θαζηέξσζε ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο απιήο αλαινγηθήο.
Ππγθεθξηκέλα θαζηεξψλεηαη ην εθινγηθφ ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο
ησλ

ππνινίπσλ,

ηνπ

πιένλ

θιαζηθνχ

θαη

απινχ

αλαινγηθνχ

ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ην νπνίν αθνχ θαηαλεκεζνχλ νη έδξεο θάζε
ζπκβνπιίνπ ζηνπο νηθείνπο ζπλδπαζκνχο κε βάζε ην εθινγηθφ κέηξν
πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ησλ έγθπξσλ ςήθσλ κε ηηο πξνο
δηάζεζε έδξεο, ελ ζπλερεία ηπρφλ αδηάζεηεο έδξεο θαηαλέκνληαη ζηνπο
ζπλδπαζκνχο κε βάζε ηα αρξεζηκνπνίεηα ππφινηπά ηνπο. Ζ πηνζέηεζε
ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο απιήο αλαινγηθήο νδεγεί ζηελ
αλαινγηθή ζπγθξφηεζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ
επηηξνπψλ


ζηελ επαλαθνξά ηεο ηεηξαεηνχο ζεηείαο ησλ απηνδηνηθεηηθψλ αξρψλ
θαη ζηελ απνζχλδεζε ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο ησλ απηνδηνηθεηηθψλ
εθινγψλ απφ ηηο επξσεθινγέο. Πεκεηψλεηαη, φηη εηδηθά γηα ηελ πξψηε
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εθαξκνγή ηνπ λφκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο εθινγέο πνπ ζα
δηεμαρζνχλ ζηηο 26 Κατνπ 2019, νη απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο ζα γίλνπλ
ηαπηφρξνλα κε ηηο επξσεθινγέο


ζηε δηαηήξεζε ηεο άκεζεο εθινγήο ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε σο επηθεθαιήο
ηνπ νηθείνπ ζπλδπαζκνχ είηε ζηνλ πξψην γχξν, εθφζνλ ν ζπλδπαζκφο
ηνπ ιάβεη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ έγθπξσλ ςήθσλ ζπλ κία, είηε,
εθφζνλ ε πιεηνςεθία απηή δελ επηηεπρζεί, ζην δεχηεξν γχξν πνπ
δηεμάγεηαη κεηαμχ ησλ επηθεθαιήο ησλ δχν πξψησλ ζπλδπαζκψλ



ζηελ

θαηάξγεζε

ηεο

απηνδίθαηεο

εθινγήο

ησλ

ρσξηθψλ

Αληηπεξηθεξεηαξρψλ θαη ζηελ πξφβιεςε ηνπ ππνρξεσηηθνχ νξηζκνχ
ηνπο κεηαμχ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Ππκβνχισλ πνπ εθιέγνληαη ζηελ
αληίζηνηρε Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα
Ζ δηελέξγεηα ησλ επηθείκελσλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ζα γίλεη θαηά βάζε κε
ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 46-67 ηνπ λφκνπ 4555/2018 φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ηνλ λ.4604/2019 «Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο

Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο Ππκκεηνρήο –
Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ν.Ρ.Α.
[Ξξφγξακκα «ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ Η»] - Οπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ
πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΝΓΠΑ - Οπζκίζεηο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά
κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Ινηπέο δηαηάμεηο
αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.» (ΦΔΘ Α
133/2018), νη νπνίεο ηξνπνπνηνχλ δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Θεθαιαίνπ Β’
Δθινγηθή δηαδηθαζία ηνπ λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ Α
87/2010).
Νη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ απηνδηνηθεηηθψλ αξρψλ ηεο λέαο
πεξηθεξεηαθήο πεξηφδνπ ζα δηεμαρζνχλ ηελ Θπξηαθή 26 Καΐνπ 2019, καδί
κε ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ ελψ
νη επαλαιεπηηθέο, φπνπ ρξεηαζηεί, ηελ επφκελε Θπξηαθή 2 Ηνπλίνπ 20191.
1 Άξζξν 139, παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/ 2010
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Κε ηελ παξνχζα εγθχθιην, επηρεηξείηαη ε άκεζε θαη πιήξεο ελεκέξσζε ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ θαη φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία
θνξέσλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ. Ρν πεξηερφκελν ηεο
εγθπθιίνπ δηαξζξψλεηαη ζε έμη θεθάιαηα:
Θεθάιαην Α: Δθινγέο- Δθινγείο- Δθιφγηκνη
Θεθάιαην Β: πνςεθηφηεηεο- Ππλδπαζκνί
Θεθάιαην Γ: Τεθνδέιηηα- Πηαπξνί πξνηίκεζεο
Θεθάιαην Γ: Δθινγηθφ Πχζηεκα
Θεθάιαην Δ: Απνηειέζκαηα Δθινγήο & Δλζηάζεηο
Θεθάιαην ΠΡ: Δλέξγεηεο εκπιεθνκέλσλ ππεξεζηψλ γηα ηε δηελέξγεηα
πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ
Πην πξψην θεθάιαην, παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξφλν δηελέξγεηαο ησλ
εθινγψλ, ηνπο εθινγείο θαη ηνπο εθιφγηκνπο θαζψο θαη ηα θσιχκαηα
εθινγηκφηεηαο θαη ηα αζπκβίβαζηα. Πην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχνληαη ζέκαηα
ζρεηηθά κε ηηο ππνςεθηφηεηεο θαη ηνπο ζπλδπαζκνχο (θαηάξηηζε, αλαθήξπμε
θαη δηθαηψκαηα). Πην ηξίην θεθάιαην δίλνληαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηα
ςεθνδέιηηα θαη ηε ζηαπξνδνζία. Πην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχεηαη ην
εθινγηθφ ζχζηεκα φπσο εηζήρζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4555/2018. Δλ
ζπλερεία ζην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία εμαγσγήο θαη
δεκνζίεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ ελζηάζεσλ. Ρέινο,
ζην έθην θεθάιαην θαηαγξάθνληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ
ππεξεζηψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηελέξγεηαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ.
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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.

Γ/ΛΠΖ

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ

ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ

ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΝ

Οεγγίλα Βαζηιάηνπ

213-1364947

r.vasilatou@ypes.gr

Πνθία Γαξπθάιιε

213-1364340

s.garyfalli@ypes.gr

Έθε Γθφιηα

213-1364342

e.gkolia@ypes.gr

Πνθία

213- 1364391

s.theodorakopoulou@ypes.gr

Βάζσ Καζνχξα

213-1364026

v.masoura@ypes.gr

Γήκεηξα Ονχηζε

213-1364374

d. routsi@ypes.gr

Γηψξγνο Σξπζάθεο

213-1364395

g.chrisafis@ypes.gr

Θενδσξαθνπνχινπ

Ρελ παξνχζα εγθχθιην κπνξείηε λα ηελ αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηνηφπν ηνπ
πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ: www.ypes.gr/εθινγέο/δεκνηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο
εθινγέο θαη ζηνλ εηδηθφ ηζηνηφπν ηνπ «Ξξνγξάκκαηνο ΓΗΑΓΔΗΑ» (ΑΓΑ:
ΤΒ7Ε465ΣΘ7-7Ζ9)
Πεκεηψλεηαη φηη ζηνλ ίδην ηζηφηνπν ζα αλαξηψληαη (ζηελ εηδηθή ηνπνζεζία
«Ππρλέο Δξσηήζεηο- Απαληήζεηο») θξίζηκα ζέκαηα γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή
ησλ εθινγψλ.
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ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΝΟΥΛ
Ξεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο: Νη πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο νξίδνληαη ζην άξζξν
3, παξ. 3 ηνπ λ. 3852/ 2010 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 18, παξ.
10α ηνπ λ. 3870/ 2010 (Α’ 138), ην άξζξν 130 ηνπ λ. 4483/2017 (Α’107) θαη
ην άξζξν 94 ηνπ λ.4582/2018 παξαηίζεληαη ζην Ξαξάξηεκα 1.
Δθινγηθέο πεξηθέξεηεο: Πχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 135 ηνπ
λφκνπ 3852/2010, εθινγηθέο πεξηθέξεηεο απνηεινχλ νη πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο
νη νπνίεο ζπζηάζεθαλ κε ην άξζξν 3 ηνπ λ . 3852/ 2010 φπσο ηζρχεη.
Ξιεζπζκφο:

Όπνπ

ζηηο

δηαηάμεηο

πνπ

αλαθέξνληαη

ζηελ

εθινγηθή

δηαδηθαζία2 γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ πιεζπζκφ, λνείηαη ν κφληκνο πιεζπζκφο ηεο
γεληθήο απνγξαθήο πιεζπζκνχ ηνπ Θξάηνπο ηεο 9εο Καΐνπ 2011, ζχκθσλα κε
ηελ

αξηζκ.ΓΞ-191/18-3-2014

Πηαηηζηηθήο

Αξρήο,

Απφθαζε

«Ρξνπνπνίεζε

ηνπ
ηεο

Ξξνέδξνπ
Απφθαζεο

ηεο
κε

Διιεληθήο
αξηζκφ

11247/28.12.2012 (ΦΔΘ3465/Β΄/28.12.2012) θαη ζέκα «Απνηειέζκαηα ηεο

Απνγξαθήο Ξιεζπζκνχ-Θαηνηθηψλ 2011 πνπ αθνξνχλ ζην Κφληκν Ξιεζπζκφ
ηεο Σψξαο»» (Β΄698/Β/2014). Πην Ξαξάξηεκα 2 δίδνληαη πίλαθεο κε ην
αξηζκφ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνχισλ αλά πεξηθεξεηαθή ελφηεηα κε βάζε ην
κφληκν πιεζπζκφ θαη ζην Ξαξάξηεκα 3 παξαηίζεληαη νη αληίζηνηρνη ράξηεο.
Πην Ξαξάξηεκα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία παξαηίζεηαη ε απφθαζε απνγξαθήο
κφληκνπ πιεζπζκνχ.
Πηαπξνί πξνηίκεζεο3: Κε ην ζηαπξφ πξνηίκεζεο ν εθινγέαο εθθξάδεη ηελ
πξνηίκεζή ηνπ:
 πξνο έλαλ (1) ππνςήθην πεξηθεξεηαθφ ζχκβνπιν ζηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο
φπνπ εθιέγνληαη έσο ηξείο (3) πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη,
 πξνο έλαλ (1) ή δχν (2) ππνςεθίνπο ζπκβνχινπο ζηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο
φπνπ εθιέγνληαη απφ ηέζζεξηο (4) έσο θαη επηά (7) πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη,

2 Άξζξν 283, παξ. 12 ηνπ Λ. 3852/2010
3 Βι. άξζξν129Α ηνπ λ.3852/2010 φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 54 ηνπ Λ. 4555/2018
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 πξνο έλαλ (1) ή δχν (2) ή ηξεηο (3) ππνςεθίνπο ζπκβνχινπο ζηηο εθινγηθέο
πεξηθέξεηεο φπνπ εθιέγνληαη απφ νρηψ (8) έσο θαη δψδεθα (12) πεξηθεξεηαθνί
ζχκβνπινη θαη
 πξνο έλαλ (1) ή δχν (2) ή ηξεηο (3) ή ηέζζεξηο (4) ππνςεθίνπο ζπκβνχινπο
ζηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο φπνπ εθιέγνληαη πεξηζζφηεξνη απφ δψδεθα (12)
πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α’: ΔΘΙΝΓΔΠ – ΔΘΙΝΓΔΗΠ – ΔΘΙΝΓΗΚΝΗ
1. Σξφλνο δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ
Νη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ ηεο πεξηφδνπ πνπ
αξρίδεη ηελ 1ε Πεπηεκβξίνπ 2019 θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 20234 ζα
δηεμαρζεί ηελ Θπξηαθή 26 Καΐνπ 20195. Νη εθινγέο ζα δηεμαρζνχλ
ηαπηφρξνλα κε ηηο δεκνηηθέο εθινγέο θαη ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ
αληηπξνζψπσλ ηεο Διιάδαο ζην Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην. Ζ ςεθνθνξία,
σζηφζν, ζα δηελεξγεζεί ζε δηαθνξεηηθέο θάιπεο.6
Πηηο εθινγέο απηέο ε ςεθνθνξία δηεμάγεηαη γηα ηελ αλάδεημε:


Ξεξηθεξεηαξρψλ



Ξεξηθεξεηαθψλ ζπκβνχισλ

Ζ ςεθνθνξία ζα αξρίζεη ηελ 7ε πξσηλή θαη ζα ιήμεη ηελ 7ε βξαδηλή ψξα ηεο
ίδηαο εκέξαο7. Πε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο ςεθνθνξίαο, απηή ζα δηεμαρζεί
ηελ επφκελε Θπξηαθή 2 Ηνπλίνπ 2019, κε ίδηα ψξα έλαξμεο θαη ιήμεο8. Αλ θαηά
ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα
εθινγηθά ηκήκαηα δελ δηεμαρζεί ε ςεθνθνξία, απηή ζα γίλεη ηελ Ρεηάξηε 29
Καΐνπ 20199.

2. Δθινγείο
Γηθαίσκα ςήθνπ ζηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο έρνπλ φινη νη δεκφηεο είλαη
εγγεγξακκέλνη ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν Γήκνπ ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο,10
θαζψο θαη νη πνιίηεο ησλ θξαηψλ- κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη
είλαη εγγεγξακκέλνη, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ζηνπο εηδηθνχο
εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ησλ δήκσλ απηψλ θαη νη νπνίνη ζσξεπηηθά 11:
4 Άξζξα 114, παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/ 2010 φπσο ηζρχεη
5 Άξζξν 114 παξ.6α ηνπ Λ.3852/2010 φπσο ηζρχεη
6 Άξζξν 114 παξ.6α ηνπ Λ.3852/2010 φπσο ηζρχεη
7 Άξζξν 132 Λ. 3852/2010
8 Άξζξν 114, παξ. 6.β ηνπ Λ. 3852/2010
9 Άξζξν 133 Λ. 3852/2010
10 Κε ην άξζξν 116Α ηνπ Λ.3852/2010 (φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 49 ηνπ Λ. 4555/2018) νη εθινγηθνί θαηάινγνη πνπ
ηζρχνπλ γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ αλάδεημε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, ελψ γηα ηνπο πνιίηεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ηζρχνπλ νη εηδηθνί εθινγηθνί θαηάινγνη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 133/1997, φπσο ηζρχνπλ.
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έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 17ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, δειαδή έρνπλ
γελλεζεί κέρξη θαη ηελ 31.12.200212,



δελ έρνπλ ζηεξεζεί ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα.

Πεκεηψλεηαη φηη νη εθινγείο κε δηθαίσκα ςήθνπ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ
ςεθίδνπλ γηα πεξηθεξεηάξρε θαη γηα πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο.
Γελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ13 ζηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο φζνη Έιιελεο
πνιίηεο έρνπλ ζηεξεζεί ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα, δειαδή φζνη βξίζθνληαη ζε
πιήξε ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Αζηηθνχ Θψδηθα θαη φζνη ζηεξήζεθαλ ην δηθαίσκα απηφ ιφγσ ακεηάθιεηεο
πνηληθήο θαηαδίθεο γηα θάπνην απφ ηα εγθιήκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ Ξνηληθφ
θαη Πηξαηησηηθφ Ξνηληθφ Θψδηθα, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί απηή ε ζηέξεζε.
Ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη ηνπ εθιέγεζζαη ησλ
πνιηηψλ ηεο Έλσζεο πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα, παξέρνληαη ζηελ αξ.
38/77029/24.12.2018 εγθχθιην ηνπ π. Δζσηεξηθψλ.
Ζ άζθεζε εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο είλαη ππνρξεσηηθή14. Απφ ηελ
ππνρξέσζε απηή εμαηξνχληαη:


Νη θάηνηθνη ηνπ εμσηεξηθνχ



Όζνη έρνπλ ππεξβεί ην 70φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο



Όζνη δηακέλνπλ ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε

απφ 200 ρηιηφκεηξα απφ ην εθινγηθφ ηκήκα φπνπ ςεθίδνπλ.
Πηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο νη εηεξνδεκφηεο αζθνχλ ην εθινγηθφ ηνπο
δηθαίσκα κφλν ζην Γήκν ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ νπνίνπ είλαη
εγγεγξακκέλνη, θαη φρη ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο.15

11 Άξζξν 116, παξ. 1-2 Λ. 3852/2010
12 Άξζξν 1 Λ. 4406/2016
13 Άξζξν 5 ηνπ ΞΓ 26/2012 (άξζξν 5 ηνπ ΞΓ 96/2017)
14 Άξζξν 116 παξ.7 ηνπ Λ.3852/2010 φπσο ηζρχεη
15 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».
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Γηεπθξηλίδεηαη, επίζεο, φηη ζηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο δελ ζπληάζζνληαη
εηδηθνί εθινγηθνί θαηάινγνη γηα ηνπο θξαηνχκελνπο16 θαη ηνπο λαπηηθνχο17.

3. Δθιφγηκνη
α. Πην αμίσκα ηνπ πεξηθεξεηάξρε έρνπλ δηθαίσκα λα εθιεγνχλ φινη νη
εγγεγξακκέλνη ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν δήκνπ ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο, νη
νπνίνη18:


έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ



έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 21ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο19 θαηά ηελ εκέξα
δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ.

β. Πην αμίσκα ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνχινπ20 έρνπλ δηθαίσκα λα
εθιεγνχλ φινη νη εγγεγξακκέλνη ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν Γήκνπ ηεο νηθείαο
πεξηθέξεηαο θαη πνιίηεο θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νπνίνη:


έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθιέγεηλ



έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηελ εκέξα
δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ.

γ. Κεηαδεκφηεπζε γηα ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο ζηηο πεξηθεξεηαθέο
εθινγέο
Πηνπο ππνςήθηνπο πεξηθεξεηάξρεο θαη πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο πνπ δελ
είλαη δεκφηεο δήκνπ ηεο πεξηθέξεηαο, φπνπ ελδηαθέξνληαη λα εθιεγνχλ,
δίδεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαδεκφηεπζεο πξνθεηκέλνπ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα
ζε

απηέο,

ρσξίο ηε ζπλδξνκή ηεο πξνυπφζεζεο ηεο δηεηνχο

θαηνηθίαο.21

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.
18 Άξζξν 116, παξ. 3 ηνπ Λ.3852/2010
19

Ζ απφδεημε ηεο ειηθίαο κε ππεχζπλε 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.
20 Άξζξν 116 παξ. 2 Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ Α΄87)
21

Άξζξν 116, παξ. 6 Λ. 3852/2010
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Όζνη ελδηαθέξνληαη λα κεηαδεκνηεχζνπλ νθείινπλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα
κεηαδεκφηεπζε ζε δήκν ηεο πεξηθέξεηαο απφ ηελ 1ε Απξηιίνπ 201922 κέρξη
θαη ηελ πξνεγνχκελε ηεο θαηάζεζεο ζην αξκφδην δηθαζηήξην ηεο δήισζεο
θαηάξηηζεο ησλ ζπλδπαζκψλ, δει. κέρξη ηελ 12ε ψξα βξαδηλή ηεο 4εο
Καΐνπ 2019.
Ρα δηθαηνινγεηηθά


23

πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κεηαδεκφηεπζε είλαη ηα εμήο:

Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ε νπνία θαηαηίζεηαη ζην δήκν φπνπ
επηζπκεί λα κεηαδεκνηεχζεη. Πηελ αίηεζε απηή ν ελδηαθεξφκελνο
πξέπεη λα δειψζεη ξεηά φηη ζα ζέζεη ππνςεθηφηεηα ζηελ πεξηθέξεηα
ζηελ νπνία αλήθεη ρσξηθά ν δήκνο απηφο θαη γηα ην ιφγν απηφ δεηά ηελ
εγγξαθή ηνπ ζην δεκνηνιφγην ηνπ δήκνπ.



Ξηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ή πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ
ην δήκν απφ ηνλ νπνίν κεηαδεκνηεχεη.24



Νη δήκνη ππνρξενχληαη λα πξνβνχλ άκεζα, θαη πάλησο φρη πέξαλ ηεο
4εο Καΐνπ 2019, ζηελ έθδνζε απφθαζεο κεηαδεκφηεπζεο. 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 11ε Απγνχζηνπ 2019.

4. Θσιχκαηα εθινγηκφηεηαο - Αζπκβίβαζηα
Υο θσιχκαηα εθινγηκφηεηαο λννχληαη ηδηφηεηεο, νη νπνίεο εάλ ζπληξέρνπλ
ζην πξφζσπν θάπνηνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ αλάδεημή ηνπ σο αηξεηνχ
εθπξνζψπνπ ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ. Γηθαηνινγεηηθφο ιφγνο ζέζπηζεο ησλ
θσιπκάησλ είλαη ε απνηξνπή εθκεηάιιεπζεο δεκφζηαο ζέζεο γηα ηνλ
επεξεαζκφ ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο θαη ηελ απφθηεζε ηδίσλ σθειεκάησλ.
Υο αζπκβίβαζηα λννχληαη ηδηφηεηεο ή έξγα ηα νπνία δελ επηηξέπεηαη λα
ζπληξέρνπλ παξάιιεια κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αηξεηνχ, πξνθεηκέλνπ λα

22 Άξζξν 10 παξ. 5 Λ.3852/2010
23 Α 10784/14.3.2014, ΦΔΘ 718/Β/2014
24 Κε ηα δηθαηνινγεηηθά απηά απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ζην δεκνηνιφγην
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δηαζθαιίδεηαη ε ακεξφιεπηε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ε δηαθάλεηα
ζην δεκφζην βίν.
Δπνκέλσο ηα θσιχκαηα εθινγηκφηεηαο ζπληξέρνπλ πξηλ ηελ εθινγή θαη
αλαδεηθλχνληαη θαηά ηελ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ, ελψ ηα αζπκβίβαζηα
αλαθχπηνπλ κεηά ηελ εθινγή ζην αηξεηφ αμίσκα θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ
λέσλ αξρψλ.
Πχκθσλα ινηπφλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ. 3852/2010 φπσο
ηζρχεη, ηα θσιχκαηα είλαη ηα εμήο:
α) Θσιχκαηα ηεο παξ.1α ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ.3852/2010
– Γηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί
- Αμησκαηηθνί ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο,25
- Θξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί ησλ γλσζηψλ ζξεζθεηψλ θαη
- Κέιε Αλεμαξηήησλ Αξρψλ πνπ ζπγθξνηνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ θαηά ην
άξζξν 101 Α ηνπ Ππληάγκαηνο, θαζψο θαη ησλ αξρψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη κε
λφκν σο αλεμάξηεηεο ή ξπζκηζηηθέο
Γελ θαηαιακβάλνληαη απφ ην θψιπκα
 Νη δηθαζηηθνί ππάιιεινη, νη νπνίνη δηέπνληαη, απφ πιεπξάο ππεξεζηαθήο
θαηάζηαζεο,

απφ

απηνηειή

Θψδηθα

(«Θχξσζε

Θψδηθα Γηθαζηηθψλ

παιιήισλ», θπξση. λ. 2812/ 2000, Α’ 67)26
 Νη αλζππαζπηζηέο θαη ππαμησκαηηθνί ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, νη δφθηκνη
έθεδξνη αμησκαηηθνί θαη νη νπιίηεο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ (ζηξαηεχζηκνη,
κφληκνη, εζεινληέο, επαγγεικαηίεο θαη βξαρείαο αλαθαηάηαμεο).27
 Νη ζπλνξηαθνί θχιαθεο θαη νη εηδηθνί θξνπξνί πνπ δηέπνληαη, αληηζηνίρσο,
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2622/ 1998 (Α’ 138) θαη ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.

25 Αμησκαηηθνί ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζεσξνχληαη νη θαηέρνληεο βαζκφ ππαζηπλφκνπ Β’ θαη άλσ.
26 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 ηαθηηθφ δηνηθεηηθφ 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.
27 Γλ ΛΠΘ 201/ 1996
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2734/ 1999 (Α’ 161) απνηεινχλ ηδηαίηεξεο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ, φπσο
απηέο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, θαη δελ θαηαιακβάλνληαη απφ ην
θψιπκα απηφ.
 Νη ππξνλφκνη, νη αξρηππξνζβέζηεο θαη νη ππξνζβέζηεο.
 Νη αλζππαζπηζηέο, νη ππαμησκαηηθνί θαη νη ιηκελνθχιαθεο ηνπ ιηκεληθνχ
ζψκαηνο

28

Θαη' εμαίξεζε,
δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί θαη αμησκαηηθνί ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ησλ
ζσκάησλ αζθαιείαο, εθφζνλ δελ ππεξέηεζαλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο
πεξηθέξεηαο ζηελ νπνίν επηζπκνχλ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα θαηά ηνπο
ηειεπηαίνπο είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ησλ
απηνδηνηθεηηθψλ εθινγψλ (δει. λα κελ ππεξεηνχλ απφ 26 Καΐνπ 2017),
κπνξνχλ λα είλαη ππνςήθηνη ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα παξαηηεζνχλ απφ ηε
ζέζε ηνπο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ π.δ. 26/2012, πξηλ
απφ ηελ εκεξνκελία αλαθήξπμεο ησλ ππνςεθίσλ (δει. κέρξη ηε 12ε ψξα
βξαδπλή ηεο 10εο Κατνπ 2019).
Δηδηθέο δηαηάμεηο πνπ απαγνξεχνπλ ηελ ππνβνιή ή ηελ απνδνρή ηεο
παξαίηεζεο ησλ πξνζψπσλ απηψλ ή πνπ πεξηνξίδνπλ ην δηθαίσκά ηνπο λα
παξαηηεζνχλ ή ηελ αξκνδηφηεηα ηεο αξρήο λα απνδερζεί ηελ παξαίηεζή ηνπο
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
Δηδηθά γηα ηηο εθινγέο 2019
ην θψιπκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε α' ηεο παξαγξάθνπ 1 γηα ηα
κέιε ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ29, παχεη λα ππάξρεη, αλ ηα πξφζσπα ζηα νπνία
ζπληξέρεη απηφ παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο, πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο
28 βαζκνί ησλ αμησκαηηθψλ ηνπ ιηκεληθνχ ζψκαηνο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 13 ηνπ λ. 3079/ 2002 (Α’ 311)

29 Κέιε αλεμάξηεησλ αξρψλ πνπ ζπγθξνηνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ θαηά ην άξζξν 101 Α ηνπ Ππληάγκαηνο, θαζψο θαη
ησλ αξρψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη κε λφκν σο αλεμάξηεηεο ή ξπζκηζηηθέο, γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν ε
πιήξεο θαη απνθιεηζηηθή ηνπο απαζρφιεζε ή ε αλαζηνιή άζθεζεο εθ κέξνπο ηνπο νπνηνπδήπνηε άιινπ δεκφζηνπ
ιεηηνπξγήκαηνο ή θαζεθφλησλ, ακεηβφκελσλ ή κε, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζεηείαο ηνπο ζηελ Αλεμάξηεηε Αξρή
Πχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 101 Α ηνπ Ππληάγκαηνο: «Όπνπ απφ ην Πχληαγκα πξνβιέπεηαη ε ζπγθξφηεζε θαη
ιεηηνπξγία αλεμάξηεηεο αξρήο, ηα κέιε ηεο δηνξίδνληαη κε νξηζκέλε ζεηεία θαη δηέπνληαη απφ πξνζσπηθή θαη
ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία, φπσο λφκνο νξίδεη»
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αλαθήξπμεο ησλ ππνςεθίσλ δει. κέρξη ηε 12ε ψξα βξαδπλή ηεο 10εο Κατνπ
2019

β) Θσιχκαηα ηεο παξ.1β ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ.3852/2010
Ν Γεκνηηθφο θαη Ξεξηθεξεηαθφο Γηακεζνιαβεηήο,
Ρν θψιπκα ζπληξέρεη εθφζνλ ε ρσξηθή ηνπ αξκνδηφηεηα αθνξά ή
θαηαιακβάλεη ηελ Ξεξηθέξεηα γηα ηελ νπνία ζέηεη ππνςεθηφηεηα, γηα ηέζζεξα
(4) έηε απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν.
Δηδηθά γηα ηηο εθινγέο ηνπ 201930:
Όζνη αζθνχλ θαζήθνληα Γεκνηηθνχ θαη Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκπαξαζηάηε
κπνξνχλ λα είλαη ππνςήθηνη ζηηο πεξηθέξεηεο πνπ ππεξεηνχλ, εθφζνλ
παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο πξηλ απφ ηελ εκέξα αλαθήξπμεο ησλ
ππνςεθίσλ δει. κέρξη ηε 12ε ψξα βξαδηλή ηεο 10εο Καΐνπ 2019.
γ. Θσιχκαηα ηεο παξ.1γ ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ.3852/2010
Ν Δπφπηεο Ν.Ρ.Α., ζην ζχλνιν ησλ πεξηθεξεηψλ ζηηο νπνίεο εθηείλεηαη ε
αξκνδηφηεηά ηνπ, γηα ηέζζεξα (4) έηε απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν.

30 Ξαξ.6 ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Λ.3852/2010
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δ) Θσιχκαηα ηεο παξ.1δ ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ.3852/2010
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, θαζψο θαη
-ησλ πάζεο θχζεσο λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο πεξηθέξεηαο,
ζηηο πεξηθέξεηεο ζηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ νπνίσλ εθηεηλφηαλ ε αξκνδηφηεηά
ηνπο, κέζα ζην δεθανθηάκελν πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ
εθινγψλ δει. απφ ηηο 26 Λνεκβξίνπ 2017.
Ρν θψιπκα δελ θαηαιακβάλεη


Όζνπο θαηέρνπλ ηα παξαπάλσ αμηψκαηα εθ ηεο αηξεηήο ηνπο ηδηφηεηαο.



Όζνπο έρνπλ εθιεγεί ζηα παξαπάλσ αμηψκαηα

Δηδηθά γηα ηηο πξψηεο εθινγέο ηνπ 2019
Ρν θψιπκα παχεη λα ππάξρεη γηα ηνπο Γηνηθεηέο, πνδηνηθεηέο, Ξξφεδξνπο
Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ, Γηεπζχλνληεο ή Δληεηαικέλνπο ζπκβνχινπο λνκηθψλ
πξνζψπσλ πνπ ζέηνπλ ππνςεθηφηεηα ζε πεξηθέξεηεο άιιεο απφ εθείλεο ηεο
έδξαο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, εθφζνλ παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο πξηλ
απφ ηελ εκέξα ηεο αλαθήξπμεο ησλ ππνςεθίσλ δει. κέρξη ηε 12ε ψξα
βξαδπλή ηεο 10εο Κατνπ 2019
ε) Θσιχκαηα ηεο παξ.1ε ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ.3852/2010
πάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ
ανξίζηνπ ρξφλνπ:
-ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ,
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-ησλ δήκσλ,
-ησλ πεξηθεξεηψλ θαη
-ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη εληαγκέλα ζην Κεηξψν Φνξέσλ ηεο
Γεληθήο Θπβέξλεζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφ ηζρχεη δψδεθα κήλεο
πξηλ ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ (δει. ζηηο 25 Καΐνπ 2018)
νη νπνίνη άζθεζαλ θαζήθνληα πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ
Γηεχζπλζεο ή Γεληθήο Γηεχζπλζεο, κέζα ζην δσδεθάκελν πξηλ (δει. απφ
ηηο 26 Καΐνπ 2018) απφ ηε δηελέξγεηα ησλ απηνδηνηθεηηθψλ εθινγψλ, ζηηο
πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο, ζηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ νπνίσλ εθηεηλφηαλ ε
αξκνδηφηεηα ησλ νξγαληθψλ ηνπο κνλάδσλ.
Πην θψιπκα εκπίπηνπλ


νη Ξεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο



νη Ξξντζηάκελνη Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο,



νη Γηεπζπληέο ηαηξνί πνπ πξνΐζηαληαη ηεο Ηαηξηθήο πεξεζίαο θαη ησλ
Θέληξσλ γείαο,



ν ππεχζπλνο ζπληνληζηήο επηζηεκνληθήο ιεηηνπξγίαο Θέληξνπ γείαο

Γελ θαηαιακβάλνληαη απφ ην θψιπκα


νη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο,



νη δηεπζπληέο ηκεκάησλ, κνλάδσλ, θιηληθψλ θαη εξγαζηεξίσλ ηαηξηθήο
ππεξεζίαο ηνπ Δ.Π.

Δηδηθά γηα ηηο πξψηεο εθινγέο ηνπ 2019
Ρν θψιπκα δελ θαηαιακβάλεη ηνπο Ξεξηθεξεηαθνχο Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο,
ηνπο Ξξντζηακέλνπο Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο, ηνπο Γηεπζπληέο ηαηξνχο πνπ
πξνΐζηαληαη ηεο Ηαηξηθήο πεξεζίαο θαη ησλ Θέληξσλ γείαο θαη ηνπο
ππεχζπλνπο ζπληνληζηέο επηζηεκνληθήο ιεηηνπξγίαο Θέληξσλ γείαο,
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Πεκείσζε:
Νη αζθνχληεο θαζήθνληα πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο ή Γηεχζπλζεο ζα
πξέπεη λα έρνπλ επηιεγεί θαη ηνπνζεηεζεί, ζχκθσλα κε ηελ νηθεία δηαδηθαζία,
ζε νξγαληθή ζέζε. Ζ άζθεζε θαζεθφλησλ αλαπιεξσηή, ζπλεπεία θσιχκαηνο
ή απνπζίαο ηνπ επηιεγέληνο πξντζηακέλνπ, δελ θαζηδξχεη αληίζηνηρν θψιπκα,
εθφζνλ είλαη πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, δελ ππεξβαίλεη, ζπλήζσο, ην
δεθανρηάκελν ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ
εθινγψλ.31 Δάλ, φκσο, έρεη θελσζεί ε ζρεηηθή ζέζε θαη κέρξη ηελ επηινγή λένπ
πξντζηακέλνπ,

έγηλε

αλάζεζε

άζθεζεο

θαζεθφλησλ

αλαπιεξσηή

πξντζηακέλνπ εθφζνλ, ηφηε πθίζηαηαη θψιπκα, δνζέληνο φηη ππεξεηείηαη ν
ιφγνο ζέζπηζεο ηεο αληίζηνηρεο απαγνξεπηηθήο δηάηαμεο.32
ζη) Θσιχκαηα ηεο παξ.1ζη ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ.3852/2010
Όπνηνη ζπλδένληαη κε ηελ νηθεία πεξηθέξεηα, ηα λνκηθά ηεο πξφζσπα ή ηα
λνκηθά πξφζσπα ζηα νπνία απηή ζπκκεηέρεη, κε ζχκβαζε πξνκήζεηαο,
εθηέιεζεο έξγνπ, παξνρήο ππεξεζηψλ, παξαρψξεζεο δηθαηψκαηνο
εθκεηάιιεπζεο έξγνπ ή ππεξεζίαο κε αληηθείκελν αμίαο πάλσ απφ πέληε
ρηιηάδεο (5.000)33 επξψ εηεζίσο.
Γελ απνηειεί θψιπκα ή αζπκβίβαζην
ε ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο δηνίθεζεο ή ηνπ ππαιιήινπ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ
θαη νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νηθεία πεξηθέξεηα ,
ηα λνκηθά ηεο πξφζσπα ή ηα λνκηθά πξφζσπα ζηα νπνία απηή ζπκκεηέρεη, κε
ζχκβαζε πνπ είλαη ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο.
Γελ απνηειεί αζπκβίβαζην

31 Άξζξν 87, παξ. 1 Θ (παιιειηθφο Θψδηθαο, θπξση. Λ. 3528/ 2007, Α’ 26)
32 Ζ πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο απφ ηνλ ςπρνινγηθφ επεξεαζκφ πνπ είλαη δπλαηφλ λα αζθήζνπλ ζην εθινγηθφ
ζψκα ιφγσ ηεο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ ζην Γήκν, θαζψο θαη ε απνθπγή ηεο πξνπαξαζθεπήο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηεο ζηαδηνδξνκίαο
ηνπο σο δεκνηηθψλ αξρφλησλ.

33 Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΞΑ
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ε ζχλαςε ζχκβαζεο αγνξάο, εθπνίεζεο ή εθκίζζσζεο αθηλήησλ ηεο
πεξηθέξεηαο, εθφζνλ ε ζρεηηθή ζχκβαζε έρεη ζπλαθζεί χζηεξα απφ
πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία
δ) Θσιχκαηα ηεο παξ.1δ ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ.3852/2010
Γεληθνί δηεπζπληέο, δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη, πξφεδξνη θαη κέιε δηνηθεηηθψλ
ζπκβνπιίσλ, δηαρεηξηζηέο, κέηνρνη θαη εηαίξνη θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ,
πνπ έρνπλ ζπκβιεζεί κε ηελ νηθεία πεξηθέξεηα, ηα λνκηθά ηεο
πξφζσπα ή ηα λνκηθά πξφζσπα ζηα νπνία απηή ζπκκεηέρεη, 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 νηθεία πεξηθέξεηα, ηα λνκηθά ηεο πξφζσπα ή ηα λνκηθά πξφζσπα ζηα
νπνία

απηή

ζπκκεηέρεη,

εθφζνλ

ζπληξέρνπλ

νη

πξνυπνζέζεηο

ηεο

πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο ζη', δει. ζπλδένληαη κε ζχκβαζε πξνκήζεηαο,
εθηέιεζεο έξγνπ, παξνρήο ππεξεζηψλ, παξαρψξεζεο δηθαηψκαηνο
εθκεηάιιεπζεο έξγνπ ή ππεξεζίαο κε αληηθείκελν αμίαο πάλσ απφ πέληε
ρηιηάδεο (5.000) επξψ εηεζίσο.
Γελ ππάξρεη αζπκβίβαζην
γηα ηνπο αηξεηνχο ηεο πεξηθέξεηαο εθφζνλ ε νηθεία πεξηθέξεηα
ζπκκεηέρεη

κε

νπνηνλδήπνηε

ηξφπν

ζηελ

επηρείξεζε,

κε

ηελ

νπνία

ζπκβάιιεηαη ε ίδηα ή ηα λνκηθά ηεο πξφζσπα ή ηα λνκηθά πξφζσπα ζηα νπνία
απηή κεηέρεη
ε) Θσιχκαηα ηεο παξ.2α ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ.3852/2010
Νη εθηειεζηηθνί γξακκαηείο ησλ πεξηθεξεηψλ θαη νη δηθεγφξνη κε
έκκηζζε εληνιή, ζηηο πεξηθέξεηεο φπνπ έρνπλ ππεξεηήζεη θαηά ηελ
πξνεγνχκελε απφ ηηο εθινγέο απηνδηνηθεηηθή πεξίνδν.
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Δηδηθά γηα ηηο εθινγέο ηνπ 2019
ην θψιπκα παχεη λα ππάξρεη εθ’ φζνλ ηα πξφζσπα πνπ θαηαιακβάλνληαη
απφ απηφ παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο πξηλ ηελ εκέξα αλαθήξπμεο ησλ
ππνςεθίσλ34 (δειαδή κέρξη θαη 10 Κατνπ 2019).
Oη δηθεγφξνη κε έκκηζζε εληνιή ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ παξαηηνχληαη
πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο, ζχκθσλα κε ην
πξνεγνχκελν εδάθην, επαλέξρνληαη απηνδηθαίσο ζηελ ελεξγφ ππεξεζία, αλ
δελ εθιεγνχλ ή, ζε πεξίπησζε εθινγήο ηνπο, εθφζνλ ιήμεη, γηα νπνηνλδήπνηε
ιφγν, ε ζεηεία ηνπο
ζ) Θσιχκαηα ηεο παξ.2β ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ.3852/2010
Κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 1ε, θψιπκα ζπληξέρεη γηα ηνπο
ππαιιήινπο κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ
ανξίζηνπ ρξφλνπ ζηελ ίδηα πεξηθέξεηα θαη ηα πάζεο θχζεσο λνκηθά πξφζσπα
πνπ έρεη ζπζηήζεη ή ζηα νπνία απηή κεηέρεη.
Ρν θψιπκα αίξεηαη
εθ’ φζνλ νη ππάιιεινη παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο, ζχκθσλα κε ηε
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ π.δ. 26/2012 πξηλ ηελ αλαθήξπμε ησλ
ππνςεθίσλ δει. κέρξη ηε 12ε ψξα βξαδηλή ηεο 10εο Καΐνπ 2019. Νη ππάιιεινη
απηνί επαλέξρνληαη ζηελ ππεξεζία θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4257/201435.
Δηδηθά γηα ηηο εθινγέο ηνπ 2019
Ρν θψιπκα δελ πθίζηαηαη
η) Θσιχκαηα ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ.3852/2010
Όζνη έρνπλ εθπέζεη απφ νπνηνδήπνηε 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,
34 Άξζξν 117 παξ.2α θαη παξ.5 ηνπ Λ.3852/2010 φπσο ηζρχεη
35 Άξζξν 117, παξ. 2.β ηνπ Λ. 3852/2010.
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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 λ.
3852/2010
χζηεξα απφ πεηζαξρηθφ παξάπησκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 233 ηνπ
Λ.3852/2010.
Ρα θσιχκαηα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ηζρχνπλ γηα ηελ επφκελε απφ ηελ
έθπησζε απηνδηνηθεηηθή πεξίνδν.
ηα) Θσιχκαηα ηνπ άξζξνπ 14 παξ.6 ηνπ λ.3852/2010
Όζνη ζέηνπλ ππνςεθηφηεηα γηα αμίσκα ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο.
Πχκπησζε ζην ίδην πξφζσπν ηεο ηδηφηεηαο αηξεηνχ ηνπ πξψηνπ βαζκνχ
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
απνθιείεηαη36.
Ηβ) Αζπκβίβαζην ζχκθσλα κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ
λ.3852/2010
Γηα

φζνπο

εθιεγνχλ

πξναλαθεξζέληα

πεξηθεξεηάξρεο
θσιχκαηα

ή

πεξηθεξεηαθνί

απνηεινχλ

ζχκβνπινη

ηαπηφρξνλα

ηα
θαη

αζπκβίβαζηα.
Δπνκέλσο, πεξηθεξεηάξρεο ή πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη πνπ


απνδερηνχλ νπνηνδήπνηε απφ ηα θαζήθνληα ή έξγα πνπ ζπληζηνχλ
αζπκβίβαζην



γίλνπλ δεκφηεο ζε δήκν άιιεο πεξηθέξεηαο



είλαη νθεηιέηεο ηεο πεξηθέξεηαο ή ησλ λνκηθψλ ηεο πξνζψπσλ
δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη δελ εμνθιήζνπλ ηελ νθεηιή ηνπο ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 118 ηνπ λ. 3852/2010.

εθπίπηνπλ απφ ην αμίσκα ηνπο

36 Άξζξν 14 παξ.6 ηνπ Λ.3852/2010
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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.
ηγ Αλαζηνιή επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πεξηθεξεηάξρε
Ρέινο, ζην άξζξν 119 ηνπ Λ. 3852/ 2010, πξνβιέπεηαη ε αλαζηνιή
νπνηαζδήπνηε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πεξηθεξεηάξρε, 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.
Πηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ζε πίλαθεο νη θξίζηκεο πξνζεζκίεο γηα ηελ άξζε
θσιπκάησλ θαη γηα ηε δηαδηθαζία παξαίηεζεο θαη επαλαθνξάο ζηελ ππεξεζία.
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Θξίζηκεο πξνζεζκίεο γηα ηα θσιχκαηα
ησλ παξ.1α,1β,1γ,1δ,1ε θαη 2α, 2β ηνπ άξζξνπ 117
Γηθαζηηθνί

ιεηηνπξγνί,

αμησκαηηθνί

λα κελ ππεξεηνχλ απφ 26

Άξζξν

Καΐνπ

λ.3852/2010

2017

εληφο

ησλ

117

παξ.1α

νξίσλ ηεο πεξηθέξεηαο πνπ
ζέηνπλ ππνςεθηφηεηα θαη λα
παξαηηεζνχλ κέρξη ηε 12ε
ψξα

βξαδηλή

ηεο

10εο

Καΐνπ 2019.
Κέιε αλεμάξηεησλ αξρψλ,

Ξαξαίηεζε κέρξη ηε 12ε

ζπκπαξαζηάηεο, εθηειεζηηθνί

ψξα

γξακκαηείο,

Καΐνπ 2019

δηθεγφξνη

κε

βξαδηλή

ηεο

10εο

Άξζξν

117

παξ.5

&

6

λ.3852/2010

έκκηζζε εληνιή
Γηνηθεηέο, ππνδηνηθεηέο θ.ιπ.

Λα κελ ππεξεηνχλ απφ ηηο

Άξζξν

πνπ ζέηνπλ ππνςεθηφηεηα

26 Λνεκβξίνπ 2017

λ.3852/2010

117

παξ.1δ

117

παξ.5

117

παξ.1ε

ζηελ πεξηθέξεηα φπνπ έρεη
έδξα ην λνκηθφ πξφζσπν
Γηνηθεηέο, ππνδηνηθεηέο θ.ιπ.

Ξαξαίηεζε κέρξη ηε 12ε

πνπ ζέηνπλ ππνςεθηφηεηα

ψξα

εο

ζε πεξηθέξεηα άιιε απφ απηή

Καΐνπ 2019

βξαδηλή

ηεο

10

Άξζξν
λ.3852/2010

φπνπ έρεη έδξα ην λνκηθφ
πξφζσπν
Γληέο θαη Γεληθνί Γληέο

Λα κελ είλαη πξντζηάκελνη

Άξζξν

απφ ηηο 26 Καΐνπ 2018,

λ.3852/2010

ζηηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο
ζηα

δηνηθεηηθά

νπνίσλ

φξηα

ησλ

εθηείλνληαλ

ε

αξκνδηφηεηα ησλ νξγαληθψλ
ηνπο κνλάδσλ

26

Γηαδηθαζία παξαίηεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ ΞΓ 26/2012

Ζ παξαίηεζε επηδίδεηαη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ αξκφδηνπ
δηθαζηεξίνπ γηα ηελ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ, ν νπνίνο ηελ ππνβάιεη
ακέζσο ζηελ αξρή πνπ είλαη αξκφδηα λα ηελ απνδερζεί.
Ζ παξαίηεζε ζεσξείηαη φηη έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ηελ επίδνζή ηεο θαη δελ
κπνξεί λα αλαθιεζεί.
Δάλ απφ εηδηθέο δηαηάμεηο, απαηηείηαη δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Θπβεξλήζεσο ηεο πξάμεο γηα ηελ απνδνρή ηεο παξαίηεζεο, ε αξκφδηα αξρή
νθείιεη λα δεκνζηεχζεη ακέζσο πεξίιεςή ηεο, πνπ λα πεξηέρεη ην
νλνκαηεπψλπκν, ηε ζέζε ή ην αμίσκα πνπ θαηείρε απηφο πνπ παξαηηήζεθε ή
αλ πξφθεηηαη γηα ζηξαηησηηθνχο, ην βαζκφ θαη ην φπιν ή ηελ ππεξεζία ζηελ
νπνία απηφο αλήθε, θαζψο θαη ηε ρξνλνινγία ηεο επίδνζεο ηεο παξαίηεζεο
ζηνλ πξφεδξν ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ.

27

Δπαλαθνξά

ζηελ ππεξεζία

ζχκθσλα

κε

ην

άξζξν

32

ηνπ

λ.4257/2014

Νη ππάιιεινη κφληκνη ή ΗΓΑΣ ησλ Ξεξηθεξεηψλ θαη ησλ λνκηθψλ ηεο
πξνζψπσλ πνπ παξαηηνχληαη, ππνρξεσηηθψο, ζχκθσλα κε ηελ παξ.2β ηνπ
λ.3852/2010 επαλέξρνληαη απηνδηθαίσο ζηελ ελεξγφ ππεξεζία, εάλ δελ
εθιεγνχλ ή ιήμεη, ζε πεξίπησζε εθινγήο ηνπο, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε
ζεηεία ηνπο.
Ζ επάλνδνο ζηελ ππεξεζία γίλεηαη απηνδηθαίσο κε ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο
απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηελ ππεξεζία θαη ζηε ζέζε απφ ηελ νπνία είρε
παξαηηεζεί. Αλ ε ππεξεζία απηή δελ πθίζηαηαη θαηά ην ρξφλν ηεο επαλφδνπ,
ε αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηελ ππεξεζία φπνπ έρνπλ κεηαθεξζεί νη ππάιιεινη
ηεο ππεξεζίαο εθείλεο.
Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηψλ κελψλ απφ ηελ
αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ ή απφ ηε ιήμε, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ηεο
ζεηείαο ηνπο. Αλ δελ ππάξρεη θελή ζέζε, ν ππάιιεινο επαλέξρεηαη σο
ππεξάξηζκνο θαη θαηαιακβάλεη απηνδηθαίσο ηελ πξψηε ζέζε πνπ ζα θελσζεί
ζηνλ θιάδν ηνπ.37
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαίηεζεο, κέρξη λα εθιεγνχλ ή, εθφζνλ δελ εθιεγνχλ,
κέρξη λα επαλέιζνπλ ζηελ ππεξεζία ηνπο, αζθαιίδνληαη γηα πγεηνλνκηθή
πεξίζαιςε ζην θνξέα αζθάιηζεο πνπ ήζαλ αζθαιηζκέλνη πξηλ ηελ παξαίηεζή
ηνπο, θαηαβάιινληαο νη ίδηνη ηηο πξνβιεπφκελεο εηζθνξέο αζθαιηζκέλνπ θαη
εξγνδφηε επί ησλ απνδνρψλ πνπ είραλ θαηά ην ρξφλν ηεο παξαίηεζήο ηνπο.

37 Άξζξν 18 παξ.5 Λ.1735/1987 φπσο ηζρχεη
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β’: ΞΝΤΖΦΗΝΡΖΡΔΠ - ΠΛΓΑΠΚΝΗ
1. πνςεθηφηεηεο
Ζ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο γηα ην αμίσκα ηνπ πεξηθεξεηάξρε θαη ηνπ
πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνχινπ γίλεηαη θαηά ζπλδπαζκνχο. πνςεθηφηεηεο
εθηφο ζπλδπαζκνχ απνθιείνληαη.
Θάζε ππνςήθηνο έρεη δηθαίσκα λα ζέζεη ππνςεθηφηεηα κφλν γηα έλα αμίσκα
θαη κφλνλ ζε έλα ζπλδπαζκφ:38


Γελ κπνξεί θάπνηνο ηαπηφρξνλα λα είλαη ππνςήθηνο πεξηθεξεηάξρεο θαη

πεξηθεξεηαθφο ζχκβνπινο


Γελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ππνςεθίνπ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ

ζπλδπαζκνχο
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2. Ππλδπαζκνί
Θάζε ζπλδπαζκφο πεξηιακβάλεη39:
 Ρνλ ππνςήθην πεξηθεξεηάξρε.


Ρνπο ππνςήθηνπο πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο, ζε αξηζκφ ίζν θαη’
ειάρηζηνλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο φπνπ
ζέηνπλ ππνςεθηφηεηα, κε δπλαηφηεηα πξνζαχμεζεο ηνπ αξηζκνχ
απηνχ θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%). Ρπρφλ δεθαδηθφο αξηζκφο
ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ επφκελε αθέξαηε κνλάδα, εθφζνλ ην θιάζκα
είλαη ίζν κε ην κηζφ ηεο κνλάδαο θαη άλσ.



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 ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ηνπ ζπλνιηθνχ
αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ ηνπ νηθείνπ ζπλδπαζκνχ. Ρπρφλ δεθαδηθφο
38 Άξζξν 120, παξ. 3 θαη 4 ηνπ Λ. 3852/2010.
39 Άξζξν 120, παξ. 5 ηνπ Λ. 3852/2010.

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 πνζνζηφ απηφ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ζπλδπαζκφο
θαηαλέκεη ζηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ πνζφζησζε, φπσο επηζπκεί.
Πην παξάξηεκα 7 παξαηίζεηαη πίλαθαο ππνινγηζκνχ ειάρηζηνπ θαη κέγηζηνπ
αξηζκνχ ππνςεθίσλ αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα

3. Γήισζε Ππλδπαζκνχ
Ν ζπλδπαζκφο θαηαξηίδεηαη κε γξαπηή δήισζε πνπ ηελ ππνγξάθεη ν
επηθεθαιήο ηνπ.
Ζ δήισζε ζπληάζζεηαη αηειψο ζε απιφ θχιιν ράξηνπ θαη αλαγξάθνληαη
θαηά ζεηξά40:


Ρν φλνκα θαη ηπρφλ έκβιεκα ηνπ ζπλδπαζκνχ.

Απαγνξεχεηαη41 λα νξίδεηαη ή λα ρξεζηκνπνηείηαη σο φλνκα ή σο έκβιεκα ηνπ
ζπλδπαζκνχ ζχκβνιν ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο ή ζεκαία ή άιιν παξφκνην ζχκβνιν
θξάηνπο ή ζεκείν ηδηαίηεξεο επιάβεηαο, ζηέκκα, φλνκα ή έκβιεκα πνιηηηθήο
νξγάλσζεο, θσηνγξαθία νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ, έκβιεκα θξάηνπο, πνπ ίζρπε
παιαηφηεξα ή ηζρχεη αθφκε, θαζψο θαη ζχκβνια ή εκβιήκαηα ηνπ δηθηαηνξηθνχ
θαζεζηψηνο ηεο 21εο Απξηιίνπ 1967 ή ζχκβνια ή εκβιήκαηα κε ξαηζηζηηθφ ή
μελνθνβηθφ πεξηερφκελν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 927/1979 (Α΄ 139).
Δθφζνλ ε παξάβαζε βεβαησζεί απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην, θαη αθνξά ζην έκβιεκα
ηνπ ζπλδπαζκνχ, απηφο αλαθεξχζζεηαη κφλν κε ην φλνκά ηνπ θαη ρσξίο έκβιεκα,
ελψ εθφζνλ αθνξά ην φλνκα ηνπ ζπλδπαζκνχ, ε δήισζε είλαη απαξάδεθηε.
Αλ γίλνπλ πεξηζζφηεξεο δειψζεηο κε ην ίδην φλνκα ή έκβιεκα απφ ππνςήθηνπο
ζπλδπαζκνχο γηα ηελ αλάδεημε πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ ηεο ίδηαο πεξηθέξεηαο, δηθαίσκα
ρξήζεο έρεη φπνηνο ην έρεη δειψζεη πξψηνο.

40 Άξζξν 120, παξ. 5 ηνπ λ. 3852/2010
41 Άξζξν 18 παξ.7 ηνπ Λ.3852/2010
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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. Δάλ δελ ππάξρεη έλδεημε,
ζεσξείηαη

σο

ππνςήθηνο

πεξηθεξεηάξρεο

ν

πξψηνο

αλαγξαθφκελνο

ππνςήθηνο ζην ζπλδπαζκφ.


Αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα, επίζεο κε αιθαβεηηθή ζεηξά νλνκαζίαο:

ηα επψλπκα, ηα θχξηα νλφκαηα θαη ηα παηξψλπκα ησλ ππνςήθησλ
πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνχισλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά επσλχκσλ.
Αλαθνξηθά κε ηελ αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ επσλχκσλ ησλ ππνςεθίσλ
επηζεκαίλνληαη ηα εμήο42:
 Δπηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί πέξαλ ηνπ θπξίνπ νλφκαηνο ηνπ ππνςεθίνπ

θαη

ππνθνξηζηηθφ

απηνχ

ή

θαιιηηερληθφ

ςεπδψλπκν,

ιφγσ

ηεο

αλαγλσξηζηκφηεηαο πνπ δηαηεξεί κε απηφ. Πηελ πεξίπησζε απηή ην
ππνθνξηζηηθφ αθνινπζεί ην θχξην φλνκα ή ην επψλπκν θαη ηίζεηαη εληφο
παξελζέζεσο.
 Δάλ ν ππνςήθηνο είλαη έγγακνο ή έγγακε ή έρεη ζπλάςεη ζχκθσλν

ζπκβίσζεο, κπνξεί λα πξνζζέζεη θαη ην επψλπκν ηνπ ζπδχγνπ ή ηνπ
ζπκβηνχληνο, αλεμαξηήησο ζεηξάο.
Γπλαίθεο ππνςήθηνη πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηελ νηθνγελεηαθή κεξίδα κε ην
επψλπκν ηνπ ζπδχγνπ ηνπο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο πξψην
επψλπκν είηε ην παηξηθφ είηε ηνπ ζπδχγνπ. Δάλ γίλεη ρξήζε κφλνλ ηνπ
ζπδπγηθνχ επσλχκνπ, ηίζεηαη ην φλνκα ηνπ ζπδχγνπ κε ηελ έλδεημε
«ζχδπγνο» ή ζε ζχληκεζε «ζχδ.».

Γηα

θάζε

ππνςήθην

(πεξηθεξεηάξρε

θαη

πεξηθεξεηαθνχο

ζπκβνχινπο)

επηζπλάπηνληαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά43:
α) Ξηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο, ην νπνίν απνδεηθλχεη ηελ εγγξαθή ηνπ
ππνςήθηνπ ζην δεκνηνιφγην δήκνπ ηεο Ξεξηθέξεηαο φπνπ είλαη ππνςήθηνο ή
πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο δήκνπ ηεο Ξεξηθέξεηαο ζηελ νπνία

42 Άξζξν 18, παξ. 6 ηνπ Λ. 3852/2010
43 Άξζξν 120, παξ. 6 ηνπ Λ. 3852/2010
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είλαη ππνςήθηνο, ην νπνίν απνδεηθλχεη φηη είλαη δεκφηεο ηνπ δήκνπ απηνχ
(θαλνληθή εγγξαθή)
β) πεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη
απνδέρεηαη ηελ ππνςεθηφηεηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν αμίσκα θαη ζηε
ζπγθεθξηκέλε εθινγηθή πεξηθέξεηα θαη φηη δελ έρεη ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ
δηθαηψκαηα ή φηη έρεη ιήμεη ε πξφζθαηξε ζηέξεζή ηνπο ή φηη ζα έρεη ιήμεη
ηελ εκέξα ηεο εθινγήο, θαζψο θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ηα θσιχκαηα
εθινγηκφηεηαο

ηνπ

άξζξνπ

117

ηνπ

λ.

3852/2010,

φπσο

ηζρχεη.

Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ απαηηείηαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε ζεψξεζε
ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.
γ) Απνδεηθηηθφ είζπξαμεο ΓΝ ή παξάβνιν ή ειεθηξνληθφ
παξάβνιν, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο πεξηθεξεηάξρεο
θαη πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη έρνπλ θαηαζέζεη ην πνζφλ ησλ δηαθνζίσλ
(200) θαη πελήληα (50) επξψ, αληίζηνηρα.
Ζ δήισζε ηνπ ζπλδπαζκνχ:
επηδίδεηαη ζηνλ πξφεδξν ηνπ πνιπκεινχο πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο
πεξηθέξεηαο θαη ζην πξσηνδηθείν Αζελψλ ζηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο:


είηε κε παξάδνζε απφ ηνλ ππνςήθην Ξεξηθεξεηάξρε



είηε κε δηθαζηηθφ επηκειεηή θαηφπηλ παξαγγειίαο ηνπ ππνςήθηνπ

πεξηθεξεηάξρε.
Ζ επίδνζε ή ε παξάδνζε πξαγκαηνπνηείηαη ην αξγφηεξν είθνζη (20) εκέξεο
πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο, δειαδή ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ 12ε
ψξα βξαδηλή ηεο 5εο Καΐνπ 201944
θξίλεηαη απαξάδεθηε, φηαλ 45


δελ πεξηιακβάλεη ηα ειάρηζηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ
120 ηνπ Λ.3852/2010 (βι. παξ.2 ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ)

44 Άξζξν 120, παξ. 7 ηνπ Λ. 3852/2010
45 Άξζξν 18 παξ.9 ηνπ λ.3852/2010
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δελ πεξηιακβάλεη έγθπξν φλνκα ζπλδπαζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ.3852/2010 (βι. παξ.3 ηεο παξνχζαο
εγθπθιίνπ)



ππνβάιεηαη εθπξφζεζκα



δελ πιεξνί ηελ πνζφζησζε θχινπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 120
ηνπ Λ.3852/2010(βι. παξ.2 ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ)

θαη απηφ βεβαησζεί απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην

4. 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 αξκφδην Ξξσηνδηθείν46, δει. κέρξη θαη ηελ 12ε ψξα βξαδηλή
ηεο 5εο Κατνπ 2019, θαη κφλν πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί ν ζπλδπαζκφο
έσο ηνλ επηηξεπφκελν αξηζκφ ππνςεθίσλ ζπκβνχισλ.
Πηελ πεξίπησζε απηή ε ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ

ππνςήθην Ξεξηθεξεηάξρε.
Δπηζπλάπηνληαη,

δε,

ζε

απηή

ηα

ζηνηρεία

πνπ

αλαγξάθνληαη

ζηελ

πξνεγνχκελε ελφηεηα 3, θαζψο θαη γξαπηή απνδνρή ηνπ πξνζψπνπ πνπ
πξνηείλεηαη.
Κεηά ηελ 5ε Καΐνπ 2019, θακία κεηαβνιή ηεο δήισζεο δελ επηηξέπεηαη, εθηφο
απφ ηελ αληηθαηάζηαζε πξνζψπσλ πνπ παξαηηήζεθαλ ή απεβίσζαλ, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 123 ηνπ λ. 3852/2010.
Αληηθαηάζηαζε πξνζψπσλ πνπ παξαηηήζεθαλ ή απεβίσζαλ47
Ν ππνςήθηνο πεξηθεξεηάξρεο 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,

46 Άξζξν 120 παξ.7 ηνπ λ.3852/2010
47 Άξζξν 123 ηνπ λ.3852/2010
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πξηλ απφ ηελ δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο, δει. κέρξη θαη ηελ 18ε Κατνπ
2019.
Πε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή ζαλάηνπ ππνςήθηνπ πεξηθεξεηάξρε, 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 πνπ επηδίδεηαη κε απφδεημε ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ
Ξξσηνδηθείνπ, δχν (2) εκέξεο ην αξγφηεξν πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο
ςεθνθνξίαο δειαδή κέρξη 12ε βξαδπλή ηεο 24εο Κατνπ 2019.
Πηε δήισζε επηζπλάπηνληαη ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ ελφηεηα 3 θαζψο
θαη ε γξαπηή απνδνρή ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξνηείλεηαη. Ρν αξκφδην δηθαζηήξην
αλαθεξχζζεη ακέζσο ηνλ λέν ππνςήθην.
Πε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ζπκπιεξσκαηηθήο δήισζεο, ηε ζέζε ηνπ
ππνςεθίνπ πεξηθεξεηάξρε θαηαιακβάλεη φπνηνο ζχκβνπινο ηνπ επηηπρφληνο
ζπλδπαζκνχ έιαβε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο ζε φιε ηελ
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πεξηθέξεηα.
Πε

πεξίπησζε

παξαίηεζεο

ή

ζαλάηνπ

ππνςεθίνπ

πεξηθεξεηαθνχ

ζπκβνχινπ, ηε ζέζε ηνπ κπνξεί λα θαηαιάβεη λένο ππνςήθηνο. Πηελ
πεξίπησζε απηή, ππνβάιιεηαη ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε απφ ηνλ ππνςήθην
πεξηθεξεηάξρε, ζπλνδεπφκελε απφ ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ ελφηεηα 3
θαζψο

θαη

γξαπηή

απνδνρή

ηνπ

πξνζψπνπ

πνπ

πξνηείλεηαη.

Ζ

ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε ππνβάιιεηαη δχν (2) εκέξεο ην αξγφηεξν πξηλ απφ
ηε δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο δειαδή κέρξη 12ε βξαδηλή ηεο 24εο Καΐνπ
2019.
Πεκεηψλνπκε φηη ε παξ.3 ηνπ άξζξνπ 123 ηνπ λ.3852/2010 δελ νξίδεη ξεηά
ηελ

πξνζεζκία

θαηάζεζεο

ηεο

ζπκπιεξσκαηηθήο

δήισζεο

γηα

ηελ

αληηθαηάζηαζε ηνπ ππνςήθηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνχινπ. Υζηφζν, απηή δελ
κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αληηθαηάζηαζε
ππνςήθηνπ πεξηθεξεηάξρε.

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 3,



κηθξφηεξν αξηζκφλ ππνςεθίσλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνχισλ απφ ηνλ
αξηζκφ ησλ εδξψλ θάζε εθινγηθήο πεξηθέξεηαο

ζεσξείηαη λφκηκνο θαη αλαθεξχζζεηαη απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν48.

5. Αλαθήξπμε
Απφ ην άξζξν 122 ηνπ λ. 3852/2010 ζπλάγεηαη φηη ε αλαθήξπμε ησλ
ππνςήθησλ

ζπλδπαζκψλ

έρεη

αλαηεζεί

ζηα

πνιηηηθά

δηθαζηήξηα,

σο

αξκνδηφηεηα δηνηθεηηθήο θχζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 94 παξ. 4 ηνπ
Ππληάγκαηνο,

θαη

νη

απνθάζεηο

ησλ

πνιηηηθψλ

δηθαζηεξίσλ,

πνπ

αλαθεξχζζνπλ ηνπο ππνςήθηνπο ζπλδπαζκνχο, έρνπλ ηνλ ραξαθηήξα
δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ.
Ζ αλαθήξπμε ησλ ζπλδπαζκψλ ησλ ππνςεθίσλ γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο αξρέο
ζηηο εθινγέο ηεο 26εο Καΐνπ 2019 γίλεηαη απφ ην δηθαζηήξην, ζην νπνίν
ππνβιήζεθαλ νη δειψζεηο ησλ ζπλδπαζκψλ, ηε δεθάηε πέκπηε εκέξα πξηλ
απφ ηελ ςεθνθνξία, δειαδή κέρξη ηελ 12ε ψξα βξαδηλή ηεο 11εο Καΐνπ
2019.
Ν

πξφεδξνο

ηνπ πξσηνδηθείνπ

θνηλνπνηεί

ακέζσο

ηηο

απνθάζεηο

αλαθήξπμεο ησλ ζπλδπαζκψλ ζηνλ πεξηθεξεηάξρε.
Ν πεξηθεξεηάξρεο ζεσξεί θαη απνζηέιεη ακέζσο ζε θάζε Γήκν πίλαθα ησλ
ζπλδπαζκψλ πνπ έρνπλ αλαθεξπρζεί, πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζνχλ ζην
πξφγξακκα εθινγήο49.
Ν δήκαξρνο, εθδίδεη θαη δεκνζηεχεη, κε ηνηρνθφιιεζε, ζε φιεο ηηο ζπλνηθίεο,
ζε φια ηα ρσξηά θαη ηνπο νηθηζκνχο ηνπ δήκνπ θαη αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα
48 Άξζξν 123, παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010.
49 Άξζξν 122 ηνπ Λ. 3852/2010.
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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 πεξηθεξεηάξρεο50.
Πε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ππνςεθίσλ πνπ παξαηηήζεθαλ ή απεβίσζαλ
κεηά ηελ 18ε Καΐνπ 2019, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη
παξαπάλσ, ην αξκφδην δηθαζηήξην θνηλνπνηεί ακέζσο ηε κεηαβνιή απηή ζηνλ
πεξηθεξεηάξρε, θαη απηφο ζηνλ νηθείν δήκν γηα ηελ έθδνζε θαη δεκνζίεπζε
ζπκπιεξσκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθινγήο.

6. Γηθαηψκαηα ηνπ ζπλδπαζκνχ
Θάζε ζπλδπαζκφο έρεη δηθαίσκα51 λα νξίζεη έλαλ αληηπξφζσπν θαη δχν
αλαπιεξσηέο ηνπ ζε θάζε εθινγηθφ ηκήκα κε γξαπηή δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ
πεξηθεξεηάξρε.
Δπίζεο, θάζε ζπλδπαζκφο έρεη δηθαίσκα λα δηνξίδεη πιεξεμνχζην κε
ζπκβνιαηνγξαθηθή δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ πεξηθεξεηάξρε52. Ν πιεξεμνχζηνο
απηφο ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζπλδπαζκνχ, ζχκθσλα κε ην λφκν,
νηηδήπνηε κπνξεί λα ελεξγήζεη ν ππνςήθηνο πεξηθεξεηάξρεο θαηά ηε
δηεμαγσγή ηεο εθινγήο.
Γελ κπνξνχλ λα δηνξηζηνχλ αληηπξφζσπνη, αλαπιεξσηέο ή πιεξεμνχζηνη
ζπλδπαζκψλ:


κέιε πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ



νη πεξηθεξεηάξρεο



νη αληηπεξηθεξεηάξρεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο

50 Άξζξν 125 ηνπ Λ. 3852/2010.
51 Άξζξν 124, παξ. 1 ηνπ Λ.3852/2010.
52 Αλ ππνςήθηνο πεξηθεξεηάξρεο παξαηηεζεί ή απνβηψζεη θαη δελ αληηθαηαζηαζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 123 ηνπ
Λ. 3852/2010, ν δηνξηζκφο ησλ αληηπξνζψπσλ θαη ηνπ πιεξεμνπζίνπ γίλεηαη κε δήισζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ππνςεθίσλ ηνπ
νηθείνπ ζπλδπαζκνχ.
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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,
φπσο ηζρχεη, εθηφο αλ παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο
αλαθήξπμεο ησλ ζπλδπαζκψλ53.
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.
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53 Άξζξν 124, παξ 5 Λ. 3852/2010. Γηα ηελ παξαίηεζε θαη ηελ απνδνρή ηεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ
117 ηνπ Λ. 3852/2010, φπσο ηζρχεη.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ

Γ’:

ΤΖΦΝΓΔΙΡΗΑ-

ΠΡΑΟΝΠ

ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ
Ρα ςεθνδέιηηα54 ηππψλνληαη κε επζχλε ησλ ζπλδπαζκψλ. Νη ζπλδπαζκνί
νθείινπλ λα παξαδψζνπλ ηα ςεθνδέιηηα, 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. 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.
Ρα ςεθνδέιηηα θαηαζθεπάδνληαη απφ ιεπθφ ραξηί, έρνπλ ζρήκα νξζνγψλην
ελψ ηα ηππνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη ζε καχξε απφρξσζε.55

1 Ξεξηερφκελν ςεθνδειηίσλ
Θάζε ζπλδπαζκφο εθηππψλεη ηδηαίηεξν ςεθνδέιηην γηα θάζε εθινγηθή
πεξηθέξεηα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαηά ζεηξά ηα εμήο ζηνηρεία56:


ζην πάλσ κέξνο ηνπ ςεθνδειηίνπ ην φλνκα ηνπ ζπλδπαζκνχ θαη ην
ηπρφλ έκβιεκα



ην

επψλπκν,

ην

φλνκα

θαη

ην

παηξψλπκν

ηνπ

ππνςεθίνπ

πεξηθεξεηάξρε κε ηελ αληίζηνηρε έλδεημε δίπια ή θάησ απφ ην φλνκα


ηνπο

ππνςεθίνπο

πεξηθεξεηαθνχο

ζπκβνχινπο

ηεο

αληίζηνηρεο

εθινγηθήο πεξηθέξεηαο, κε αιθαβεηηθή ζεηξά
Πε φζεο πεξηθέξεηεο γίλεη επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία ηελ 2ε Ηνπλίνπ 2019, ηα
ςεθνδέιηηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ εθινγή απηή ζα είλαη ηα ίδηα

54 Άξζξν 129 ηνπ Λ. 3852/2010.
55 Άξζξν 127 ηνπ Λ.3852/2010
56 Άξζξν 129 ηνπ Λ. 3852/2010
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κε ηα ςεθνδέιηηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηελ πξψηε Θπξηαθή, δειαδή ηελ
26ε Καΐνπ 2019.

2. 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
ζεκεησκέλνο θαη ε εγθπξφηεηα ηνπ ςεθνδειηίνπ ειέγρεηαη, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ Λ. 3852/2010, φπσο ηζρχεη.
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 Κέγηζηνο αξηζκφο επηηξεπφκελσλ

πεξηθέξεηαο

ζηαπξψλ πξνηίκεζεο

1-3

1

4-7

2

8-12

3

13 θαη άλσ

4

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 πξνηίκεζεο57.

57 Άξζξν 129 Α, παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηνλ ππνςήθην Ξεξηθεξεηάξρε δελ ζεκεηψλεηαη ζηαπξφο
πξνηίκεζεο, εάλ φκσο ηεζεί ζηαπξφο, ην ςεθνδέιηην δελ αθπξψλεηαη γηα ην
ιφγν απηφ.
Πην παξάξηεκα 8 παξαηίζεηαη πίλαθαο κε ηνλ κέγηζην αξηζκφ ζηαπξψλ αλά
εθινγηθή πεξηθέξεηα.

3. Άθπξα ςεθνδέιηηα
Ρν ςεθνδέιηην είλαη άθπξν58 αλ:
 έρεη ζεκεησζεί ζηαπξφο πξνηίκεζεο κε ρξψκα δηαθνξεηηθφ απφ καχξν ή
κπιε
 δελ έρεη νξζνγψλην ζρήκα θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ
ηελ Απφθαζε ηνπ π. Δζσηεξηθψλ κε ηελ νπνία νξίδνληαη νη δηαζηάζεηο
 δελ είλαη ηππσκέλν ζε ιεπθφ ραξηί θαη ε εθηχπσζε δελ είλαη ζε καχξε
απφρξσζε
 έρνπλ ζεκεησζεί ζε νπνηαδήπνηε πιεπξά ηνπ ιέμεηο, θξάζεηο,
ππνγξακκίζεηο, ζηίγκαηα ή άιια ζεκεία, εθφζνλ θξηζεί φηη ηα
παξαπάλσ απνηεινχλ δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα, πνπ παξαβηάδνπλ κε
ηξφπν πξνθαλή ην απφξξεην ηεο ςεθνθνξίαο.
 Αλ βξεζεί ζην θάθειν κε έλα ή πεξηζζφηεξα άιια έγθπξα ή άθπξα
ςεθνδέιηηα, ηνπ ίδηνπ ή δηαθνξεηηθνχ ζπλδπαζκνχ ή κε ιεπθά.
 Αλ βξεζεί κέζα ζε θάθειν, πνπ δελ είλαη ζχκθσλνο κε ηηο ξπζκίζεηο
ηεο Α 6026/29.1.2019 (ΦΔΘ 279/Β/2019).
 Αλ θέξεη εγγξαθέο θαη δηαγξαθέο, εθηφο ηεο πεξίπησζεο ζηελ νπνία
θαηά

ηηο

δηαηάμεηο

ηεο

εθινγηθήο

λνκνζεζίαο

(π.δ.

26/2012)

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιεπθά ςεθνδέιηηα ιφγσ κε επάξθεηαο ησλ εληχπσλ

58 Άξζξν 130 ηνπ Λ.3852/2010

40

4. Δθινγηθνί θάθεινη
Νη θάθεινη59, ζηνπο νπνίνπο εζσθιείνληαη ηα ςεθνδέιηηα, θαηαζθεπάδνληαη
γηα φιε ηελ επηθξάηεηα κε θξνληίδα ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ απφ ραξηί
αδηαθαλέο θαη έρνπλ ζηελ εκπξφο πιεπξά έληππν γλψξηζκα.
Νη δηαζηάζεηο ησλ θαθέισλ, ην έληππν γλψξηζκα ηνπο θαη ε απφρξσζε ηνπο
θαζνξίδνληαη κε ηελ Α 6026/29.1.2019 (ΦΔΘ 279/Β/2019)
Ρν πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, θξνληίδεη λα απνζηέιιεηαη, εγθαίξσο, ζηνπο
πεξηθεξεηάξρεο επαξθήο αξηζκφο θαθέισλ. Νη πεξηθεξεηάξρεο θξνληίδνπλ λα
δηαβηβάδνληαη, εγθαίξσο, νη θάθεινη απηνί ζηηο Γεκνηηθέο Αξρέο, πνπ
εθνδηάδνπλ ηηο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο θάζε εθινγηθνχ ηκήκαηνο ηεο ρσξηθήο
αξκνδηφηεηαο ηνπο.
Αλ δελ ππάξρνπλ νη αλσηέξσ θάθεινη, ε εθνξεπηηθή επηηξνπή πηζηνπνηεί ηελ
έιιεηςε θαη πξνκεζεχεηαη άιινπο νκνηφκνξθνπο θαθέινπο.
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.

59 Άξζξν 131 ηνπ Λ.3852/2010
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ: ΔΘΙΝΓΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ
Κε ηνλ λ.4555/2018 εηζάγεηαη ην εθινγηθφ ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο γηα
ηελ θαηαλνκή ησλ εδξψλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ θαηαλνκή ησλ
εδξψλ

ηνπ

πεξηθεξεηαθνχ

ζπκβνπιίνπ

νξηζηηθνπνηείηαη

ηελ

εκέξα

δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ (α’ γχξνο)60 θαη ηελ επφκελε Θπξηαθή
δηεμάγνληαη

εθινγέο

(β’

γχξνο)

κφλνλ

γηα

ηελ

αλάδεημε

ηνπ

πεξηθεξεηάξρε, εθ’ φζνλ θαηά ηνλ πξψην γχξν θαλέλαο ζπλδπαζκφο δελ
έρεη ιάβεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία (50%+1) ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ, πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ εθινγή ηνπ. Δπηηπρψλ ζπλδπαζκφο ζεσξείηαη απηφο ηνπ
αλαδεηρζέληνο πεξηθεξεηάξρε.

1. Θαηαλνκή ησλ εδξψλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ
(άξζξν 138 ηνπ λ.3852/2010)
Ρν ζχλνιν ησλ εδξψλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ θαηαλέκνληαη ζηνπο
ζπλδπαζκνχο πνπ κεηείραλ ζηηο εθινγέο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ έγθπξσλ
ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβαλ.
Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ θαηαλνκή ησλ εδξψλ πεξηιακβάλεη ηα εμήο βήκαηα61:
Βήκα 1ν : πνινγηζκφο εθινγηθνχ κέηξνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ
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.
Νη έδξεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην
αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ παξαξηήκαηνο 2 θαη ζηνπο ράξηεο
ηνπ παξαξηήκαηνο 3.

60 Άξζξν 139 παξ.5 ηνπ Λ.3852/2010
61 Άξζξν 138 παξ.2 ηνπ Λ. 3852/2010
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Βήκα 2ν : Θαηαλνκή εδξψλ
Ν αξηζκφο ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ δηαηξείηαη
ζηε ζπλέρεηα κε ην εθινγηθφ κέηξν θαη θαζέλαο ηνπο θαηαιακβάλεη
ηφζεο έδξεο φζν θαη ην αθέξαην πειίθν ηεο δηαίξεζεο.
Βήκα 3ν : Θαηαλνκή αδηάζεησλ εδξψλ κε βάζε ηα αρξεζηκνπνίεηα
ππφινηπα
Αλ 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, αλεμαξηήησο εάλ έιαβαλ ή φρη έδξα
θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία, αλάινγα κε ηα αρξεζηκνπνίεηα
ππφινηπά ηνπο:
 Νη ζπλδπαζκνί ηαμηλνκνχληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα
κε ηα αρξεζηκνπνίεηα ππφινηπα ηνπο
 Νη έδξεο θαηαλέκνληαη αλά κία ζε θάζε ζπλδπαζκφ μεθηλψληαο
απφ ην ζπλδπαζκφ κε ην κεγαιχηεξν αρξεζηκνπνίεην
ππφινηπν θαη ζπλερίδνληαο θαηά θζίλνπζα ζεηξά
 Κεηαμχ ζπλδπαζκψλ πνπ έρνπλ ίζν αξηζκφ αρξεζηκνπνίεησλ
ππνινίπσλ, γίλεηαη θιήξσζε.
Βήκα 4ν: Θαηαλνκή αδηάζεησλ εδξψλ κε βάζε ηα έγθπξα ςεθνδέιηηα
Αλ κεηά ηελ θαηαλνκή ησλ εδξψλ κε βάζε ηα αρξεζηκνπνίεηα
ππφινηπα παξακέλνπλ αδηάζεηεο έδξεο, απηέο θαηαλέκνληαη αλά
κία, ζε φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο, αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ
ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ ηνπ ζπλδπαζκνχ.
Πε πεξίπησζε ίζνπ αξηζκνχ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ δχν ή θαη
πεξηζζφηεξσλ ζπλδπαζκψλ, ελεξγείηαη κεηαμχ ηνπο θιήξσζε απφ
ην αξκφδην δηθαζηήξην.
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Θαηαλνκή

εδξψλ

πεξηθεξεηαθνχ

ζπκβνπιίνπ

ζε

πεξίπησζε

αλαθήξπμεο ελφο κφλν ζπλδπαζκνχ62
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. Όζνη δελ θαηαιάβνπλ ζέζε θαηά ηα πξνεγνχκελα, εθιέγνληαη
αλαπιεξσκαηηθνί θαηά ηελ ίδηα ζεηξά.

2.

Θαηαλνκή

εδξψλ

πεξηθεξεηαθνχ

ζπκβνπιίνπ

αλά

εθινγηθή πεξηθέξεηα (άξζξν 140 ηνπ λ.3852/2010)
Νη έδξεο πνπ έιαβε ζπλνιηθά θάζε ζπλδπαζκφο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ (θαηαλνκή κε ην άξζξν 138) θαηαλέκνληαη ζε
θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία63. Πεκεηψλνπκε φηη ζηε
δηαδηθαζία ζπκκεηέρνπλ κφλν νη ζπλδπαζκνί πνπ δηθαηνχληαη έδξεο ζχκθσλα
κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.
Βήκα 1ν: Θαηαλνκή κνλνεδξηθψλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ64
Ζ θαηαλνκή μεθηλά απφ ηηο ηπρφλ κνλνεδξηθέο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ηεο
πεξηθέξεηαο. Ζ έδξα θάζε κνλνεδξηθήο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο απνδίδεηαη ζηνλ
ζπλδπαζκφ πνπ έιαβε ηηο πεξηζζφηεξεο έγθπξεο ςήθνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε
εθινγηθή πεξηθέξεηα. Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ
ζπλδπαζκψλ, ηελ έδξα ηε δηθαηνχηαη ν κηθξφηεξνο ζε εθινγηθή δχλακε
ζπλδπαζκφο ζε φιε ηε πεξηθέξεηα.
Πε πεξίπησζε πνπ κε ηελ παξαπάλσ θαηαλνκή θάπνηνο ζπλδπαζκφο ιάβεη
πεξηζζφηεξεο έδξεο απφ απηέο πνπ δηθαηνχηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 138,
απηέο ηνπ αθαηξνχληαη αλά κία μεθηλψληαο απφ ηε κνλνεδξηθή εθινγηθή
πεξηθέξεηα πνπ ν ζπλδπαζκφο έιαβε ηηο ιηγφηεξεο ςήθνπο.

62 Άξζξν 138 παξ.3 ηνπ λ.3852/2010
63 Άξζξν 140 ηνπ Λ. 3852/2010
64 Άξζξν 140 παξ. 1,2,3,4 ηνπ Λ.3852/2010
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Δάλ παξακείλνπλ αδηάζεηεο έδξεο κνλνεδξηθψλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ
απνλέκνληαη ζηνλ δεχηεξν ζε εθινγηθή δχλακε ζπλδπαζκφ ζηε ζπγθεθξηκέλε
εθινγηθή πεξηθέξεηα. Δάλ θάπνηνο ζπλδπαζκφο ιάβεη πεξηζζφηεξεο έδξεο απφ
φζεο δηθαηνχηαη απηέο ηνπ αθαηξνχληαη αλά κία μεθηλψληαο απφ ηε κνλνεδξηθή
εθινγηθή πεξηθέξεηα ζηηο νπνίεο ν ζπλδπαζκφο έιαβε ηηο ιηγφηεξεο ςήθνπο.
Δάλ απαηηεζεί, δειαδή εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ αδηάζεηεο έδξεο, ε
δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη θαη κε ηνπο επφκελνπο ζπλδπαζκνχο θαηά ζεηξά
εθινγηθήο δχλακεο ζηελ νηθεία εθινγηθή πεξηθέξεηα κέρξη λα θαηαλεκεζνχλ
φιεο νη κνλνεδξηθέο.
Βήκα 2ν : πνινγηζκφο εθινγηθνχ κέηξνπ ζπλδπαζκνχ (παξ.5
άξζξνπ 140 ηνπ λ.3852/2010)
Ρν εθινγηθφ κέηξν ηνπ ζπλδπαζκνχ νξίδεηαη σο ην πειίθν ησλ έγθπξσλ
ςεθνδειηίσλ ηνπ ζπλδπαζκνχ ζην ζχλνιν ηεο πεξηθέξεηαο πξνο ηηο έδξεο
πνπ δηθαηνχηαη λα θαηαιάβεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 138. Ρν πειίθν, κεηά ηελ
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παξάιεηςε ηνπ θιάζκαηνο, πξνζαπμάλεηαη θαηά κία κνλάδα.
Βήκα 3ν : Θαηαλνκή εδξψλ κε βάζε ην εθινγηθφ κέηξν ηνπ
ζπλδπαζκνχ (παξ. 5 & 6 άξζξνπ 140 ηνπ λ.3852/2010)
Ν αξηζκφο ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ ηνπ θάζε ζπλδπαζκνχ δηαηξείηαη ζε
θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα κε ην εθινγηθφ ηνπ κέηξν θαη ν ζπλδπαζκφο
θαηαιακβάλεη ηφζεο έδξεο φζν είλαη ην αθέξαην πειίθν ηεο δηαίξεζεο.
Αξρίδνληαο απφ ην κηθξφηεξν ζε εθινγηθή δχλακε ζπλδπαζκφ ζην ζχλνιν ηεο
πεξηθέξεηαο, θαη ζπλερίδνληαο θαη’ αχμνπζα ζεηξά εθινγηθήο δχλακεο, ζην
ζπλδπαζκφ απνδίδνληαη απφ θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα φιεο νη δηαζέζηκεο
έδξεο πνπ δηθαηνχηαη, θαη ν αξηζκφο ηνπο αθαηξείηαη απφ ηηο δηαζέζηκεο ηεο
πεξηθέξεηαο.

Αλ

δελ

ππάξρεη

επαξθήο

αξηζκφο,

ζην

ζπλδπαζκφ

θαηαθπξψλνληαη κφλν νη δηαζέζηκεο έδξεο. (παξ.5 άξζξνπ 140 λ.3852/2010)
Αλ, κεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, θάπνηνο ζπλδπαζκφο έρεη ιάβεη ζπλνιηθά
πεξηζζφηεξεο έδξεο απφ απηέο πνπ δηθαηνχηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 138,
απηέο ηνπ αθαηξνχληαη αλά κία μεθηλψληαο απφ ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα, ζηελ

νπνία ν ζπλδπαζκφο έιαβε ηηο ιηγφηεξεο ςήθνπο. Απφ ηε δηαδηθαζία απηή
εμαηξνχληαη νη κνλνεδξηθέο (παξ.6 άξζξνπ 140 λ.3852/2010)
Βήκα 4ν : Θαηαλνκή αδηάζεησλ εδξψλ κε βάζε ην αδηάζεην ππφινηπν
ςεθνδειηίσλ (παξ.7 άξζξνπ 140 λ.3852/2010)
Αλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ βεκάησλ 1-3 ππάξρνπλ
αδηάζεηεο έδξεο θαη ζπλδπαζκνί πνπ δηθαηνχληαη λα θαηαιάβνπλ έδξα
ζχκθσλα κε ην άξζξν 138:
μεθηλψληαο απφ ηνλ κηθξφηεξν ζε εθινγηθή δχλακε ζην ζχλνιν ηεο
πεξηθέξεηαο

ζπλδπαζκφ

πνπ

δηθαηνχηαη

λα

θαηαιάβεη

έδξα,

δηαηίζεληαη νη δηαζέζηκεο έδξεο αλά κία απφ θάζε εθινγηθή
πεξηθέξεηα, φπνπ απηφο δηαηεξεί ην κεγαιχηεξν, θαηά θζίλνπζα
ζεηξά, αδηάζεην ππφινηπν ςεθνδειηίσλ.
ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο πνπ
δηθαηνχληαη λα θαηαιάβνπλ έδξα, θαη` αχμνπζα ζεηξά εθινγηθήο
δχλακεο.
Βήκα 5ν : Θαηαλνκή αδηάζεησλ εδξψλ κε βάζε ηελ εθινγηθή δχλακε
ηνπ ζπλδπαζκνχ ζηελ πεξηθέξεηα (παξ.8 άξζξνπ 140 λ.3852/2010)
Αλ, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ βήκαηνο 4, ππάξρνπλ εθινγηθέο
πεξηθέξεηεο κε αδηάζεηεο έδξεο θαη ζπλδπαζκνί πνπ δηθαηνχληαη λα
θαηαιάβνπλ έδξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 138:
μεθηλψληαο απφ ηελ κεγαιχηεξε ζε αξηζκφ εδξψλ εθινγηθή
πεξηθέξεηα θαη επί φκνησλ απφ εθείλε πνπ έρεη ζπλνιηθά ηηο
πεξηζζφηεξεο έγθπξεο ςήθνπο θαη ζπλερίδνληαο κε θζίλνπζα ζεηξά,
απνλέκεηαη αλά κία αδηάζεηε έδξα ζην ζπλδπαζκφ πνπ εμαθνινπζεί
λα δηθαηνχηαη έδξα θαη έρεη ιάβεη ηηο πεξηζζφηεξεο έγθπξεο ςήθνπο
ζπλνιηθά ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα
ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη φζεο θνξέο ρξεηαζηεί, κέρξη λα
εμαληιεζνχλ νη δηαζέζηκεο έδξεο ή νη ζπλδπαζκνί πνπ δηθαηνχληαη λα
θαηαιάβνπλ έδξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 138.
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Έδξεο πνπ κεηά ηελ εμάληιεζε ησλ δηθαηνχκελσλ λα θαηαιάβνπλ
έδξα ζπλδπαζκψλ παξακέλνπλ αδηάζεηεο, δελ δηαηίζεληαη, αιιά
παξακέλνπλ θελέο.

Νη έδξεο πνπ θαηαλέκνληαη ζε θάζε ζηάδην ησλ βεκάησλ 1-5 αθαηξνχληαη απφ
ηηο δηαζέζηκεο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο
Πην Ξαξάξηεκα 4 παξαηίζεηαη εθινγηθφ παξάδεηγκα (παξάδεηγκα θαηαλνκήο
κε ην άξζξν 138 θαη παξάδεηγκα θαηαλνκήο κε ην άξζξν 140)

3. Ραθηηθνί- αλαπιεξσκαηηθνί ζχκβνπινη
Κεηά ηελ θαηαλνκή ησλ εδξψλ ζηνπο ζπλδπαζκνχο, ηαθηηθνί πεξηθεξεηαθνί
ζχκβνπινη εθιέγνληαη, αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα, απφ ηνπο ππνςήθηνπο θάζε
ζπλδπαζκνχ, απηνί πνπ έιαβαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο
ζηελ αληίζηνηρε εθινγηθή πεξηθέξεηα κε βάζε ηελ πξψηε ςεθνθνξία65.
Νη ππνςήθηνη Ξεξηθεξεηάξρεο ησλ ινηπψλ πιελ ηνπ επηηπρφληνο 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 αξκφδην
Ξξσηνδηθείν, πνπ αλαθήξπμε ηα ηαθηηθά κέιε.66
Νη ινηπνί ππνςήθηνη ηνπ επηηπρφληνο θαη ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ είλαη
αλαπιεξσκαηηθνί

ησλ

ηαθηηθψλ

ζπκβνχισλ

ηεο

εθινγηθήο

πεξηθέξεηαο, κε ηε ζεηξά ησλ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο πνπ έιαβαλ.

65 Άξζξν 139 παξ.5 ηνπ Λ.3852/2010
66 Άξζξν 142, παξ. 2, εδ. 2-5 ηνπ Λ. 3852/ 2010

ηνπο

47

Αλ νη ππνςήθηνη ηνπ ίδηνπ ζπλδπαζκνχ ηζνςεθήζνπλ ζε νπνηαδήπνηε ζεηξά
θαηάηαμεο, ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν δηελεξγεί θιήξσζε.

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 2 Ηνπλίνπ 2019
αλάµεζα ζηνπο ππνςήθηνπο πεξηθεξεηάξρεο ησλ δχν ζπλδπαζµψλ
πνπ έιαβαλ ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο.
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Θαηά ηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία δελ εθιέγνληαη πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη,
αιιά κφλν ν πεξηθεξεηάξρεο. Ρφζν νη ηαθηηθνί φζν θαη νη αλαπιεξσκαηηθνί
ζχκβνπινη έρνπλ εθιεγεί θαηά ηελ πξψηε ςεθνθνξία (Α γχξνο). 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).
Ξεξηπηψζεηο ηζνςεθίαο θαηά ηνλ α’ γχξν


Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ζηελ πξψηε ζέζε θαηά ηελ αξρηθή
ςεθνθνξία

(Α

γχξνο)

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

(Α

γχξνο)

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.

67 Άξζξν 139 ηνπ Λ.3852/2010
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Πηηο δχν αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, επηηπρψλ ζεσξείηαη ν πεξηθεξεηάξρεο θαη ν
ζπλδπαζκφο πνπ έιαβε ηε ζρεηηθή πιεηνςεθία θαηά ηελ επαλαιεπηηθή
ςεθνθνξία.
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Ξεξίπησζε ηζνςεθίαο θαηά ην β΄ γχξν
Δάλ θαηά ην β’ γχξν ηζνςεθήζνπλ δχν ή πεξηζζφηεξνη ππνςήθηνη
πεξηθεξεηάξρεο ζηελ πξψηε ζέζε, ην Ξξσηνδηθείν δηελεξγεί θιήξσζε γηα ηελ
αλάδεημε ηνπ επηηπρφληνο πεξηθεξεηάξρε θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ.
Ξαξαίηεζε

ή

ζάλαηνο

πεξηθεξεηάξρε

πξηλ

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 30εο Καΐνπ
2019.68
Ζ πιεηνςεθία ησλ ππνςεθίσλ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ παξαηηεζέληνο ή
απνβηψζαληνο Ξεξηθεξεηάξρε 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 αθαηξείηαη απφ ηε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ
ζπκβνχισλ ηνπ ζπλδπαζκνχ βάζεη ησλ ζηαπξψλ πνπ έιαβαλ θαη εθφζνλ δελ
εθιεγεί

πεξηθεξεηάξρεο

ζεσξείηαη

πξψηνο

επηηπρψλ

ζχκβνπινο

ηνπ

ζπλδπαζκνχ ηνπ69 θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ν ππνςήθηνο πεξηθεξεηάξρεο:


ιακβάλεη ηελ έδξα ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο, φπνπ ν ζπλδπαζκφο
έιαβε ηηο πεξηζζφηεξεο έδξεο, εθφζνλ ν ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη
έδξεο ζε πεξηζζφηεξεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο



ιακβάλεη ηελ έδξα ζηελ νπνία ν ζπλδπαζκφο έιαβε ηηο πεξηζζφηεξεο
ςήθνπο ζηελ πεξίπησζε ίζνπ αξηζκνχ εδξψλ ζε πεξηζζφηεξεο

68 Άξζξν 141, παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/ 2010
69 Άξζξν 142 παξ.2
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πεξηθέξεηεο. Πε πεξίπησζε φπνπ ζε πεξηζζφηεξεο πεξηθέξεηεο ν
ζπλδπαζκφο έιαβε ίζν αξηζκφ ςήθσλ, δηελεξγείηαη θιήξσζε
Ζ δήισζε70 γηα ην λέν ππνςήθην Ξεξηθεξεηάξρε επηδίδεηαη κε δηθαζηηθφ
επηκειεηή ή παξαδίδεηαη κε απφδεημε ζηνλ πξφεδξν ηνπ πνιπκεινχο
Ξξσηνδηθείνπ κέρξη ηελ 12ε ψξα βξαδηλή ηεο 31εο Καΐνπ 2019.
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 ηνπ λένπ ππνςήθηνπ Ξεξηθεξεηάξρε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε
απφ ην Ξξσηνδηθείν κπνξεί λα γίλεη αθφκε θαη ηελ 1ε Ηνπλίνπ 2019.
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70 Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Ξεξηθεξεηάξρεο δελ πξνέξρεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο ζπκβνχινπο, ε δήισζε πξέπεη λα
ζπλνδεχεηαη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.3 ηνπ Θεθ. Β ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Δ. ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΔΘΙΝΓΖΠ
1 Δμαγσγή θαη δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
εθινγήο
Νη αληηπξφζσπνη ηεο δηθαζηηθήο αξρήο,
ακέζσο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο εθινγήο παξαδίδνπλ
ζηνλ Ξξφεδξν Ξξσηνδηθψλ ηεο έδξαο ηεο πεξηθέξεηαο θαη ζηελ πεξηθέξεηα71:


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

Αθνχ ζπγθεληξσζνχλ ηα ζηνηρεία φισλ ησλ εθινγηθψλ ηκεκάησλ ηεο
πεξηθέξεηαο:
Ν Ξξφεδξνο ηνπ πξσηνδηθείνπ


εμάγεη ην γεληθφ απνηέιεζκα, ην νπνίν δεκνζηεχεη ακέζσο κε
ηνηρνθφιιεζε ζην πξσηνδηθείν θαη γλσζηνπνηεί ζηνλ Ππληνληζηή ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ



θαηαξηίδεη πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο ςεθνθνξίαο φπνπ νη ζπλδπαζκνί
αλαγξάθνληαη κε ηε ζεηξά ηεο εθινγηθήο ηνπο δχλακεο



ζπληάζζεηαη πξάμε θάησ απφ ηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ ζηελ νπνία
αλαγξάθνληαη νινγξάθσο ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα γηα θάζε πεξίπησζε
θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξφεδξν



γλσζηνπνηεί καδί κε ηηο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο ην απνηέιεζκα ηεο
ςεθνθνξίαο ζηνλ πεξηθεξεηάξρε

71 Άξζξν 144, παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/2010
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Ν πίλαθαο απνηειεζκάησλ πεξηέρεη ηα εμήο:
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.
Θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα κπνξεί λα παξίζηαηαη έλαο αληηπξφζσπνο απφ
θάζε ζπλδπαζκφ.
Έθζεζε πξαθηηθψλ72:
Ν Ξξφεδξνο ηνπ Ξξσηνδηθείνπ εθζέηεη ηα πξαθηηθά ηεο εθινγήο θαη ηνλ
πίλαθα ησλ απνηειεζκάησλ ζην θαηάζηεκα ηνπ Ξξσηνδηθείνπ επί πέληε (5)
εκέξεο.
Γηα ηελ έθζεζε απηή ζπληάζζεη θαη πξαθηηθφ, πνπ ηνηρνθνιιείηαη επίζεο έμσ
απφ ην δηθαζηηθφ θαηάζηεκα.
Δπηθχξσζε εθινγήο73
Κεηά ηε ιήμε ηνπ πελζεκέξνπ ηεο έθζεζεο ησλ πξαθηηθψλ, ην πξσηνδηθείν
αλαθεξχζζεη, κε απφθαζε ηνπ:


ηνλ επηηπρφληα θαη ηνπο επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο,



ηνλ πεξηθεξεηάξρε,



ηνπο ηαθηηθνχο θαη αλαπιεξσκαηηθνχο πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο
θάζε ζπλδπαζκνχ πνπ εθιέγνληαη ζε θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα.



νη ηαθηηθνί ζχκβνπινη κφλν θάζε ζπλδπαζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ
ησλ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο πνπ έρνπλ ιάβεη

72 Άξζξν 145 ηνπ Λ.3852/2010
73 Άξζξν 146 ηνπ Λ.3852/2010
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Αλ ν ππνςήθηνο πεξηθεξεηάξρεο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ απεβίσζε ή
παξαηηήζεθε πξηλ απφ ηελ εθινγή θαη δελ έγηλε αληηθαηάζηαζή ηνπ,
πεξηθεξεηάξρεο αλαθεξχζζεηαη ν ζχκβνπινο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ κε
ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο.
Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε.
Ν πξφεδξνο ηνπ πξσηνδηθείνπ αλαξηά αληίγξαθν ησλ πξάμεσλ ζην
θαηάζηεκα ηνπ δηθαζηεξίνπ επί ηξεηο (3) ζπλερείο εκέξεο θαη απνζηέιιεη
αληίγξαθν

ηνπο

ζηνλ

πεξηθεξεηάξρε

θαη

ζηνλ

Ππληνληζηή

ηεο

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.

2. Δλζηάζεηο
Έλζηαζε κπνξεί λα αζθήζεη74:


θάζε εθινγέαο εγγεγξακκέλνο ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηεο νηθείαο
πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη



φπνηνο ππήξμε ππνςήθηνο θαηά ηηο εθινγέο ζηελ νηθεία πεξηθέξεηα.

Άζθεζε έλζηαζεο75:


ε έλζηαζε αζθείηαη κε δηθφγξαθν, ην νπνίν θαηαηίζεηαη, καδί κε ηξία
αληίγξαθα, ζην πξσηνδηθείν πνπ εμέδσζε ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε.



ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο έλζηαζεο ή ε άζθεζε ηεο δελ
αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο.



ην 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.



εθδηθάδεηαη ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ απφ ην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν,
ζην νπνίν ππάγεηαη ε έδξα ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο.

74 Άξζξν 147 ηνπ Λ.3852/2010
75 Άξζξν 148 ηνπ Λ.3852/2010
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ε δηαβίβαζε ηεο έλζηαζεο ζην αξκφδην γηα ηελ εθδίθαζε ηεο
δηθαζηήξην γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 252 ηνπ
Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο.

Ξεξηερφκελν ηεο έλζηαζεο76
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.
Ιφγνπο έλζηαζεο κπνξνχλ λα ζεκειηψζνπλ:


ε έιιεηςε λφκηκσλ πξνζφλησλ θαη ε ζπλδξνκή θσιπκάησλ ζε
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ εθιεγεί, σο ηαθηηθά ή αλαπιεξσκαηηθά κέιε,



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,



ε αθπξφηεηα ή ε εζθαικέλε αξίζκεζε ησλ ςεθνδειηίσλ.

Ξξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο77
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
Λ.3852/2010, δειαδή κεηά ηελ ηξηήκεξε αλάξηεζε ησλ πξάμεσλ ζην
θαηάζηεκα ηνπ δηθαζηεξίνπ.
Ζ παξαπάλσ πξνζεζκία δελ παξεθηείλεηαη ζε θακία πεξίπησζε.

76 Άξζξν 149 ηνπ Λ.3852/2010
77 Άξζξν 150 ηνπ Λ.3852/2010
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Γηαδηθαζία εθδίθαζεο ηεο έλζηαζεο78
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 γλσζηνπνίεζεο 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 άξζξνπ 151 ηνπ λ.3852/2010.
Θάζε άιιε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη ηα ίδηα ζέκαηα δηαθνξεηηθά, θαηαξγείηαη.
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
Αίηεζε αλαζεψξεζεο, ηξηηαλαθνπή θαη αίηεζε εξκελείαο ή δηφξζσζεο
αζθνχληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 261 ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο
Γηθνλνκίαο.

3. Αίηεζε αλαηξέζεσο
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
ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο.
Όηαλ αζθείηαη αίηεζε αλαηξέζεσο δελ ρνξεγείηαη αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο
αλαηξεζηβαιιφκελεο απνθάζεσο.
Ζ απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο εθδίδεηαη εληφο δχν (2) κελψλ,
ην βξαδχηεξν, απφ ηελ πεξηέιεπζε ηεο αηηήζεσο αλαηξέζεσο ζε απηφ.

78 Άξζξν 151 ηνπ Λ.3852/2010
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Αλ ε ηειεζίδηθε απφθαζε, βάζεη ηεο νπνίαο κεηαβιήζεθε κε νπνηνλδήπνηε
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.

79
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79 Άξζξν 152 ηνπ Λ.3852/2010

ΘΔΦΑΙΑΗΝ

ΠΡ:

ΞΖΟΔΠΗΥΛ

ΓΗΑ

ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ
ΡΖ

ΔΚΞΙΔΘΝΚΔΛΥΛ

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ

ΡΥΛ

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΔΘΙΝΓΥΛ
1. Γήκνη
Κε επζχλε ησλ Γεκάξρσλ, ηα δεκνηηθά θαηαζηήκαηα ζα παξακείλνπλ αλνηρηά
ηελ 4ε θαη 5ε Καΐνπ 2019 θαη κέρξη ηελ 12ε ψξα βξαδηλή, γηα ηελ απξφζθνπηε
ρνξήγεζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνο φινπο ηνπο ππνςεθίνπο.
Γηα ηνλ ίδην ιφγν ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ αλνηθηά ηελ 18ε Κατνπ 2019 θαη
κέρξη ηελ 12ε ψξα βξαδηλή, γηα ηελ πεξίπησζε ηπρφλ παξαίηεζεο ππνςεθίνπ.
Δπίζεο, ζα παξακείλνπλ αλνηθηά ην Πάββαην 25 θαη Θπξηαθή 26 Καΐνπ 2019,
θαζψο θαη Πάββαην 1ε θαη Θπξηαθή 2ε Ηνπλίνπ 2019, γηα ηε δηεμαγσγή ηπρφλ
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επαλαιεπηηθψλ εθινγψλ.
Θαινχληαη, επίζεο, λα δηεπθνιχλνπλ θαηά ην δπλαηφλ ηνπο ππνςεθίνπο:


Ξαξαζθεπή 24 Καΐνπ 2019, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ιήγεη ε
πξνζεζκία δήισζεο αληηθαηάζηαζεο παξαηηεζέληνο ή απνβηψζαληνο
ππνςεθίνπ (άξζξν 123, παξ. 2 θαη 3 ηνπ Λ. 3852/2010).



Ξαξαζθεπή 31 Καΐνπ 2019, θαηά ηελ νπνία ιήγεη ε πξνζεζκία
επίδνζεο

ζην

Ξξσηνδηθείν

ηεο

δήισζεο

λένπ

ππνςεθίνπ

πεξηθεξεηάξρε, ζε αληηθαηάζηαζε απηνχ πνπ παξαηηήζεθε ή απεβίσζε
( άξζξν 141, παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010)

2. Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο – Ξξσηνδηθεία – ΓΝ
Νη Ππληνληζηέο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ηεο Σψξαο νθείινπλ λα
κεξηκλήζνπλ, ψζηε ηα Ξξσηνδηθεία ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο λα παξακείλνπλ
αλνηθηά απφ ην πξσί κέρξη ηελ 24ε ψξα:



Θπξηαθή 5 Καΐνπ 2019, θαηά ηελ νπνία ιήγεη ε πξνζεζκία ησλ είθνζη
εκεξψλ πξηλ απφ ηελ ςεθνθνξία γηα ηελ επίδνζε ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ
αξκφδηνπ Ξξσηνδηθείνπ ηεο ΓΖΙΥΠΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΡΝ ΠΛΓΑΠΚΝ.



Πάββαην 11 Καΐνπ 2019, θαηά ηελ νπνία ελεξγείηαη ε ΑΛΑΘΖΟΜΖ ΡΥΛ
ΠΛΓΑΠΚΥΛ απφ ην Ξξσηνδηθείν (κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο
δηθαηνδνζίαο, άξζξν 122, παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/2010.



Πάββαην 18 Καΐνπ 2019, θαηά ηελ νπνία κπνξεί λα ππνβιεζεί
παξαίηεζε ππνςεθίνπ (άξζξν 123, παξ. 1 ηνπ Λ 3852/2010)



Ξέκπηε 30 Καΐνπ 2019, θαηά ηελ νπνία ιήγεη ε πξνζεζκία επίδνζεο
ζην αξκφδην δηθαζηήξην ηεο, ηπρφλ, δήισζεο παξαίηεζεο απφ ηελ
ππνςεθηφηεηα πεξηθεξεηάξρε ζε πεξίπησζε επαλαιεπηηθήο ςεθνθνξίαο (
άξζξν 141, παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/2010)



Ξαξαζθεπή 31 Καΐνπ 2019, θαηά ηελ νπνία ιήγεη ε πξνζεζκία
επίδνζεο ζην Ξξσηνδηθείν ηεο δήισζεο λένπ ππνςεθίνπ πεξηθεξεηάξρε,
ζε αληηθαηάζηαζε απηνχ πνπ παξαηηήζεθε ή απεβίσζε (άξζξν 141, παξ. 4
ηνπ Λ. 3852/2010)



Θαινχληαη, επίζεο, λα δηεπθνιχλνπλ θαηά ην δπλαηφλ ηνπο ππνςεθίνπο
θαηά ηελ Ξαξαζθεπή 24 Καΐνπ 2019, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ιήγεη
ε πξνζεζκία δήισζεο αληηθαηάζηαζεο παξαηηεζέληνο ή απνβηψζαληνο
ππνςεθίνπ.

Ρέινο, νη Γεκφζηεο Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο (ΓΝ) ηεο έδξαο ησλ Ξξσηνδηθείσλ
θαη Δηξελνδηθείσλ ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ αλνηθηέο ηηο ίδηεο εκέξεο θαη
ψξεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνκεζεπηνχλ νη ππνςήθηνη ηα απαξαίηεηα παξάβνια.
Πηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ζε πίλαθεο νη παξαπάλσ πξνζεζκίεο ηνπ α’ θαη β’
γχξνπ ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ.
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Ξξνζεζκίεο80 πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηελέξγεηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ
εθινγψλ ηεο 26εο Καΐνπ 2019 (Α’ γχξνο)
1 Απξηιίνπ 2019

Αξρίδεη ε πξνζεζκία γηα ηε κεηαδεκφηεπζε, ιφγσ ππνβνιήο
ππνςεθηφηεηαο, ρσξίο ηε ζπλδξνκή ηεο δηεηνχο θαηνηθίαο
(άξζξν 116, παξ. 6 ηνπ Λ. 3852/2010, φπσο ηζρχεη)

4 Καΐνπ 2019

Ιήγεη ε πξνζεζκία γηα ηε κεηαδεκφηεπζε, ιφγσ ππνβνιήο
ππνςεθηφηεηαο, ρσξίο ηε ζπλδξνκή ηεο δηεηνχο θαηνηθίαο
(άξζξν 116, παξ. 6 ηνπ Λ. 3852/2010, φπσο ηζρχεη)

5 Καΐνπ 2019

Ιήγεη ε πξνζεζκία ησλ είθνζη εκεξψλ πξηλ απφ ηελ
ςεθνθνξία γηα ηελ επίδνζε ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ Ξξσηνδηθείνπ
ηεο ΓΖΙΥΠΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΡΝ ΠΛΓΑΠΚΝ (άξζξν
120, παξ. 7 ηνπ Λ. 3852/2010, φπσο ηζρχεη)

10 Καΐνπ 2019

Ιήγεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο παξαίηεζεο εθείλσλ πνπ
έρνπλ θψιπκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117 Λ.
3852/ 2010, φπσο ηζρχεη

11 Καΐνπ 2019

Δλεξγείηαη ε ΑΛΑΘΖΟΜΖ ΡΥΛ ΠΛΓΑΠΚΥΛ απφ ην
Ξξσηνδηθείν (άξζξν 122 ηνπ Λ. 3852/ 2010)

18 Κατνπ 2019

Ξαξαίηεζε ππνςεθίνπ ηελ 8ε εκέξα πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο
ςεθνθνξίαο (άξζξν 123, παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/2010)

18 Κατνπ 2019

Ιήγεη ε πξνζεζκία γηα ηελ παξάδνζε ςεθνδειηίσλ ζηνλ
Γήκαξρν (άξζξν 128 παξ.1 ηνπ Λ.3852/2010)

24 Κατνπ 2019

πνβνιή ζπκπιεξσκαηηθήο δήισζεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα
123, παξ. 2 θαη 3 ηνπ Λ. 3852/2010).

80 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.
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Ξξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηελέξγεηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ
εθινγψλ ηεο 2εο Ηνπλίνπ 2019 (Β’ γχξνο)
30 Κατνπ 2019

Ιήγεη ε πξνζεζκία επίδνζεο ζην αξκφδην δηθαζηήξην ηεο,
ηπρφλ, δήισζεο παξαίηεζεο απφ ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπ
πεξηθεξεηάξρε (άξζξν 141, παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/2010,
φπσο ηζρχεη)

31 Κατνπ 2019

Ιήγεη ε πξνζεζκία επίδνζεο ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ πνιπκεινχο
Ξξσηνδηθείνπ ηεο δήισζεο λένπ ππνςεθίνπ πεξηθεξεηάξρε ζε
αληηθαηάζηαζε απηνχ πνπ παξαηηήζεθε ή απεβίσζε (άξζξν
141, παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010, φπσο ηζρχεη)

1 Ηνπλίνπ 2019

Ιήγεη ε πξνζεζκία γηα ηελ αλαθήξπμε απφ ην αξκφδην
δηθαζηήξην ηνπ λένπ ππνςήθηνπ πεξηθεξεηάξρε (άξζξν 141,
παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010, φπσο ηζρχεη)

Πην Ξαξάξηεκα 5 παξαηίζεληαη νη δηαηάμεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ
πξνζεζκηψλ ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζην Ξαξάξηεκα 6 ζπγθεληξσηηθφο
πίλαθαο κε ηηο πξνζεζκίεο.

Αζήλα, 3 Απξηιίνπ 2019

Ν ΞΝΟΓΝΠ
ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ
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