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Εισαγωγή
Κατά τις εκλογές της 7ης και 14ης Νοεμβρίου 2010 αναδείχθηκαν οι
Περιφερειακές Αρχές για τη νέα περιφερειακή περίοδο που αρχίζει την 1 η
Ιανουαρίου 2011 και λήγει την 31η Αυγούστου 20141.
Με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ Α΄ 87) με τον οποίο επιχειρείται η διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού
πλαισίου λειτουργίας και διοίκησης των αρχών της αυτοδιοίκησης. Βασικός
άξονας του πλαισίου της νέας αρχιτεκτονικής για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι
η επαναθεμελίωση του δεύτερου βαθμού της αυτοδιοίκησης με την καθιέρωση
της αιρετής Περιφέρειας με νέες αρμοδιότητες και λειτουργίες αναπτυξιακού
χαρακτήρα.
Στα θέματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα εγκύκλιο αναλύονται οι νέες
ρυθμίσεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) που αποσκοπούν στην οργάνωση ενός
νέου συστήματος διακυβέρνησης της Περιφέρειας με γνώμονα τις αρχές της
συμμετοχής, της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

1

Άρθρο 282, παρ. 16 του ν. 3852/2010
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1. Ορκωμοσία νέων αρχών
1.1. Γενικά
Οι νέες αρχές που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 7ης και 14ης Νοεμβρίου
2011, σύμφωνα με τις αποφάσεις των δικαστηρίων με τις οποίες επικυρώθηκε η
εκλογή τους2, θα πρέπει πριν από την ημέρα εγκατάστασης και ανάληψης των
καθηκόντων τους, δηλαδή πριν από την 1.1.2011, να ορκιστούν.
Επομένως, αυτοί που πρέπει να ορκιστούν προκειμένου να αναλάβουν
καθήκοντα είναι:
• ο Περιφερειάρχης
• οι Αντιπεριφερειάρχες
• οι τακτικοί Περιφερειακοί Σύμβουλοι,
όπως αυτοί αναφέρονται στην οικεία απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το
αρμόδιο δικαστήριο.3
Σημειώνουμε ότι ο νομοθέτης επιβάλλει στα πρόσωπα που εκλέγονται στα
ανωτέρω αξιώματα και δεν αποποιούνται την εκλογή τους, να εγκαθίστανται και
να αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους αμέσως με την έναρξη της περιφερειακής
περιόδου, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου της
διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών, δηλαδή
εν προκειμένω την 1η Ιανουαρίου 2011. Οι διατάξεις αυτές αποσκοπούν
προδήλως στην διασφάλιση, αφενός μεν της συνέχειας και της ομαλής
λειτουργίας των υπηρεσιών, αφ’ ετέρου δε της άσκησης των καθηκόντων των
νέων περιφερειακών αρχών, ευθύς αμέσως με την έναρξη της περιφερειακής
περιόδου. Ειδικότερα, από την έναρξη λειτουργίας των περιφερειών που
συνιστώνται με το ν. 3852/2010 οι περιφέρειες υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε
όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που
καταργούνται.
Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση και ανάληψη των
καθηκόντων, ο νομοθέτης προβλέπει την ορκωμοσία των εκλεγέντων, με την
οποία αυτοί δεσμεύονται για τη σύμφωνη με το Σύνταγμα και τους νόμους
διοίκηση της περιφέρειας. Δηλαδή, η ορκωμοσία είναι εσωτερικής φύσης πράξη,
που δηλώνει μία ηθική δέσμευση και δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη. 4
Για το λόγο αυτό, άλλωστε, ο νομοθέτης προβλέπει την αυτοδίκαιη έκπτωση
όσων αιρετών δεν συμμορφώνονται προς την υποχρέωση ορκωμοσίας εντός
της νόμιμης προθεσμίας.5 Προς τούτο, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη
από τον Ελεγκτή Νομιμότητας6 της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ που
ιδρύεται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ειδικά κατά την πρώτη
εφαρμογή του νόμου για την περίσταση, η πράξη θα εκδοθεί από τον Γενικό
Γραμματέα της κρατικής περιφέρειας.
2
3
4
5
6

Άρθρο 146 του ν. 3852/2010
ό.π.
ΣτΕ 1314/ 1983
Άρθρο 155, παρ. 2 του ν. 3852/2010
Για τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας βλ. Άρθρο 216 του ν. 3852/2010
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1.2. Πρόσκληση για ορκωμοσία
Ο ν. 3852/2010 δεν προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία για την τέλεση της
ορκωμοσίας των αιρετών της περιφέρειας, πλην όμως αυτή πρέπει να γίνει σε
εύλογο χρονικό διάστημα πριν την ημέρα της εγκατάστασης των αρχών, δηλαδή
πριν την 1η Ιανουαρίου 2011, σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει ο νεοεκλεγείς
περιφερειάρχης7 και οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά την επικύρωση της
εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών.
Εάν η ορκωμοσία πραγματοποιηθεί και αιρετός αποποιηθεί την εκλογή του μετά
την ορκωμοσία και έως την προηγουμένη της εγκατάστασης των περιφερειακών
αρχών, δηλαδή μέχρι 31.12.2010, τότε θα πρέπει εγγράφως να ενημερώσει τον
περιφερειάρχη, ο οποίος οφείλει να καλέσει για ορκωμοσία τον αναπληρωτή
του, σύμφωνα με την απόφαση ανακήρυξης του δικαστηρίου.
Η ορκωμοσία πραγματοποιείται στο κατάστημα της έδρας της περιφέρειας 8.
Είναι δυνατόν όμως, για αντικειμενικούς λόγους που σχετίζονται με την
λειτουργικότητα του χώρου η ορκωμοσία να διεξαχθεί σε δημόσια συνεδρίαση,
σε άλλο χώρο, που προσδιορίζεται από τον περιφερειάρχη.9
Ο εκλεγείς περιφερειάρχης απευθύνει πρόσκληση (Βλ. υπόδειγμα 1
παραρτήματος) για ορκωμοσία σε όλους όσους έχει επικυρωθεί η εκλογή στην
οποία αναφέρεται ο χρόνος και ο τόπος που διεξαχθεί αυτή.
Η πρόσκληση κοινοποιείται έγκαιρα στα ανωτέρω πρόσωπα με οποιοδήποτε
πρόσφορο μέσο (συστημένη επιστολή, επίδοση μέσω των υπηρεσιών της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) με το οποίο θα αποδεικνύεται ο ακριβής χρόνος
που λαμβάνει γνώση το καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα, προκειμένου να μην
υπάρξει οποιαδήποτε τυχόν αμφισβήτηση για την έγκαιρη ενημέρωση των
αιρετών.

1.3. Διαδικασία Ορκωμοσίας
Από τις κείμενες διατάξεις δεν ορίζεται συγκεκριμένο τελετουργικό για την
ορκωμοσία των αιρετών, παρά μόνο για το περιεχόμενο του όρκου.
Ο όρκος που δίνεται έχει ως εξής:
«Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους
νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου ».10
Όσοι αιρετοί επιθυμούν δίνουν τον παραπάνω όρκο ενώπιον του Ιερού
Ευαγγελίου ή αν κάποιος αιρετός πιστεύει σε θρησκεία ή δόγμα που επιβάλλει
ίδιο τύπο όρκου, τότε, εφόσον το επιθυμεί, ο όρκος δίνεται κατά τον τύπο αυτό
(π.χ. ενώπιον του κορανίου).
Άρθρο 154, παρ. 2 του ν. 3852/2010
Ως έδρα της περιφέρειας θα πρέπει να λογίζεται το Διοικητήριο της οικείας Νομαρχίας, στο
πλαίσιο του ορισμού της έδρας κατά το άρθρο 3 του Ν. 3852/2010.
9
Άρθρο 154, παρ. 2 του ν. 3852/2010
10
Άρθρο 154, παρ. 1 του ν. 3852/2010
7
8
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Επίσης, εάν κάποιος αιρετός δηλώσει ότι δεν πιστεύει σε καμία θρησκεία ή
πιστεύει σε θρησκεία που δεν επιτρέπει όρκο, δηλώνει τα αναφερόμενα στον
όρκο στην τιμή και τη συνείδησή του, με τον εξής τρόπο:
«Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου να είμαι πιστός στην πατρίδα, να
υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και
ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου»11.
Για την ορκωμοσία συντάσσεται πρακτικό (βλ. υπόδειγμα 2 στο παράρτημα) 12,
το οποίο υπογράφεται από τον περιφερειάρχη και όλους τους περιφερειακούς
συμβούλους που ορκίστηκαν13. Στο πρακτικό θα πρέπει να καταχωρισθούν και οι
τυχόν δηλώσεις αιρετών κατά τα ανωτέρω.
Το πρακτικό συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα παραμένει
στην περιφέρεια, στο αρχείο τους εις το διηνεκές, και το άλλο αποστέλλεται στο
Γενικό Γραμματέα της περιφέρειας ενόψει της πρώτης εφαρμογής του ν.
3852/2010.14
Τα ανωτέρω πρόσωπα αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους από την ημέρα της
εγκατάστασης, δηλαδή από 1.1.2011.

1.4. Περίπτωση μη ορκωμοσίας αιρετού
Εάν κάποιος από τους επιτυχόντες δεν παραστεί στην ορκωμοσία, κατά την
οριζόμενη από την πρόσκληση ημερομηνία, επικαλούμενος λόγους
αντικειμενικής αδυναμίας15, τότε ο περιφερειάρχης οφείλει να τον καλέσει να
ορκισθεί μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου του γνωστοποιήθηκε η άρση των
λόγων αυτών.16 Σημειώνεται ότι η ορκωμοσία του αιρετού αυτού μπορεί να
λάβει χώρα και μετά την 1.1.2011, όποτε δηλ. αρθούν οι λόγοι αντικειμενικής
αδυναμίας που έχει επικαλεσθεί.
Επομένως, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, θα πρέπει ο συγκεκριμένος αιρετός να
ενημερώσει εγγράφως τον περιφερειάρχη για τους λόγους για τους οποίους δεν
μπορεί να παραστεί τη συγκεκριμένη ημέρα που έχει οριστεί για την ορκωμοσία,
καθώς και να τον ενημερώσει όταν οι λόγοι αυτοί έχουν αρθεί.

1.5. Αποποίηση εκλογής
Όσοι από τους ανακηρυχθέντες επιθυμούν να αποποιηθούν την εκλογή τους θα
πρέπει να το πράξουν μέχρι την παραμονή της εγκατάστασης των
Άρθρο 408, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας.
Το πρακτικό αυτό συντάσσεται σε απλό φύλο χαρτί, με το τίτλο «Πρακτικό Ορκωμοσίας», στο
οποίο αναφέρεται η ακριβής ώρα, ο χρόνος και ο τόπος της ορκωμοσίας.
13
Άρθρο 154, παρ. 3 του ν. 3852/2010
14
Από 1.1.2011 στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
15
Ο λόγος αντικειμενικής αδυναμίας θα πρέπει να είναι ένα γεγονός αναπότρεπτου ή
ανυπέρβλητου και απρόβλεπτου κωλύματος συνεπεία του οποίου ο ενδιαφερόμενος τελεί σε
απόλυτη πραγματική αδυναμία να επιμεληθεί των υποθέσεών του αυτοπροσώπως (ΣτΕ
1135/2000).
16
Άρθρο 154, παρ. 4 του ν. 3852/2010
11
12
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περιφερειακών αρχών, δηλ. μέχρι και την 31.12.2010. Εάν δεν δηλώσουν
αποποίηση της εκλογής τους μέχρι την ημερομηνία αυτή, τότε θεωρείται ότι την
έχουν αποδεχθεί17.
Επισημαίνεται ότι η αποποίηση εκλογής είναι διάφορη από την παραίτηση 18, η
οποία λαμβάνει χώρα μετά την ανάληψη των καθηκόντων από τους αιρετούς.
Διαδικασία αποποίησης της εκλογής
Οι ανακηρυχθέντες:
• Περιφερειάρχες
• Αντιπεριφερειάρχες
• Περιφερειακοί σύμβουλοι,
οι οποίοι επιθυμούν να αποποιηθούν την εκλογή τους, ως την παραμονή της
εγκατάστασης των περιφερειακών αρχών, οφείλουν να το δηλώσουν με γραπτή
δήλωση στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 19 και,
ειδικά για την περίοδο μέχρι την 31.12.2010, στο Γενικό Γραμματέα της
κρατικής περιφέρειας. Σε διαφορετική περίπτωση, θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί
την εκλογή τους.
1.5.1 Αποποίηση εκλογής του περιφερειάρχη
Στην περίπτωση αποποίησης της εκλογής από μέρους του περιφερειάρχη,
σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, γίνεται εκλογή νέου περιφερειάρχη, κατά
τις διατάξεις του άρθρου 162 του ν. 3852/2010, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε
ημερών από την ημερομηνία εγκατάστασης των νέων περιφερειακών αρχών 20.
Στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την εγκατάσταση των αρχών της
περιφέρειας και την εκλογή νέου περιφερειάρχη, τα καθήκοντα του
περιφερειάρχη, που έχει αποποιηθεί την εκλογή του, εκτελεί ο αιρετός
αντιπεριφερειάρχης της περιφερειακής ενότητας της έδρας της περιφέρειας 21.
Επομένως, η ορκωμοσία των περιφερειακών συμβούλων θα πραγματοποιηθεί
κανονικά, κατά την προαναφερόμενη διαδικασία, μετά από πρόσκληση του
αιρετού αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας της
περιφέρειας22.
1.5.2 Αποποίηση εκλογής του αντιπεριφερειάρχη
Αν ένας αντιπεριφερειάρχης αποποιηθεί την εκλογή του, τη θέση που κενώνεται
καταλαμβάνει περιφερειακός σύμβουλος της πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί στην
ίδια περιφερειακή ενότητα με τη διαδικασία της εκλογής κατά τις διατάξεις του
άρθρου 162 του ν. 3852/2010.

Άρθρο 155 του ν. 3852/2010
Άρθρο 156 του ν. 3852/2010
19
Άρθρο 155, παρ. 1 του ν. 3852/2010
20
Άρθρο 162, παρ. 6 του ν. 3852/2010
21
ό.π.
22
Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση αποποίησης της εκλογής περιφερειάρχη, ο νέος
περιφερειάρχης που θα εκλεγεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 162 του ν. 3852/2010
δεν απαιτείται να ορκισθεί εκ νέου αφού έχει ήδη ορκισθεί σύμφωνα με το άρθρο 154 του ν.
3852/2010.
17
18
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Στη περίπτωση αυτή, η ορκωμοσία του περιφερειακού συμβούλου που θα
καλύψει τη θέση που έχει μείνει κενή θα πραγματοποιηθεί κανονικά, κατά την
προαναφερόμενη διαδικασία, μετά από πρόσκληση του ανακηρυχθέντα
περιφερειάρχη23.
Επομένως:
• Αν κάποιος αιρετός δεν έχει αποποιηθεί την εκλογή του και δεν συνάψει
όρκο, εκτός από την περίπτωση της αντικειμενικής αδυναμίας, μέχρι την
1.1.2011, τότε εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμά του. Προς
τούτο, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Ελεγκτή Νομιμότητας 24
και, ειδικά για τη μεταβατική περίοδο του Ν. 3852/2010, από το Γενικό
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
• Αν κάποιος αιρετός έχει δώσει όρκο, αλλά επιθυμεί να αποποιηθεί την
εκλογή του, πριν από την εγκατάσταση των νέων αρχών, τότε θα πρέπει
εγγράφως να ενημερώσει περιφερειάρχη, ο οποίος πρέπει να καλέσει για
ορκωμοσία τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με την απόφαση
ανακήρυξης του δικαστηρίου.
• Αν κάποιος αιρετός έχει δώσει όρκο, αλλά επιθυμεί να παραιτηθεί από τη
θέση του, μετά την εγκατάσταση των νέων αρχών, τότε έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 3852/2010.

2. Εγκατάσταση νέων αρχών
Η εγκατάσταση των αιρετών γίνεται το Σάββατο
ρητή επιταγή του νόμου.

1 η Ιανουαρίου 2011, κατά

Την ημέρα αυτή αρχίζει η άσκηση των καθηκόντων από τα νεοεκλεγέντα
όργανα των περιφερειών και η έναρξη της θητείας τους, η οποία ειδικά για την
περίοδο 2010-2014, λήγει στις 31.8.2014.25
Με τον Καλλικράτη η άσκηση ένστασης κατά του κύρους των εκλογών δεν
αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, δηλαδή της απόφασης
επικύρωσης της εκλογής. Επομένως, οι περιφερειακές αρχές που
ανακηρύχθηκαν με την απόφαση του δικαστηρίου θα εγκατασταθούν κανονικά,
εάν φυσικά δεν περαιωθεί η εκδίκαση τυχόν ενστάσεων πριν την 1.1.2011.

3. Εκλογή Προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου
Το περιφερειακό συμβούλιο για να λειτουργήσει, θα πρέπει να συγκροτηθεί σε
σώμα. Η συγκρότηση του περιφερειακού συμβουλίου σε σώμα γίνεται με την
Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση αποποίησης της εκλογής αντιπεριφερειάρχη, ο νέος
αντιπεριφερειάρχης που θα εκλεγεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 162 του ν.
3852/2010 δεν απαιτείται να ορκισθεί εκ νέου αφού έχει ήδη ορκισθεί σύμφωνα με το άρθρο
154 του ν. 3852/2010.
24
Άρθρο 155, παρ. 2 του ν. 3852/2010
25
Βλ. άρθρο 282, παρ. 16, Ν. 3852/2010
23

8

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-Υ3
εκλογή του προεδρείου του, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα.
Στο άρθρο 165 του Ν. 3852/2010 αναλύονται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις
για την ανάδειξη του προεδρείου, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τις αρχές που
ενισχύουν τη διαφάνεια και διασφαλίζουν την εκπροσώπηση της μειοψηφίας
του περιφερειακού συμβουλίου. Έτσι, αφενός στην παρ. 2 προσδιορίζεται ρητά
ότι ο πρόεδρος προέρχεται από την πλειοψηφία, ενώ ο αντιπρόεδρος και ο
γραμματέας από την μειοψηφία, αφετέρου ο τρόπος εκλογής τους, γίνεται με
μυστική ψηφοφορία και σε δύο διακριτές φάσεις.

3.1 Διαδικασία εκλογής Προεδρείου
3.1.1 Γενικές διατάξεις
Για την περίοδο 2010-2014 η θητεία των μελών που προβλέπεται για τα
διάφορα όργανα, λήγει την 31.8.2010. Για όσα αιρετά όργανα προβλέπεται
θητεία δυόμισι ετών, η πρώτη θητεία της ανωτέρω μεταβατικής περιόδου θα
είναι διετής, ενώ η δεύτερη τελειώνει την 31.8.2010. 26 Η εκλογή των μελών του
προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου γίνεται την πρώτη Κυριακή του
Ιανουαρίου του πρώτου και την πρώτη Κυριακή του Μαρτίου του τρίτου
έτους της περιφερειακής περιόδου. Μεταβατικά, για την περίοδο 2010-2014 και
για να μην υπάρξουν ανισορροπίες μεταξύ των δύο θητειών, η πρώτη θητεία
είναι διετής και η δεύτερη έως την 31-8-2010.
Επομένως, την Κυριακή 2α Ιανουαρίου 2011, συγκαλείται το συμβούλιο σε
συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείου της πρώτης θητείας και
την Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013 γίνεται η εκλογή του προεδρείου για τη
δεύτερη θητεία. Στην ίδια συνεδρίαση και μετά την εκλογή του προεδρείου
γίνεται και η εκλογή της οικονομικής επιτροπής.
Για την πρώτη θητεία, την πρόσκληση στους συμβούλους του περιφερειακού
συμβουλίου απευθύνει ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει
εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της
εκλογής και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνος που είναι γραμμένος πρώτος
κατά σειρά εκλογής, βάσει της απόφασης του δικαστηρίου. 27 Ο εν λόγω
σύμβουλος αναλαμβάνει καθήκον προεδρεύοντος κατά την πρώτη συνεδρίαση
του περιφερειακού συμβουλίου και, εάν απουσιάζει, τον αντικαθιστά ένας
σύμβουλος του ίδιου συνδυασμού, κατά τη σειρά της επιτυχίας που προκύπτει
από την απόφαση του δικαστηρίου. 28 Για τη δεύτερη θητεία, το περιφερειακό
συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση του προέδρου του σώματος.
Και στις δύο περιπτώσεις, εάν το συμβούλιο δεν συγκληθεί, δεν σταλεί δηλαδή
η πρόσκληση, για οποιοδήποτε λόγο, τότε αυτό συνέρχεται χωρίς
πρόσκληση, δηλαδή αυτοβούλως/αυτεξούσια, την ίδια ημέρα, δηλαδή 2
Ιανουαρίου 2011, ή την 6 Ιανουαρίου 2013, αντίστοιχα, στις 11 το πρωί.
26
27
28

Άρθρο 282, παρ. 16, Ν. 3852/2010
Άρθρο 165, παρ. 1 Ν. 3852/2010
Άρθρο 165, παρ. 2 Ν. 3852/2010
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Καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα κατά μεν τη συνεδρίαση του Ιανουαρίου 2011
ασκεί ο νεώτερος στην ηλικία περιφερειακός σύμβουλος, κατά δε τη συνεδρίαση
του Ιανουαρίου 2013, ο Γραμματέας του περιφερειακού συμβουλίου που είχε
εκλεγεί με τις διαδικασίες της 2ας ή της 9ης Ιανουαρίου 2011.
Η συνεδρίαση για την εκλογή του Προεδρείου, καθώς και για την εκλογή των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία ακολουθεί την πρώτη (βλ. σημείο
4.2.2 κατωτέρω), είναι ειδικές και πραγματοποιούνται μόνο για τον σκοπό
αυτό, δηλαδή: μετά την εκλογή του προεδρείου του περιφερειακού
συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής, δεν μπορεί να
υπάρξει συζήτηση για άλλο θέμα στο περιφερειακό συμβούλιο, διότι
δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για σύγκληση, λειτουργία και λήψη
αποφάσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 167-169 του Ν. 3852/2010.
3.1.2 Διαδικασία εκλογής
Το περιφερειακό συμβούλιο εκλέγει σε διακριτές φάσεις και με ξεχωριστές
συνθέσεις, στην ίδια συνεδρίαση με μυστική ψηφοφορία:
• Τον Πρόεδρο, ο οποίος αναδεικνύεται από τον πλειοψηφήσαντα
συνδυασμό του περιφερειακού συμβουλίου
• Τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναδεικνύεται από τη μειοψηφία (εν
συνόλω) του περιφερειακού συμβουλίου
• Τον Γραμματέα, ο οποίος αναδεικνύεται από τη μειοψηφία (εν συνόλω)
του περιφερειακού συμβουλίου.
Α΄ φάση: Ανάδειξη υποψηφίου προέδρου από τον πλειοψηφήσαντα
συνδυασμό-Ανάδειξη υποψηφίου αντιπροέδρου και γραμματέα από
τον/τους μειοψηφήσαντες συνδυασμούς
Για την ανάδειξη του υποψηφίου προέδρου, ο συνδυασμός που πλειοψήφησε
συνέρχεται και εκλέγει από τα μέλη του τον υποψήφιο για το εν λόγω αξίωμα,
από υποψηφίους οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Εκλέγεται ο σύμβουλος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού και εάν τούτο δεν
επιτευχθεί για κανένα υποψήφιο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν κατά τη
δεύτερη ψηφοφορία εκ νέου δεν αναδειχθεί υποψήφιος με την ίδια διαδικασία
λόγω μη επίτευξης απόλυτης πλειοψηφίας, ή υπάρξει ισοψηφία, ακολουθεί τρίτη
ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων. Κατ’ αυτήν
αναδεικνύεται υποψήφιος για το αξίωμα του προέδρου, ο σύμβουλος που θα
συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων, ενώ σε περίπτωση
ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από το σύμβουλο που προεδρεύει. 29
Για την εκλογή του αντιπροέδρου και του γραμματέα, στην ίδια συνεδρίαση
γίνεται η ψηφοφορία μεταξύ των συμβούλων του συνόλου των
παρατάξεων της μειοψηφίας. Η διαδικασία είναι ίδια με αυτήν που
περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο.
Μετά την ανάδειξη των υποψηφίων για τα αξιώματα του προεδρείου γίνεται η
εκλογή των μελών αυτού από το σύνολο των μελών του περιφερειακού
συμβουλίου.
29

Άρθρο 165, παρ. 3 Ν. 3852/2010
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Β΄ φάση: Εκλογή των υποψηφίων μελών του προεδρείου από το
σύνολο του σώματος
Καθένας από τα προτεινόμενα μέλη που αναδείχθηκαν δηλαδή κατά τις
διαδικασίες της πρώτης φάσης, πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του περιφερειακού συμβουλίου. Σε
περίπτωση που κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν επιτευχθεί αυτή η πλειοψηφία,
γίνεται δεύτερη ψηφοφορία και, αν και από αυτήν δεν υπάρχει απόλυτη
πλειοψηφία, διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία και η ανάδειξη του/των
υποψηφίου/ων γίνεται με πλειοψηφία των παρόντων μελών του σώματος. Εάν
στην τρίτη ψηφοφορία υπάρξει/ουν ισοψηφία/ίες, γίνεται κλήρωση από τον
προεδρεύοντα σύμβουλο. Επισημαίνεται ότι οι προϋποθέσεις ισχύουν ατομικά
για κάθε υποψηφιότητα και όχι σωρευτικά για τις τρεις. Δηλαδή, μπορεί να
εκλεγεί στην πρώτη ψηφοφορία ένα ή δύο μέλη του προεδρείου και στη
δεύτερη ή την τελευταία το/α υπόλοιπο/α.
3.1.3. Μη επίτευξη εκλογής ή ματαίωση συνεδρίασης
Εάν δεν επιτευχθεί εκλογή ή ματαιωθεί η συνεδρίαση λόγω μη ύπαρξης
απαρτίας, επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή (9 Ιανουαρίου 2011, ή 13
Ιανουαρίου 2013, αντίστοιχα) και εφαρμόζεται η διαδικασία όπως και
προηγουμένως. Εάν και κατ’ αυτήν τη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η εκλογή, ή
ματαιωθεί λόγω μη ύπαρξης απαρτίας, θεωρείται ότι εκλέγονται πρόεδρος,
αντιπρόεδρος και γραμματέας κατά περίπτωση:
• Για την πρώτη διετία της περιόδου, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος
συνδυασμού που έχουν λάβει τους περισσότερους σταυρούς βάσει της
δικαστικής απόφασης για την ανακήρυξή τους.
• Εάν η διαδικασία γίνεται για τη δεύτερη διετία της περιόδου, αναδεικνύονται
και πάλι τα άτομα που είχαν τα αξιώματα κατά την προηγούμενη θητεία. 30
3.1.4. Επικύρωση
Τα πρακτικά της εκλογής, εντός πέντε (5) ημερών αποστέλλονται στον Γενικό
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ασκεί τα καθήκοντα του Ελεγκτή
Νομιμότητας κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι της σύστασης της Αυτοτελούς
Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ και αυτός, είτε αυτεπάγγελτα ή κατόπιν προσφυγής
δημότη της περιοχής της περιφέρειας, κρίνει εντός πέντε (5) ημερών από την
παραλαβή, αν είναι νόμιμη ή όχι η εκλογή. Σε περίπτωση ακύρωσης της
εκλογής, η διαδικασία επαναλαμβάνεται τη μεθεπόμενη Κυριακή από την
ημέρα που θα περιέλθει η ακυρωτική απόφαση προς την περιφέρεια. 31
3.1.5. Παραίτηση από το αξίωμα μέλους του προεδρείου
Υποβάλλεται στο συμβούλιο και θεωρείται ως οριστική όταν πληρωθεί/ούν η
αντίστοιχη/ες θέση/εις. Ο παραιτηθείς/σα διατηρεί την ιδιότητα του/ης
συμβούλου και δεν μπορεί να επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωμα μέσα στην ίδια
περίοδο. Η διαδικασία για την αναπλήρωση κενού αξιώματος γίνεται όπως έχει
περιγραφεί ανωτέρω στο σημείο 3.1.2, με επανάληψη όλων των φάσεων.
30
31

Άρθρο 165, παρ. 4 Ν. 3852/2010
Άρθρο 165, παρ. 5 Ν. 3852/2010
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4. Επιτροπές της Περιφέρειας
4.1. Εκτελεστική Επιτροπή
Αμέσως μετά την εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών θεωρείται ότι αρχίζει
αυτοδίκαια η λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής της οικείας περιφέρειας,
αποτελούμενη από τον περιφερειάρχη και όλους τους αντιπεριφερειάρχες.
Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Περιφερειάρχης. Στις συνεδριάσεις καλείται
υποχρεωτικά ο Εκτελεστικός Γραμματέας, ο οποίος συμμετέχει χωρίς δικαίωμα
ψήφου, ενώ, σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο, καλούνται οι προϊστάμενοι
των γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και οργανικών μονάδων της
περιφέρειας.32
Δεν υπάρχουν δεσμευτικές προβλέψεις για το χρόνο σύγκλησης της εν λόγω
Επιτροπής, ούτε και ως προς τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων.
Συγκαλείται όποτε κριθεί απαραίτητο από τον περιφερειάρχη και όποτε
απαιτείται από τις περιστάσεις, που προσδιορίζονται από τις αρμοδιότητες της
Επιτροπής.33

4.2. Οικονομική Επιτροπή
4.2.1. Σύνθεση της Επιτροπής
Μετά την εκλογή του προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου και
στην ίδια με αυτήν συνεδρίαση εκλέγονται τα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής, σε μυστική ψηφοφορία η οποία διενεργείται μεταξύ των μελών του
σώματος. Αποτελείται από τον Πρόεδρο, που είναι ο περιφερειάρχης ή ένας
αντιπεριφερειάρχης που ορίζεται από αυτόν και από τα υπόλοιπα τακτικά μέλη
της, που προσδιορίζονται αριθμητικά ως εξής, με κριτήριο τον συνολικό
πληθυσμό της περιφέρειας:34

Συνολικός
πληθυσμός
Περιφέρειας

Μέλη
Οικονομικής
Επιτροπής

Μέλη από το
σύνολο της
μειοψηφίας

Περιφέρειες35
(σε παρένθεση ο
πληθυσμός, όπως

Άρθρο 173 Ν. 3852/2010
Άρθρο 174 Ν. 3852/2010
34
Άρθρο 175, παρ. 1 Ν. 3852/2010
35
Χρησιμοποιούμενο κριτήριο είναι η Απόφαση υπ’ αριθμ. 45892/11-8-2010 του Υπουργού
Εσ.Α.Η.Δ., δια της οποίας καταγράφονται όλοι οι πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι ΟΤΑ, όπως
συγκροτήθηκαν με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 3852/2010 και στην οποία παρατίθεται ο πληθυσμός
κάθε οργανισμού.
32
33
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(συμπεριλαμβανο
-μένου
του προέδρου)
7 (6+1)

2

300.001-800.000

9 (8+1)

3

Άνω των 800.000

11 (10+1)

4

Έως 300.000

παρουσιάζεται στην
υπ’ αριθμ. 45892/118-2010 Υ.Α.)
Ιονίων Νήσων
(212.984), Βορείου
Αιγαίου (206.121)
Αν. Μακεδονίας-Θράκης
(611.067), Δυτ.
Μακεδονίας (301.522),
Ηπείρου (353.820),
Θεσσαλίας (753.888),
Δυτ. Ελλάδος (740.506),
Κεν. Μακεδονίας
(1.871.952), Αττικής
(3.761.810)

Τα αναπληρωματικά μέλη που προβλέπονται, είναι όσα και τα τακτικά
και εκλέγονται κατά την ίδια διαδικασία, που περιγράφεται κατωτέρω.
4.2.2. Διαδικασία εκλογής τακτικών μελών
Η Επιτροπή έχει θητεία δύο ετών και μισού (2,5), που για τη μεταβατική
περίοδο 2010-2014 είναι δύο έτη36 και η δεύτερη διετία λήγει 31.8.2014 και
εκλέγεται με την ακόλουθη διαδικασία, για την πλειοψηφία και τη μειοψηφία: 37
• Ορίζονται οι υποψηφιότητες. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη
διαδικασία με την οποία κάθε παράταξη θα προτείνει τους υποψηφίους της
για την Επιτροπή, αλλά εναπόκειται στην ευχέρειά της ο τρόπος και η
μέθοδος.
• Κάθε μέλος του περιφερειακού συμβουλίου ψηφίζει τόσους υποψήφιους όσα
και τα προβλεπόμενα μέλη της οικονομικής επιτροπής.
• Από την πλειοψηφία και τη μειοψηφία εκλέγονται όσοι λάβουν την απόλυτη
πλειοψηφία επί των παρόντων μελών.
• Για τις θέσεις που δεν υπάρξει πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.
• Εάν και η δεύτερη ψηφοφορία δεν αναδείξει μέλη με απόλυτη πλειοψηφία,
τότε διεξάγεται και τρίτη ψηφοφορία, οπότε εκλέγονται οι υποψήφιοι που θα
λάβουν τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
• Σε περιπτώσεις ισοψηφιών, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου πραγματοποιεί
κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση.
• Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναδεικνύεται στην πρώτη
συνεδρίασή της, ένα από τα τακτικά μέλη της μετά από μυστική ψηφοφορία,
στην οποία λαμβάνει μέρος και ο πρόεδρος. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει
τον Πρόεδρο σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματός του.
4.2.3. Εκλογή αναπληρωματικών μελών
Με την ίδια διαδικασία, που περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο
και στην ίδια συνεδρίαση εκλέγονται τα αναπληρωματικά μέλη. Η σύνθεση
36
37

Βλ. άρθρο 282, παρ. 16, Ν. 3852/2010
Βλ. άρθρο 175, παρ. 4-5 Ν. 3852/2010
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μεταξύ πλειοψηφίας και μειοψηφίας είναι όπως και στον πίνακα ανωτέρω (παρ.
4.2.1.) και οι αναπληρώσεις των τακτικών θα γίνονται ανάλογα με τη σειρά της
εκλογής τους δηλαδή 1ος, 2ος, κ.οκ. αναπληρωματικοί. Επίσης, τα
αναπληρωματικά μέλη, αναπληρώνουν τα τακτικά, σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματός τους.
4.2.4. Μη επίτευξη εκλογής ή έλλειψη απαρτίας
Σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή ματαίωσης της συνεδρίασης λόγω
μη απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και η
διαδικασία έχει όπως περιγράφηκε στα προηγούμενα σημεία. Αν και αυτή η
συνεδρίαση δεν αναδείξει επιτροπή, ή ματαιωθεί λόγω μη απαρτίας, θεωρείται
ότι εκλέγονται για τις θέσεις που προβλέπονται υπέρ της πλειοψηφίας οι
σύμβουλοι που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους σύμφωνα με την δικαστική
απόφαση ανακήρυξής τους38 και για τις θέσεις της μειοψηφίας, οι σύμβουλοι
που έλαβαν παρόμοια τις περισσότερες ψήφους.
4.2.5. Επικύρωση εκλογής
Τα πρακτικά της εκλογής, εντός πέντε (5) ημερών αποστέλλονται στον
Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αυτός, είτε αυτεπάγγελτα
ή κατόπιν προσφυγής δημότη της περιοχής της περιφέρειας, κρίνει εντός πέντε
(5) ημερών από την παραλαβή, αν είναι νόμιμη ή όχι η εκλογή. Σε περίπτωση
ακύρωσης της εκλογής, η διαδικασία επαναλαμβάνεται τη μεθεπόμενη Κυριακή
από την ημέρα που θα περιέλθει η ακυρωτική απόφαση προς την περιφέρεια. 39
4.2.6. Παραίτηση μελών της Οικονομικής Επιτροπής
Παραίτηση τακτικού μέλους, συνεπάγεται αντικατάστασή του από το
αναπληρωματικό μέλος της ίδιας παράταξης (πλειοψηφία ή μειοψηφία) με τη
σειρά της εκλογής τους.
Τέλος επισημαίνεται ότι με το άρθρο 164 του Καλλικράτη προβλέπεται η
δυνατότητα σύστασης μέχρι δύο άλλων Επιτροπών στις οποίες το περιφερειακό
συμβούλιο μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του. Η σύνθεση των
Επιτροπών αυτών είναι όμοια με τη σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής.
Επομένως στην περίπτωση που το περιφερειακό συμβούλιο συστήσει τέτοιες
επιτροπές η εκλογή των μελών θα γίνει με τον ίδιο τρόπο και διαδικασία με την
Οικονομική Επιτροπή.

5. Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών
Εκτός από τους αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί άμεσα με τις
εκλογές του Νοεμβρίου 2010 ο περιφερειάρχης ορίζει με απόφαση του τρεις (3)
επί πλέον αντιπεριφερειάρχες, ή μέλη του περιφερειακού συμβουλίου με σκοπό
να τον επικουρούν στην άσκηση των καθηκόντων του, η οποία δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.40

38
39
40

Βλ. άρθρο 146 Ν. 3852/2010
Άρθρο 165, παρ. 5 Ν. 3852/2010
Βλ. άρθρο 160, παρ. 1, Ν. 3852/2010
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Με όμοια απόφασή του, αναθέτει σε όλους τους αντιπεριφερειάρχες την
άσκηση τομέων αρμοδιοτήτων (π.χ. βιομηχανίας, μεταφορών, γεωργίας κλπ.).
Επιπλέον μπορεί να τους μεταβιβάσει και συγκεκριμένες αρμοδιότητές του.
Διευκρινίζεται ότι, ειδικά για τους εκλεγμένους αντιπεριφερειάρχες και
δεδομένου ότι αυτοί ασκούν συγκεκριμένα καθήκοντα που ρητά προβλέπονται
στο νόμο για την ενότητα που εκπροσωπούν, η δυνατότητα του περιφερειάρχη
να προεκτείνει θεματικά το πεδίο των αρμοδιοτήτων τους, σε τομείς που κρίνει
ο ίδιος ότι είναι ανάγκη να αναθέσει, δεν αίρει τον χαρακτήρα των
αρμοδιοτήτων που ασκούν. Εξαίρεση υπάρχει για τις νησιωτικές περιφέρειες του
Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων, όπου δίνεται η
δυνατότητα στον περιφερειάρχη να αναθέσει σε αντιπεριφερειάρχες που ορίζει
ο ίδιος συγκεκριμένες αρμοδιότητες οι οποίες θα διευκολύνουν την
αντιμετώπιση προβλημάτων σε νησιά (π.χ. πολιτική προστασία).
•

Επίσης, ο περιφερειάρχης δύναται να ορίσει με την πράξη ανάθεσης
αρμοδιοτήτων, τον/ην/ους αντιπεριφερειάρχη/ες που θα τον αναπληρώνουν
κατά τις περιπτώσεις που απουσιάζει ή κωλύεται, προσδιορίζοντας τη σειρά
αναπλήρωσης. Επισημαίνεται ότι δεν υποχρεούται ο περιφερειάρχης σε
ορισμό αντιπεριφερειαρχών ως αναπληρωτών του, όπως συνάγεται από τις
διατυπώσεις του άρθρου 161, παρ. 3, του Ν. 3852/2010. Στην περίπτωση
αυτή, παρέχεται η δυνατότητα αναπλήρωσης από τον περιφερειακό
σύμβουλο της πλειοψηφίας που αναδείχθηκε με τους περισσότερους
σταυρούς προτίμησης στην πολυπληθέστερη περιφερειακή ενότητα και, σε
περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση.

•

Δεν υπάρχει δέσμια προθεσμία για τον ορισμό των τριών μη αιρετών
αντιπεριφερειαρχών Συνιστάται όμως αυτό να γίνεται αμέσως μετά την
εκλογή προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου προκειμένου να
λειτουργήσουν άμεσα τα όργανα στα οποία συμμετέχουν και για την
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της περιφέρειας.

Η θητεία των μη αιρετών αντιπεριφερειαρχών, βάσει της γενικής διάταξης
ορίζεται να είναι το ήμισυ της θητείας των περιφερειακών αρχών. Ειδικά για την
μεταβατική περίοδο 2010-2014, η θητεία είναι δύο (2) έτη, δηλαδή: για την
πρώτη περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως την 31-12-2012 και για την
δεύτερη περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2013, έως την 31-8-2014.41

6. Υποχρεώσεις υπηρεσιών
Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα εγκύκλιο στις Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις της περιφέρειάς σας, οι οποίες οφείλουν να την κοινοποιήσουν
σε όλες τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Την εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε και στον δικτυακό τόπο του
Υπουργείο www.ypes.gr.
41

Βλ. την μεταβατική διάταξη στο άρθρο 282, παρ. 16, του Ν. 3852/2010
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΕΝΑΕ
Μεσογείων 15
ΤΚ 115 26- ΑΘΗΝΑ
2. ΕΕΤΑΑ
Μυλλέρου 73- 77
ΤΚ 104 36- ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού, κ. Ιωάννη Ραγκούση
2. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Γεώργιου Ντόλιου
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα, κ. Δημήτρη Στεφάνου
4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ. Κωνσταντίνου Θεοδωρόπουλου
5. Δ/νση Μηχ/σης & ΗΕΣ
(με την παράκληση να την αναρτήσει στο
δικτυακό τόπο του Υπουργείου)
6. Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
(10 αντίτυπα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Υπόδειγμα 1: Πρόσκληση για ορκωμοσία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ…………......
ΠΡΟΣ: - Αντιπεριφερειάρχες
- Τακτικά μέλη Περιφερειακού
Συμβουλίου
(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

………………,
Αριθ. Πρωτ.:

………….. 2011

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για ορκωμοσία
Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των
επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.......... απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου …………... παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στ…
………………………. στις ΗΗ/ΜΜ/2011, ημέρα ........ και ώρα …….., ώστε να
διεξαχθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 154 του Ν. 3852/ 2010 ορκωμοσία.
Ο Περιφερειάρχης

(υπογραφή)
Όνομα Επώνυμο
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Υπόδειγμα 2: Πρακτικό ορκωμοσίας42
Στ… ……………………………… τ… ………………….... προσήλθαν σήμερα, ΗΗ/ΜΜ/2011 και
ώρα …………. κατόπιν πρόσκλησης του Περιφερειάρχη κ. ………………., ο
Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, όπως τα
ονόματά τους αναγράφονται στο τέλος του πρακτικού, και σε δημόσια συνεδρίαση,
έδωσαν τον ακόλουθο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν. 3852/
2010 όρκο:

«Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους
νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου»
- Ο κ. ..., (δηλώνεται η αιρετή του ιδιότητα, π.χ. αντιπεριφερειάρχης ή σύμβουλος)
δήλωσε ότι πιστεύει σε θρησκεία ή δόγμα που επιβάλλει ίδιο τύπο όρκου, και έδωσε
τον
ακόλουθο
όρκο:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
- Ο κ. ..., (δηλώνεται η αιρετή του ιδιότητα) δήλωσε ότι δεν πιστεύει σε καμία
θρησκεία ή σε θρησκεία που δεν επιτρέπει όρκο, δήλωσε τα αναφερόμενα στον όρκο
στην τιμή και τη συνείδησή του, με τον εξής τρόπο:

«Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου να είμαι πιστός στην πατρίδα, να
υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα
τα καθήκοντά μου»
Περιφερειάρχης
Αντιπεριφερειάρχης
Αντιπεριφερειάρχης
Αντιπεριφερειάρχης
Αντιπεριφερειάρχης

(Περ.
(Περ.
(Περ.
(Περ.

Περιφερειακός Σύμβουλος

Ενότητα)
Ενότητα)
Ενότητα)
Ενότητα)

Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή

42

Το Πρακτικό συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα παραμένει στην περιφέρεια εις το
διηνεκές και το άλλο αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
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Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή

19

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-Υ3

Υπόδειγμα 3: Γενικός Τύπος αποποίησης εκλογής Περιφερειάρχη,
Αντιπεριφερειάρχη, Περιφερειακού Συμβούλου

……………………………………..

…../

…../201….

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ

Του ……………………………..

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

ΠΡΟΣ

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

Σας δηλώνω ότι αποποιούμαι την εκλογή μου ως ……………….. ………………………….
και για το λόγο αυτό δεν προτίθεμαι να εγκατασταθώ και να ασκήσω τα καθήκοντά
που απορρέουν από το αξίωμα αυτό.
Με τιμή

Ο Δηλών
(ονοματεπώνυμο –
υπογραφή)
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Υπόδειγμα 4: Πρακτικό
Συμβουλίου

εκλογής

Προεδρείου

Περιφερειακού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμό …………./201……., ειδικής συνεδρίασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου την ……………………., ... του μηνός …………………. 201…. .

Αριθμ. Απόφασης ……../201…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Εκλογή μελών Προεδρείου του
Περιφερειακού
Οικονομικής

Συμβουλίου

Επιτροπής

και

Περιφέρειας

……………»
Στ… σήμερα την ……………………… και ώρα ……… συνήλθαν τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας …………….. που αναδείχθηκαν κατά
τις εκλογές της 7ης/14ης Νοεμβρίου 2010 και ανακηρύχθηκαν με την υπ’ αριθμ.
…………… απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ……………………., κατόπιν της
υπ’

αριθμ.

…………..

προσκλήσεως

του

κ.

……………………….

………………………………., ως πλειοψηφήσαντος συμβούλου του επιτυχόντος
συνδυασμού, σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση και σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 165 Ν. 3852/2010.
Καθήκοντα προεδρεύοντος ασκεί ο κ. ……………………….. ………………………, (ή,
λόγω απουσίας του κ. ………………….. ………………….., που είναι ο πλειοψηφήσας
σύμβουλος, ο κ. ………………….. …………………………., ως επόμενος στη σειρά
εκλογής, σύμφωνα με την απόφαση ανακήρυξης).
Θέμα 1ο: Εκλογή Προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του σώματος ότι σκοπός της συνεδρίασης είναι
κατά πρώτον η εκλογή προεδρείου, ως εξής: πρόεδρο προερχόμενο από την
πλειοψηφία και αντιπρόεδρο και γραμματέα προερχομένους από τις παρατάξεις
της μειοψηφίας, εν συνόλω. Διευκρίνισε ότι, εάν από τη μειοψηφία δεν
υποδειχθεί/ούν

υποψήφιος/οι ή αυτός/οί που θα υποδειχθεί/ούν δεν

αποδεχθεί/ούν την υποψηφιότητα, η εκλογή του/τους θα γίνει από τους
συμβούλους της πλειοψηφίας.
21
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Με μυστική ψηφοφορία, ο πλειοψηφήσας συνδυασμός θα πρέπει να εκλέξει
τον υποψήφιο Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και, με αντίστοιχη
διαδικασία, η μειοψηφία, εν συνόλω, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 3852/2010:
•

Υποψήφιοι για τα αξιώματα θα αναδειχθούν όσοι συγκεντρώσουν την
απόλυτη κατά περίπτωση πλειοψηφία. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί, θα
διενεργηθεί δεύτερη ψηφοφορία, όπου κριτήριο εκλογής θα είναι και πάλι η
απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση μη επίτευξης, θα διεξαχθεί τρίτη
ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων και θα αναδειχθεί
ως υποψήφιος για το αξίωμα όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία.

Μετά το πέρας των διαδικασιών από τα μέρη της πλειοψηφίας και της
μειοψηφίας, ο Προεδρεύων ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για το Προεδρείο
του Περιφερειακού Συμβουλίου:
1. Υποψήφιος/α για το αξίωμα του Προέδρου από την πλειοψηφία εκλέχθηκε
ο/η Σύμβουλος κ ……………. ………………………..
2. Υποψήφιος/α για το αξίωμα του Αντιπροέδρου εκλέχθηκε από την μειοψηφία
ο/η Σύμβουλος κ. ………………….. ………………….
3. Υποψήφιος/α για το αξίωμα του Γραμματέα εκλέχθηκε από την μειοψηφία
ο/η Σύμβουλος κ. ……………… ………………………
Στη συνέχεια ακολούθησε η διαδικασία για την εκλογή των μελών του
Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου …………………, από το σύνολο των
μελών του σώματος.
Α΄ Περίπτωση: Εκλογή με την πρώτη ψηφοφορία
Μετά τη διεξαγωγή της πρώτης μυστικής ψηφοφορίας και την καταμέτρηση των
ψήφων διαπιστώθηκε ότι και οι τρεις υποψήφιοι συγκέντρωσαν την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών και, κατά συνέπεια η σύνθεση του
Προεδρείου για το Περιφερειακό Συμβούλιο ……………………… κατά την περίοδο
2/1/2011 έως 31/12/2011, έχει ως ακολούθως:
•

Πρόεδρος ο/η κ. ……………………………………………

•

Αντιπρόεδρος ο/η ………………………………………….

•

Γραμματέας ο/η …………………………………………...

22

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-Υ3
Β΄ Περίπτωση: Εκλογή με την δεύτερη ψηφοφορία
Μετά τη διεξαγωγή της πρώτης μυστικής ψηφοφορίας και την καταμέτρηση των
ψήφων, διαπιστώθηκε ότι από τους τρεις υποψηφίους συγκέντρωσε την
απόλυτη πλειοψηφία των μελών ο/η κ. ……………………… ………………………… που
εκλέγεται για το αξίωμα του …………………………….., ενώ για τους υπολοίπους
υποψηφίους δεν υπήρξε πλειοψηφία, οπότε θα πρέπει να διεξαχθεί δεύτερη
ψηφοφορία, κατά την οποία το κριτήριο εκλογής είναι και πάλι η απόλυτη
πλειοψηφία.
Μετά τη διεξαγωγή της δεύτερης μυστικής ψηφοφορίας και την καταμέτρηση
των ψήφων, διαπιστώθηκε ότι συγκέντρωσε/σαν την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του σώματος ο/οι κ. ……… …………………….. , με…..
ψήφους,

που

………………………

εκλέγεται/ονται

για

το/α

αξίωμα/τα

του/των

…………….

Συνεπώς και βάσει του αποτελέσματος της δεύτερης

ψηφοφορίας, η σύνθεση του Προεδρείου για το Περιφερειακό Συμβούλιο
……………………… κατά την περίοδο 2/1/2011 έως 31/12/2011, έχει ως
ακολούθως:
•

Πρόεδρος ο/η κ. ……………………………………………

•

Αντιπρόεδρος ο/η ………………………………………….

•

Γραμματέας ο/η …………………………………………...

Γ΄ Περίπτωση: Εκλογή με την τρίτη ψηφοφορία
Μετά τη διεξαγωγή της δεύτερης ψηφοφορίας και δεδομένου ότι δεν
αναδείχθηκε/αν δια της ψηφοφορίας των μελών του σώματος η/οι θέση/εις
του/ων ………………………, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι θα επακολουθήσει
και τρίτη ψηφοφορία, από την οποία τα υπολειπόμενα μέλη του Προεδρείου θα
αναδειχθούν με σχετική πλειοψηφία.
Μετά τη διενέργεια της τρίτης ψηφοφορίας και την καταμέτρηση των ψήφων
διαπιστώθηκε ότι εκλέγεται/ονται για το/α αξίωμα/τα του/ων ……………………..
ο/η/οι ………………………….. με …………., …………, ψήφους αντίστοιχα. Συνεπώς,
η σύνθεση του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
……………………. έχει ως ακολούθως:
•
•

Πρόεδρος ο/η κ. ……………………………………………
Αντιπρόεδρος ο/η ………………………………………….
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•

Γραμματέας ο/η …………………………………………...

Μετά από αυτά το σώμα προχώρησε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης
που ήταν η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής
Επιτροπής.
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Υπόδειγμα 5: Πρακτικό Εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμό …………./201……., ειδικής συνεδρίασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου την …………………., ... του μηνός …………………. 201….

Αριθμ. Απόφασης ……../201…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Εκλογή μελών Προεδρείου
Περιφερειακού
Οικονομικής

Συμβουλίου

Επιτροπής

και

Περιφέρειας

……………»

Θέμα 2ο: Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής
Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς
Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 201… - 201…,
στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του
Ν.3852/2010.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά ……… (π.χ. 6) τακτικά μέλη εκ των
οποίων ………. (π.χ. 2) θα προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων της
μειοψηφίας και επίσης ……….. αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων ………. (π.χ. 2)
θα προέρχονται από το σύνολο της μειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Πρόεδρος της Επιτροπής προβλέπεται (παρ. 1, άρ. 175 του Ν. 3852/2010) να είναι ο
Περιφερειάρχης ή ένας Αντιπεριφερειάρχης που θα οριστεί με απόφαση του πρώτου.
Επεσήμανε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175, παρ. 2, εδ. 2 του Ν.
3852/2010, δεν μπορεί να εκλεγεί ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο Πρόεδρος
του

Περιφερειακού

Συμβουλίου. Κάλεσε

δε, όλους

τους

Συμβούλους

των

Περιφερειακών Παρατάξεων της πλειοψηφίας και εν συνόλω της μειοψηφίας, να
25

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-Υ3
προβούν

στην

εκλογή

για

την

ανάδειξη

των

υποψηφίων

τακτικών

και

αναπληρωματικών μελών. Ειδικά για τη δεύτερη περίπτωση, οι υποψήφιοι θα
προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας και που αναλογούν σ’
αυτή (π.χ. τέσσερεις (4) ή δύο (2) υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και τέσσερεις (4) ή
δύο (2) υποψήφιοι ως αναπληρωματικά μέλη, αντίστοιχα κατά περίπτωση), με τον
τρόπο που θα επιλέξουν (μυστική ή φανερή ψηφοφορία).
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας και της
εν συνόλω μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα
ονόματα των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής
Επιτροπής που εκλέχθηκαν ήτοι:
•

Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας ορίζονται υποψήφιοι: α) για τακτικά μέλη

της Οικονομικής Επιτροπής (….) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. ………….,
……………., ………………., και β) για αναπληρωματικά μέλη (….) Σύμβουλοι και
ονομαστικά οι κ.κ. …………….., ………….., ……………… .
•

Από τους Συμβούλους της μειοψηφίας ορίζονται υποψήφιοι: α) για τακτικά μέλη

οι κ.κ. ……………., ………………., ……………, …………….., και β) για αναπληρωματικά
μέλη οι κ.κ. ………….., …………………., ………………., …………….,.
Ο Πρόεδρος κάλεσε το Περιφερειακό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των
τακτικών και στη συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής
με μυστική ψηφοφορία και με κριτήριο εκλογής την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων. Για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, θα ακολουθήσει δεύτερη, με το
ίδιο κριτήριο εκλογής (απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων) και τέλος τρίτη
ψηφοφορία, προκειμένου πλέον να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία και, σε
περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία, θα διενεργηθεί κλήρωση από τον
Πρόεδρο.
Α΄ Ψηφοφορία:
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των …… (π.χ. 6) τακτικών μελών της Οικονομικής
Επιτροπής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω,
ανήλθαν σε ……(π.χ. 8) ήτοι ……(π.χ. 2) της μειοψηφίας και ……….. (π.χ. 6) της
πλειοψηφίας.
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Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από
τους ….. (π.χ. 8) υποψηφίους οι ….(π.χ. 4) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων (…….. μέλη) και συγκεκριμένα οι κ.κ. …………, ………….., ………………,
οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής, απομένουν δε άλλες ….. (π.χ. 2) θέσεις τακτικών μελών για τις οποίες
ακολούθησε δεύτερη ψηφοφορία για τους εναπομείναντες υποψηφίους.
Β΄ Ψηφοφορία
Στη δεύτερη ψηφοφορία που ακολούθησε, κάθε Περιφερειακός Σύμβουλος ψήφισε
μεταξύ των …(π.χ. 4) εναπομεινάντων υποψηφίων μέχρι τόσους υποψηφίους, όσες
και οι κενές θέσεις (π.χ. 2).
•

Μετά την παραπάνω ψηφοφορία διαπιστώθηκε ότι επί (αρ.) παρόντων μελών ……

(π.χ. 1) μόνο υποψήφιος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και
ειδικότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ………………….., όπου και προστίθεται στους
εκλεγέντες τακτικούς. Απομένει δε …(π.χ. 1) κενή θέση για πλήρωση για την οποία
θα ακολουθήσει τρίτη ψηφοφορία. Μεταξύ των ….. (π.χ. 3)υποψηφίων που
απέμειναν κάθε Δημοτικός Σύμβουλος ψήφισε ….. (π.χ. 1) υποψήφιο.
Γ΄ Ψηφοφορία
•

Μετά την τρίτη ψηφοφορία διαπιστώθηκε ότι ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.

…………….. εκλέγεται ως τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής με τη σχετική
πλειοψηφία των παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων.
Εκλογή αναπληρωματικών μελών
•

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

Οικονομικής Επιτροπής με δεδομένες τις υποψηφιότητες των …..(π.χ. 3) μελών της
πλειοψηφίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει προηγηθεί και …..(π.χ. 2) μελών
της μειοψηφίας, όπως ονομαστικά αναφέρονται παραπάνω.
•

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (περιγράφεται ανάλογα με την
έκβαση της όλης διαδικασίας όπως γίνεται παραπάνω στην εκλογή των τακτικών
μελών).
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(ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ/ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ)
Μετά το πέρας της διαδικασίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι εκλέχθηκαν ως
αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (με ….. π.χ. απόλυτη πλειοψηφία
των

παρόντων)

οι

Περιφερειακοί

Σύμβουλοι

κ.κ.

……………,

………………,

…………………, ……………...
Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα ονόματα
των εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 201…-201… ως
εξής:
Τακτικά

Μέλη:

1.

………………..,

2.

……………………,

3.

………………..,

4.

…………………… .
Αναπληρωματικά Μέλη: 1. …………………., 2. ……………….., 3. …………………., 4.
……………
Ύστερα από τα παραπάνω και, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η
συνεδρίαση στις ..…(ώρα)..... και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(σφραγίδα-υπογραφή)

1.

(ονοματεπώνυμο)

2.
3.
4.
………………………..
………………………...
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