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Εισαγωγή

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχεται ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σχετικά με την
ορκωμοσία

των

νέων

περιφερειαρχών

και

περιφερειακών

συμβούλων

που

αναδείχθηκαν στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαϊου και 2ας Ιουνίου 2019 και
την εγκατάσταση των νέων περιφερειακών αρχών την 1η Σεπτεμβρίου 2019
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί,
αντικατασταθεί ή προστεθει με τους ν.4555/2018, ν.4604/2019 και ν.4623/2019.
Η εγκύκλιος διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια:
Κεφάλαιο 1: Ορκωμοσία των νέων περιφερειακών αρχών
Κεφάλαιο 2: Περιφερειάρχης
Κεφάλαιο 3: Αντιπεριφερειάρχες και έπαρχοι
Επιπλέον, στο Παράρτημα 1 της εγκυκλίου παρατίθενται υποδείγματα:

και



πρόσκλησης σε ορκωμοσία,



πρακτικών ορκωμοσίας,



αποποίησης εκλογής,
στο

Παράρτημα

αντιπεριφερειαρχών

και

2

παρατίθεται
επάρχων

και

πίνακας

με

τον

τον

μέγιστο

αριθμό
αριθμό

χωρικών
θεματικών

αντιπεριφερειαρχών ανά περιφέρεια.
Σημειώνουμε ότι όπου στην παρούσα εγκύκλιο αναφέρεται Επόπτης ΟΤΑ και μέχρι
την έναρξη λειτουργίας των ΑΥΕ ΟΤΑ, νοείται ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης
Διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.8 του ν. 4623
Περιφερειακές αρχές1
Όργανα της περιφέρειας είναι ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες, το
περιφερειακό συμβούλιο, η οικονομική επιτροπή και η εκτελεστική επιτροπή.
Οι αντιπεριφερειάρχες διακρίνονται σε χωρικούς και θεματικούς. Οι χωρικοί
είναι ίσοι σε αριθμό με τις περιφερειακές ενότητες. Ειδικά στις περιφέρειες Βορείου

1 Άρθρο 113 του ν.3852/2010 όπως ισχύει
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Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας και Ιονίων
Νήσων ο αριθμός των χωρικών αντιπεριφερειαρχών είναι ίσος με τον αριθμό των
νομών της οικείας περιφέρειας.
Οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες ορίζονται δυνητικά από τον περιφερειάρχη και ο
μέγιστος αριθμός τους μπορεί να είναι έξι (6).
Το περιφερειακό συμβούλιο αποτελείται από


σαράντα ένα (41) μέλη σε περιφέρειες με πληθυσμό έως 300.000 κατοίκους,



πενήντα ένα ένα (51) μέλη σε περιφέρειες με πληθυσμό από 300.001 έως
800.000 κατοίκους καθώς και στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,



εβδομήντα ένα (71) μέλη σε περιφέρειες άνω των 800.000 κατοίκων,



το περιφερειακό συμβούλιο της περιφέρειας Αττικής αποτελείται από εκατόν
ένα (101) μέλη.

Στο Παράρτημα 2 παρατίθεται πίνακας με τον αριθμό περιφερειακών συμβούλων ανά
περιφέρεια με βάση τον μόνιμο πληθυσμό (Πίνακας 1).
Διάρκεια περιφερειακής περιόδου & εγκατάσταση περιφερειακών αρχών
Η διάρκεια της περιφερειακής περιόδου είναι 4 έτη.
Η εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου
έτους από τη διεξαγωγή των εκλογών και η θητεία τους λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του
τέταρτου έτους.
Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του ν.4555/2018 (Κλεισθένης), όπως ισχύει:


Η εγκατάσταση των νέων αρχών θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και η
θητεία τους λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023 και λογίζεται πλήρης για όλες τις
συνέπειες.



Η εκλογή Προεδρείου Συμβουλίων και Επιτροπών διενεργείται κατά τους
μήνες Σεπτέμβριο και Νοέμβριο2.

2

Άρθρο 114, παρ.6δ του ν.3852/2010
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Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα που αναπτύσσονται στην
παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να απευθύνεστε στους κατωτέρω υπαλλήλους του
Τμήματος Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού:
ΟΝΟΜΑ

ΤΗΛ.

Δ/ΝΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Ρεγγίνα Βασιλάτου

213-1364947

r.vasilatou@ypes.gr

Σοφία Γαρυφάλλη

213-1364340

s.garyfalli@ypes.gr

Έφη Γκόλια

213-1364342

e.gkolia@ypes.gr

Σοφία

213- 1364391

s.theodorakopoulou@ypes.gr

Βάσω Μασούρα

213-1364026

v.masoura@ypes.gr

Δήμητρα Ρούτση

213-1364374

d.routsi@ypes.gr

Γιώργος Χρυσάφης

213-1364395

g.chrisafis@ypes.gr

Θεοδωρακοπούλου
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Κεφ. 1 Ορκωμοσία των νέων περιφερειακών αρχών
Η εγκατάσταση των νέων περιφερειακών αρχών που αναδείχθηκαν κατά τις
πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές στις 26 Μαΐου και 2 Ιουνίου 2019, και
επικυρώθηκαν από τις αποφάσεις των αρµόδιων δικαστηρίων, πραγµατοποιείται, κατά
ρητή επιταγή του νόµου, την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου 2019. Η θητεία τους λήγει
την 31η Δεκεμβρίου 2023 και λογίζεται πλήρης για όλες τις συνέπειες.3
Πριν την ηµέρα της εγκατάστασης και της ανάληψης των καθηκόντων τους, δηλαδή
πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, οι νέες περιφερειακές αρχές οφείλουν να
ορκιστούν. Ειδικότερα, πρέπει να ορκιστούν προκειµένου να αναλάβουν τα
καθήκοντα τους:
• ο Περιφερειάρχης,
• οι τακτικοί Περιφερειακοί Σύµβουλοι,
όπως αυτοί αναφέρονται στην οικεία απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το
αρµόδιο δικαστήριο4
Η ορκωµοσία των εκλεγέντων, µολονότι δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη
αλλά ηθική δέσµευση5 µε την οποία αυτοί δεσµεύονται για τη σύµφωνη µε το
Σύνταγµα και τους νόµους διοίκηση της περιφέρειας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για την εγκατάσταση και ανάληψη των καθηκόντων τους. Για το λόγο αυτό,
άλλωστε, ο νοµοθέτης προβλέπει την αυτοδίκαιη έκπτωση όσων αιρετών δεν
συµµορφώνονται προς την υποχρέωση ορκωµοσίας εντός της νόµιµης προθεσµίας6.
Προς τούτο, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Επόπτη ΟΤΑ. Μέχρι την
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, τα καθήκοντα του
Επόπτη ΟΤΑ ασκεί ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης7.

3 Άρθρο 114 παρ. 6γ του ν.3852/2010, όπως ισχύει
4 Άρθρο 146 του ν.3852/2010. Σύμφωνα με το άρθρο 154, παρ. 5 του Ν.3852/2010, αν η απόφαση
αυτή κυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο μετά από ένσταση, η ορκωμοσία επαναλαμβάνεται με
πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη που εκλέγεται με βάση τη δικαστική αυτή απόφαση.
5 ΣτΕ 1314/1983
6 Άρθρο 155, παρ.2 του ν.3852/2010, όπως ισχύει.
7 Άρθρο 5, παρ.8 του ν.4623/2019.
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Πρόσκληση για ορκωμοσία
Ο ν. 3852/2010 δεν προβλέπει συγκεκριµένη ηµεροµηνία για την τέλεση της
ορκωµοσίας των αιρετών της περιφέρειας, πλην όµως αυτή πρέπει να γίνει σε εύλογο
χρονικό διάστηµα µετά την επικύρωση της εκλογής από το αρµόδιο δικαστήριο8 και
την ανακήρυξη των επιτυχόντων και πριν την ηµέρα της εγκατάστασης και ανάληψης
των καθηκόντων τους, δηλαδή πριν την 1η Σεπτεµβρίου 2019.
Η ορκωµοσία γίνεται στο κατάστηµα της περιφέρειας ή σε άλλο δημόσιο κτίριο ή σε
κατάλληλο δημόσιο χώρο εντός των διοικητικών ορίων της έδρας της περιφέρειας, σε
δημόσια συνεδρίαση, της οποίας ο ακριβής χρόνος (ημερομηνία και ώρα) ορίζεται
από τον νεοεκλεγέντα περιφερειάρχη9.
Είναι

δυνατόν

όµως,

για

αντικειµενικούς

λόγους

που

σχετίζονται

µε

την

λειτουργικότητα του χώρου, η ορκωµοσία να διεξαχθεί σε δηµόσια συνεδρίαση, σε
άλλο χώρο, που προσδιορίζεται από τον περιφερειάρχη.
Ο εκλεγείς περιφερειάρχης απευθύνει πρόσκληση (παρατίθεται υπόδειγμα στο
παράρτημα 1) για ορκωμοσία σε όλα τα τακτικά μέλη του περιφερειακού
συμβουλίου, στην οποία αναφέρεται ο χρόνος και ο τόπος που θα διεξαχθεί αυτή και
η οποία θα πρέπει να κοινοποιηθεί τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ηµέρα της
ορκωµοσίας10.
Η πρόσκληση, η οποία πρωτοκολλείται στο γενικό πρωτόκολλο της Περιφέρειας,
κοινοποιείται έγκαιρα στα ανωτέρω πρόσωπα µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο (π.χ
συστηµένη επιστολή, επίδοση µέσω των υπηρεσιών της περιφέρειας, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο) µε το οποίο θα αποδεικνύεται ο ακριβής χρόνος που λαµβάνει γνώση
το καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα11, προκειµένου να µην υπάρξει οποιαδήποτε
τυχόν αµφισβήτηση για την έγκαιρη ενηµέρωση των αιρετών.

8 Άρθρο 146 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
9 Άρθρο 154 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
10 Άρθρο 14 παρ.2 του ν.2960/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Α΄45)
11 Άρθρο 14, παρ. 2 του ν.2960/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Α΄45)
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∆ιαδικασία Ορκωµοσίας
Από τις κείµενες διατάξεις δεν ορίζεται συγκεκριµένο τελετουργικό για την ορκωµοσία
των αιρετών, παρά µόνο το περιεχόµενο του όρκου12.
Επισηµαίνεται ότι στη διαδικασία της ορκωµοσίας παρευρίσκονται όλοι οι αιρετοί,
καθώς δεν παρέχεται από τη νοµοθεσία η δυνατότητα ορκωµοσίας των αιρετών κατά
παρατάξεις ή ανά εκλογική περιφέρεια.
Ο όρκος που δίνεται έχει ως εξής:

«Ορκίζοµαι να είµαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγµα και
στους νόµους και να εκπληρώνω τίµια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου».
Όσοι αιρετοί επιθυµούν δίνουν τον παραπάνω όρκο ενώπιον του Ιερού Ευαγγελίου ή
αν κάποιος αιρετός πιστεύει σε θρησκεία ή δόγµα που επιβάλλει ίδιο τύπο όρκου,
τότε, εφόσον το επιθυµεί, ο όρκος δίνεται κατά τον τύπο αυτό (π.χ. ενώπιον του
κορανίου).
Επίσης, εάν κάποιος αιρετός δηλώσει ότι επιθυµεί να δώσει πολιτικό όρκο, δηλώνει τα
εξής:

«∆ηλώνω στην τιµή και στη συνείδησή µου να είµαι πιστός στην πατρίδα,
να υπακούω στο Σύνταγµα και στους νόµους και να εκπληρώνω τίµια και
ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου»13.
Για την ορκωµοσία συντάσσεται πρακτικό (βλ. υπόδειγµα 2 στο παράρτηµα), το
οποίο υπογράφεται από τον εκλεγέντα περιφερειάρχη και όλους τους περιφερειακούς
συµβούλους που ορκίστηκαν14. Στο πρακτικό θα πρέπει να καταχωρηθούν και οι
τυχόν δηλώσεις αιρετών κατά τα ανωτέρω.
Το πρακτικό συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα παραµένει στο
αρχείο της περιφέρειας και το άλλο αποστέλλεται στο Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

12 Άρθρο 154, παρ. 1 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
13 Άρθρο 408, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
14 Άρθρο 154, παρ. 3 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
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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 γνωστοποιηθεί η άρση των λόγων αυτών και στην
περίπτωση αυτή συντάσσεται πρακτικό ορκωμοσίας.16 Στην περίπτωση αυτή, η
ορκωμοσία του αιρετού µπορεί να λάβει χώρα και µετά την 1.9.2019, όποτε δηλ.
αρθούν οι λόγοι αντικειµενικής αδυναµίας που έχει επικαλεσθεί. Είναι ευνόητο, ότι ο
συγκεκριµένος αιρετός θα πρέπει να ενηµερώσει εγγράφως τον περιφερειάρχη, για
τους λόγους για τους οποίους δεν µπορεί να παραστεί στην ορκωµοσία την
συγκεκριµένη ηµέρα. Ομοίως, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως και όταν αρθούν οι
λόγοι αυτοί.

Αποποίηση εκλογής17
Όσοι από τους ανακηρυχθέντες περιφερειάρχες, ή περιφερειακοί σύµβουλοι
επιθυµούν να αποποιηθούν την εκλογή τους θα πρέπει να το πράξουν µέχρι την
παραµονή της εγκατάστασης των περιφερειακών αρχών, δηλ. µέχρι και την
31.08.2019.
Η αποποίηση της εκλογής γίνεται µε γραπτή δήλωση στον Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται άμεσα και ο εκλεγείς
περιφερειάρχης ώστε να προβεί σε πρόσκληση του αναπληρωματικού συμβούλου
σύμφωνα με την απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.
Ανακηρυχθείς περιφερειάρχης, ή περιφερειακός σύµβουλος που δεν έχει δηλώσει
αποποίηση της εκλογής του µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί
την εκλογή του.
Επισηµαίνεται ότι η αποποίηση εκλογής είναι διάφορη από την παραίτηση18, η
οποία λαµβάνει χώρα µετά την ανάληψη των καθηκόντων από τους αιρετούς, µετά
δηλ. την 1η Σεπτεµβρίου 2019.
15 Ο λόγος αντικειμενικής αδυναμίας σημαίνει γεγονός αναπότρεπτου ή ανυπέρβλητου και
απρόβλεπτου κωλύματος, συνέπεια του οποίου ο ενδιαφερόμενος τελεί σε απόλυτη πραγματική
αδυναμία να επιμεληθεί υποθέσεων του αυτοπροσώπως (ΣτΕ 1135/2000, ΣτΕ 2116/2008 & ΣτΕ
2117/2008)
16 Άρθρο 154, παρ. 4 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
17 Άρθρο 155 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
18 Άρθρο 156 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
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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, όπως ισχύει, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε
ηµερών από την ηµεροµηνία εγκατάστασης των νέων περιφερειακών αρχών. Στο
διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι την εγκατάσταση των αρχών της περιφέρειας και την
εκλογή νέου περιφερειάρχη, τα καθήκοντα του περιφερειάρχη, που έχει αποποιηθεί
την εκλογή του, εκτελεί ο Σύμβουλος19 του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί
με τις περισσότερες ψήφους, και σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
Η ορκωµοσία, εποµένως, των περιφερειακών συµβούλων θα πραγµατοποιηθεί
κανονικά, κατά την προαναφερόµενη διαδικασία, µετά από πρόσκληση που εκτελεί ο
Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες
ψήφους, και σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
Τέλος, σηµειώνεται ότι, ήδη, ορκισθείς περιφερειακός σύµβουλος, ο οποίος εκλέγεται
περιφερειάρχης, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 162 του ν.3852/2010, δεν
ορκίζεται ξανά, καθόσον η ορκοδοσία ανατρέχει στην άσκηση οποιουδήποτε αιρετού
αξιώµατος.
Στο Παράρτημα 1 παρατίθενται υποδείγματα πρακτικού ορκωμοσίας και αποποίησης
εκλογής.

19 Άρθρο 162 παρ. 6 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
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Κεφ. 2 Περιφερειάρχης

Ο περιφερειάρχης εκλέγεται κάθε τέσσερα (4) έτη με άμεση, καθολική και μυστική
ψηφοφορία.
Ο περιφερειάρχης20:


Διαθέτει κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ως εκπρόσωπος του λαού
της περιφέρειάς του, που εκλέγεται με άμεση ψηφοφορία, το δικαίωμα της
κατά συνείδηση γνώμης και ψήφου.



Έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να εκτελεί την αποστολή του, έχοντας
στη διάθεση του τον ανάλογο χρόνο, τις υπηρεσίες και τα μέσα υποστήριξης,
καθώς και τους ανάλογους οικονομικούς πόρους, ώστε να διασφαλίζεται η
απρόσκοπτη εκπλήρωση της λαϊκής εντολής.



Μεριμνά κατά την άσκηση των καθηκόντων του για την τήρηση των αρχών
της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής
διοίκησης στους οργανισμούς όπου υπηρετεί, ενώ απέχει υποχρεωτικά από τη
συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα ιδιωτικά του
συμφέροντα ή με τα συμφέροντα συγγενών του έως το δεύτερο βαθμό εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας.

Αρμοδιότητες– υποχρεώσεις21
Ο περιφερειάρχης:


Προασπίζει το δημόσιο συμφέρον, κατευθύνει την υλοποίηση του σχεδίου
περιφερειακής ανάπτυξης και ασκεί τα καθήκοντα του με γνώμονα τις αρχές,
της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.



Οι αρμοδιότητές του περιγράφονται στο ν.3852/2010, ιδίως στο άρθρο 159,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και σε ειδικότερες διατάξεις νόμων
με τις οποίες του έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες.



Σε περίπτωση όπου τα ιδιωτικά συμφέροντά του ή συγγενή του έως το
δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγκρούονται με τα συμφέροντα
της περιφέρειας, ο περιφερειάρχης υποχρεούται να απέχει και τα αντίστοιχα

20 Άρθρο 180 του ν.3852/2010
21 Άρθρο 159 παρ.1 του ν.3852/2010
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καθήκοντα ασκεί αντιπεριφερειάρχης που ορίζεται από το περιφερειακό
συμβούλιο.

Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρή πειθαρχική
παράβαση καθήκοντος.22


Κατά τη διάρκεια της θητείας του αναστέλλεται η άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητάς του23.



Είναι υπόχρεος υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, κατά την
ισχύουσα νομοθεσία (ν.3103/2003, όπως ισχύει).

Αναπλήρωση –Αντικατάσταση περιφερειάρχη24
Όταν ο περιφερειάρχης απουσιάζει ή κωλύεται ή έχει τεθεί σε αργία ή η θέση του
είναι κενή για οποιονδήποτε λόγο, τον αναπληρώνει


ένας από τους αντιπεριφερειάρχες, με τη σειρά αναπλήρωσης που αυτός έχει
ορίσει και αν δεν έχει οριστεί αντιπεριφερειάρχης.



ο περιφερειακός σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, που έχει εκλεγεί με
τις περισσότερες ψήφους στην πολυπληθέστερη περιφερειακή ενότητα (σε
περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση).

Όταν ο περιφερειάρχης παραιτηθεί, εκπέσει, αποβιώσει ή ακυρωθεί η εκλογή του
ώσπου να εκλεγεί νέος περιφερειάρχης, τα καθήκοντά του ασκεί:


ένας από τους αντιπεριφερειάρχες, με τη σειρά αναπλήρωσης που αυτός έχει
ορίσει και αν δεν έχει οριστεί αντιπεριφερειάρχης.



ο περιφερειακός σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, που έχει εκλεγεί με
τις περισσότερες ψήφους στην πολυπληθέστερη περιφερειακή ενότητα (σε
περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση).

Η παραίτηση του περιφερειάρχη25 υποβάλλεται εγγράφως στο Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και γίνεται οριστική την επόμενη της κατάθεσης της
σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο.

22 Άρθρο 159 παρ.3 του ν.3852/2010
23 Άρθρο 119 παρ.1 του ν.3852/2010
24 Άρθρο 161 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
25 Άρθρο 156 παρ.1 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
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Εκλογή νέου περιφερειάρχη σε περίπτωση κένωσης θέσης26
Εάν ο περιφερειάρχης παραιτηθεί, εκπέσει, αποβιώσει ή ακυρωθεί η εκλογή του,
γίνεται εκλογή νέου περιφερειάρχη ως εξής:
Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών αφότου κενώθηκε η θέση του
περιφερειάρχη, οι σύμβουλοι της παράταξης του εκλεγέντος περιφερειάρχη,
αποτελούντες για το σκοπό αυτό ειδικό εκλεκτορικό σώμα, συνέρχονται σε
ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού
αυτού, που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στην
πολυπληθέστερη περιφερειακή ενότητα και σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που
είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά, στην απόφαση του δικαστηρίου. Η πρόσκληση
επιδίδεται με οποιοδήποτε δημόσιο όργανο ή όργανο της περιφέρειας, έως και την
παραμονή της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το
συμβούλιο. Υποψήφιοι για το αξίωμα μπορούν να είναι όλα τα μέλη του ειδικού
εκλεκτορικού σώματος.
Το ειδικό εκλεκτορικό σώμα, εκλέγει νέο περιφερειάρχη, µε µυστική ψηφοφορία και
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.
Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η
συνεδρίαση ματαιωθεί, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και
εφαρμόζονται όσα έχουν ανωτέρω περιγραφεί.
Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί,
επειδή δεν υπήρξε απαρτία, διενεργείται τρίτη συνεδρίαση, κατά την οποία εκλέγεται
αυτός που θα λάβει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και, σε περίπτωση ισοψηφίας,
διενεργείται κλήρωση.
Η απόφαση για την εκλογή του περιφερειάρχη υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο
(2) ημερών στον οικείο Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από
προσφυγή δημότη της περιοχής της περιφέρειας ελέγχει τη νομιμότητά της και
εκδίδει απόφαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο, αφότου την έλαβε. Αν ο
Επόπτης Ο.Τ.Α. ακυρώσει την εκλογή του περιφερειάρχη, το ειδικό εκλεκτορικό

σώμα συνέρχεται πάλι για να εκλέξει περιφερειάρχη την πρώτη Κυριακή μετά

26 Άρθρο 162 παρ.1,2,3 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
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πάροδο τριών (3) ημερών από την περιέλευση της ακυρωτικής απόφασης στην
περιφέρεια και τηρείται η προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω διαδικασία. 27
Στην περίπτωση που ο εκλεγείς περιφερειάρχης αποποιηθεί την εκλογή του,
αποβιώσει ή ακυρωθεί η εκλογή του ή η θέση μείνει κενή για οποιοδήποτε λόγο, στο
διάστηµα

που

μεσολαβεί

µέχρι

την

εγκατάσταση

των

αρχών

της

περιφέρειας, τα καθήκοντά του εκτελεί, μέχρι να εκλεγεί νέος περιφερειάρχης
σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού
που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, και σε περίπτωση ισοψηφίας
διενεργείται κλήρωση. Η προθεσμία των δεκαπέντε ημερών (15) για την εκλογή νέου
περιφερειάρχη

αρχίζει

από

την

ημερομηνία

εγκατάστασης

των

αρχών

περιφέρειας28.

27 Άρθρο 162, παρ.4 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
28 Άρθρο 162 παρ. 5 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
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Κεφ. 3 Αντιπεριφερειάρχες & έπαρχοι
Αντιπεριφερειάρχες29
Σε κάθε περιφέρεια τον περιφερειάρχη επικουρούν οι αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι
ορίζονται και ανακαλούνται με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Συνιστάται, ο ορισµός των αντιπεριφερειαρχών να γίνεται αµέσως µετά την
εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών, προκειμένου να λειτουργήσουν άµεσα
τα όργανα στα οποία αυτοί συµµετέχουν και να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία
των υπηρεσιών της περιφέρειας.
Η θητεία των αντιπεριφερειαρχών δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους.
Κατά τη διάρκεια της θητείας τους οι αντιπεριφερειάρχες δεν μπορούν να εκλεγούν
μέλη του προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου.
Η ανάκληση του αντιπεριφερειάρχη είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από
τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειάρχη
Αντιπεριφερειάρχης που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του,
εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα αυτό.
Οι αντιπεριφερειάρχες αναπληρώνουν τον περιφερειάρχη κατά τις περιπτώσεις που
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, εφόσον ο περιφερειάρχης έχει ορίσει αναπληρωτές µε
την πράξη ανάθεσης αρµοδιοτήτων.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αντιπεριφερειάρχη οι αρμοδιότητές του
ασκούνται από τον περιφερειάρχη ή άλλον αντιπεριφερειάρχη που ορίζει ο
περιφερειάρχης με την πράξη ορισμού αυτών.

Παραίτηση και αντικατάσταση αντιπεριφερειαρχών30
Η παραίτηση αντιπεριφερειάρχη υποβάλλεται γραπτώς στο όργανο που τον διόρισε
δηλαδή στον περιφερειάρχη.

29 Άρθρο 160 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
30 Άρθρο 156 παρ.3 και 4 του ν.3852/2010 όπως ισχύει
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Η παραίτηση γίνεται οριστική την επόμενη της κατάθεσής της στο πρωτόκολλο της
οικείας υπηρεσίας.
Ο ορισμός αντικαταστάτη γίνεται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της περιόδου,
κατά την οποία ο παραιτηθείς ασκούσε καθήκοντα.
Οι αντιπεριφερειάρχες διακρίνονται σε χωρικούς και σε θεματικούς.

Χωρικοί αντιπεριφερειάρχες
Με τις διατάξεις του Κλεισθένη καταργήθηκε η αυτοδίκαιη εκλογή των χωρικών
Αντιπεριφερειαρχών, ως µέρος του ψηφοδελτίου του αντίστοιχου Περιφερειάρχη.
Οι θέσεις των χωρικών αντιπεριφερειαρχών καλύπτονται υποχρεωτικά, με ορισμό από
τον περιφερειάρχη, μεταξύ των περιφερειακών συμβούλων της παράταξής του. Η
ανωτέρω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες είναι ίσοι σε αριθμό με τις περιφερειακές ενότητες της
οικείας περιφέρειας, με εξαίρεση τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου,
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων, όπου οι χωρικοί
αντιπεριφερειάρχες είναι ίσοι σε αριθμό με τους νομούς της οικείας περιφέρειας.
Στο παράρτημα 2 παρατίθεται πίνακας με τους αντιπεριφερειάρχες (Πίνακας 2:
Αριθμός χωρικών αντιπεριφερειαρχών, επάρχων και μέγιστος αριθμός θεματικών
αντιπεριφερειαρχών).
Οι αρμοδιότητες των χωρικών αντιπεριφερειαρχών περιγράφονται στο άρθρο
160 παρ.3 του ν.3852/2010 όπως ισχύει και είναι οι εξής:


συντονίζουν και εποπτεύουν τις υπηρεσίες της περιφέρειας που λειτουργούν
στα όρια της περιφερειακής ενότητας,



μεριμνούν για την εφαρμογή των αποφάσεων του περιφερειάρχη, του
περιφερειακού συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής, που αφορούν την
περιφερειακή ενότητα όπου είναι κατά τόπον αρμόδιοι,



ασκούν τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζει ο περιφερειάρχης,



διατυπώνουν εισήγηση προς το περιφερειακό συμβούλιο για το σχεδιασμό
μέτρων πολιτικής προστασίας της περιφερειακής ενότητας,



έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του
απαραίτητου

δυναμικού

και

μέσων

για

την

πρόληψη,

ετοιμότητα,

αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών στην
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περιφερειακή ενότητά τους, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που
τους παρέχει ο περιφερειάρχης,


προεδρεύουν

του

Συντονιστικού

Οργάνου

Πολιτικής

Προστασίας

της

περιφερειακής ενότητας,


συμμετέχουν στη διοίκηση κληροδοτήματος, με έδρα την πρωτεύουσα της
περιφερειακής ενότητας στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους, στις
περιπτώσεις που προβλέπεται από την πράξη σύστασής του ή κατ` άλλο
νόμιμο τρόπο, η συμμετοχή του Νομάρχη της καταργηθείσας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης,



δύνανται να συγκαλούν τους περιφερειακούς συμβούλους της οικείας
περιφερειακής ενότητας και να διαβουλεύονται επί των θεμάτων που
περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με την
παράγραφο αυτή, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά την οικεία
περιφερειακή ενότητα.

Εκτός όμως από τις αρμοδιότητες που τους εκχωρεί ο νόμος , ο περιφερειάρχης
μπορεί:


να τους αναθέτει με απόφασή του, την άσκηση τομέων αρμοδιοτήτων της
περιφέρειας (π.χ. τουρισμού, µεταφορών, γεωργίας κλπ.)



να τους μεταβιβάζει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του.

Οι αντιπεριφερειάρχες είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης,
κατά την ισχύουσα νομοθεσία (ν.3103/2003, όπως ισχύει).

∆ιευκρινίζεται,

για

τους

περιφερειάρχης

δύναται

να

χωρικούς

αντιπεριφερειάρχες,

προεκτείνει

θεµατικά

το

ότι

πεδίο

ο
των

αρµοδιοτήτων τους σε τοµείς που κρίνει ο ίδιος ότι είναι ανάγκη. Το
γεγονός αυτό δεν επηρεάζει το χαρακτήρα των αρμοδιοτήτων που ασκούν
οι αντιπεριφερειάρχες εκ του νόμου.
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Θεματικοί αντιπεριφερειάρχες
Ο αριθμός θεματικών αντιπεριφερειαρχών είναι έως και έξι (6) σε κάθε περιφέρεια.
Οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες ορίζονται δυνητικά από τον περιφερειάρχη, με
απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μεταξύ όλων των
περιφερειακών συμβούλων που:


είτε ανήκουν στην παράταξη του περιφερειάρχη,



είτε ανήκουν σε διαφορετική περιφερειακή παράταξη από αυτή του
Περιφερειάρχη, με την προϋπόθεση ότι ο ορισμός τους εγκρίνεται από την
πλειοψηφία των συμβούλων της παράταξης στην οποία αυτοί ανήκουν. Η
έγκριση δεν ανακαλείται.

Στους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες ο περιφερειάρχης μπορεί:


να τους αναθέτει με απόφασή του την άσκηση τομέων αρμοδιοτήτων της
περιφέρειας (π.χ. έργων, ανάπτυξης, γεωργίας κλπ.),



να τους μεταβιβάζει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του.

Ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος μπορεί να ορισθεί ή να παραμείνει θεματικός
αντιπεριφερειάρχης.
Οι αντιπεριφερειάρχες είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης,
κατά την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 3103/2003, όπως ισχύει).

Έπαρχοι 31
Στις δεκατρείς (13) περιφερειακές ενότητες που είναι πρώην νησιωτικά επαρχεία
(Άνδρος, Θήρα, Νάξος, Μήλος, Κέα, Πάρος, Τήνος, Κάλυµνος, Κάρπαθος, Κως,
Λήµνος, Ικαρία, Ιθάκη), ορίζονται ισάριθμοι Έπαρχοι. Οι Έπαρχοι ορίζονται και
ανακαλούνται με απόφαση του Περιφερειάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ο αριθμός των επάρχων παρατίθεται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος 2.
Ο Περιφερειάρχης ορίζει Έπαρχο μεταξύ όλων των περιφερειακών συμβούλων που
ανήκει:


31

είτε στην παράταξη του περιφερειάρχη,

Άρθρο 160, παρ.8, ν.3852/2010 όπως ισχύει
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είτε σε διαφορετική περιφερειακή παράταξη από αυτή του Περιφερειάρχη, με
την προϋπόθεση ότι ο ορισμός του εγκρίνεται από την πλειοψηφία των
συμβούλων της παράταξης στην οποία αυτός ανήκει. Η εν λόγω έγκριση δεν
ανακαλείται.

Έπαρχος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του, εκπίπτει
αυτοδικαίως από το αξίωμα αυτό.
Ο Έπαρχος ασκεί τις αρµοδιότητες που του μεταβιβάζει ο Περιφερειάρχης, που

19

περιγράφονται στην απόφαση ορισμού του.
Ο Έπαρχος λαμβάνει αντιμισθία, σύμφωνα με το εδάφιο 2 της παραγράφου 3 του
άρθρου 181 του ν.3852/2010.

Ο Υφυπουργός
Θεόδωρος Λιβάνιος

Ο Υπουργός
Παναγιώτης Θεοδωρικάκος
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Παράρτημα 1:
Υποδείγματα

Σημειώνεται ότι τα υποδείγματα που ακολουθούν είναι
ενδεικτικά και παρατίθενται για διευκόλυνση
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Υπόδειγµα 1: Πρόσκληση για ορκωμοσία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ……………………..
ΠΡΟΣ: - Τακτικά µέλη Περιφερειακού
Συµβουλίου

………………,

….. 2019

Αριθ. Πρωτ.:

21

(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

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
αρμόδιου

Πρωτοδικείου

…………...,

παρακαλείσθε

όπως

προσέλθετε

στ…

………………………. (ταχυδροµική διεύθυνση), στις ………(ΗΗ/ΜΜ/2019), 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 ορκωµοσίας32
Στ… ……………………, στο κατάστηµα της Περιφέρειας/ή στο χώρο…………………...,.
προσήλθαν σήµερα, ………………………( ΗΗ/ΜΜ/2019 ) και ώρα …………. κατόπιν
πρόσκλησης του/της Περιφερειάρχη κ. ………………., ο Περιφερειάρχης 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 κα θήκοντά µου»
Ο/Η κ. ...,(δηλώνεται η αιρετή του ιδιότητα, π.χ. περιφερειάρχης ή σύµβουλος)
δήλωσε ότι πιστεύει σε θρησκεία ή δόγµα που επιβάλλει ίδιο τύπο όρκου, και έδωσε
τον ακόλουθο όρκο:

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

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

Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή

Περιφερειακός Συμβουλος

Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή

32 Το πρακτικό συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα παραμένει στην περιφέρεια και
το άλλο αποστέλλεται στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
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Υπόδειγµα 3: Γενικός Τύπος αποποίησης εκλογής Περιφερειάρχη,
Περιφερειακού Συµβούλου

……………………………………..
…../…../201….

23
∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ

Του/της ……………………………..

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

ΠΡΟΣ

Το Συντονιστή της ………………………………………

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

Ο ∆ηλών/ Η Δηλούσα
(ονοµατεπώνυµο –
Υπογραφή)
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Παράρτημα 2:
Πίνακας 1: Αριθμός περιφερειακών συμβούλων ανά περιφέρεια με
βάση τον μόνιμο πληθυσμό
Πίνακας 2: Αριθμός χωρικών αντιπεριφερειαρχών, επάρχων και
μέγιστος αριθμός θεματικών αντιπεριφερειαρχών
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Πίνακας 1: Αριθμός περιφερειακών συμβούλων ανά περιφέρεια με βάση τον
μόνιμο πληθυσμό
Περιφέρεια

Μόνιμος πληθυσμός
(φεκ 698/β/20.3.2014,

Αριθμός περιφερειακών
συμβούλων

Απόφαση ΕΛΣΤΑΤ ΓΠ-

25

191)

Ανατολική Μακεδονία
Θράκη

608.182

51

Κεντρική Μακεδονία

1.882.108

71

Δυτική Μακεδονία

283.689

41

Ήπειρος

336.856

51

Θεσσαλία

732.762

51

Στερεά Ελλάδα

547.390

51

Δυτική Ελλάδα

679.796

51

Ιόνια

207.855

41

Πελοπόννησος

577.903

51

Αττική

3.828.434

101

Βόρειο Αιγαίο

199.231

41

Νότιο Αιγαίο

309.015

51

Κρήτη

623.065

51
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Πίνακας 2: Αριθμός χωρικών αντιπεριφερειαρχών, επάρχων και μέγιστος αριθμός
θεματικών αντιπεριφερειαρχών

Περιφέρεια

Ανατολικής
Μακεδονίας
και Θράκης

Περιφερειακή
Ενότητα

Νομός

Χωρικοί
Αντιπεριφερε
ιάρχες

Δράμας

Δράμας

1

Έβρου

Έβρου

1

Καβάλας

1

Ξάνθης

Ξάνθης

1

Ροδόπης

Ροδόπης

1

Καβάλας
Θάσου

ΣΥΝΟΛΟ

Κεντρικής
Μακεδονίας

Ημαθίας

Ημαθίας

1

Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκης

1

Κιλκίς

Κιλκίς

1

Πιερίας

Πιερίας

1

Πέλλας

Πέλλας

1

Σερρών

Σερρών

1

Χαλκιδικής

Χαλκιδικής

1

ΣΥΝΟΛΟ
Δυτικής
Μακεδονίας

Γρεβενών

1

Καστοριάς

Καστοριάς

1

Κοζάνης

Κοζάνης

1

Φλώρινας

Φλώρινας

1

Άρτας

1

Θεσπρωτίας

Θεσπρωτίας

1

Ιωαννίνων

Ιωαννίνων

1

Πρεβέζης

Πρεβέζης

1
4

Καρδίτσας

Καρδίτσας

1

Λάρισας

Λάρισας

1

Μαγνησίας

1

Τρικάλων

1

Μαγνησίας
Σποράδων
Τρικάλων

ΣΥΝΟΛΟ

Ιονίων Νήσων

4

Άρτας

ΣΥΝΟΛΟ

Θεσσαλίας

7

Γρεβενών

ΣΥΝΟΛΟ

Ηπείρου

5

4

Ζακύνθου

Ζακύνθου

1

Κέρκυρας

Κέρκυρας

1

Κεφαλληνίας

1

Λευκάδας

1

Κεφαλληνίας
Ιθάκης
Λευκάδας

ΣΥΝΟΛΟ

4

Μέγιστος
αριθμός
θεματικών
Αντιπεριφερε
ιαρχών

Έπαρχοι

26
6

6

6

6

6

1
6
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Δυτικής
Ελλάδας

Αιτωλοακαρνανίας

Αιτωλοακαρνανί
ας

1

Αχαΐας

Αχαΐας

1

Ηλείας

Ηλείας

1

ΣΥΝΟΛΟ
Βοιωτίας
Στερεάς
Ελλάδας

Βοιωτίας

1

Ευβοίας

Ευβοίας

1

Ευρυτανίας

Ευρυτανίας

1

Φθιώτιδος

Φθιώτιδος

1

Φωκίδας

Φωκίδας

1

ΣΥΝΟΛΟ
Κεντρικός Τομέας
Αθηνών

Αττικής

Αττικής

5

1

Βόρειος Τομέας
Αθηνών

1

Δυτικός Τομέας
Αθηνών

1

Πειραιώς

1

Νήσων

1

Δυτικής Αττικής

1

Ανατολικής
Αττικής

1
8

Αργολίδας

Αργολίδας

1

Αρκαδίας

Αρκαδίας

1

Κορινθίας

Κορινθίας

1

Λακωνίας

Λακωνίας

1

Μεσσηνίας

Μεσσηνίας

1
5

Λέσβου
Βορείου
Αιγαίου

Λήμνου
Χίου
Σάμου
Ικαρίας

Λέσβου

1

Χίου

1

Σάμου

1

ΣΥΝΟΛΟ

Νοτίου Αιγαίου

6

27

6

1

Νότιος Τομέας
Αθηνών

ΣΥΝΟΛΟ

Πελοποννήσου

3

3

6

6
1

1
6

2

Κω

1

ΚαρπάθουΗρωικής νήσου
Κάσου

1
(Καρπάθ
ου)

Δωδεκανήσου

1

Καλύμνου

1

Ρόδου
Σύρου
Κέας- Κύθνου
Μήλου

Κυκλάδων

1

1 (Κέας)

Πάρου
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Νάξου

1

Τήνου

1

Μυκόνου
Άνδρου

1

Θήρας

1
ΣΥΝΟΛΟ

Κρήτης

2

Ηρακλείου

Ηρακλείου

1

Λασιθίου

Λασιθίου

1

Ρεθύμνου

Ρεθύμνου

1

Χανίων

Χανίων

1

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6

4

6

58

78
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