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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 

ΑΡΧΕΣ 

 Άρθρο 45 

 Τροποποίηση του άρθρου 113 του ν. 3852/2010 Η παρ. 2 του άρθρου 113 

του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Οι αντιπεριφερειάρχες είναι κατ’ ελάχιστο ίσοι σε αριθμό με τις περιφερειακές 

ενότητες και ο μέγιστος αριθμός τους μπορεί να προσαυξάνεται έως έξι (6), με 

απόφαση του περιφερειάρχη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ειδικά στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων ο ελάχιστος αριθμός των αντιπεριφερειαρχών 

είναι ίσος με τον αριθμό των νομών της οικείας περιφέρειας.». 

ΤΜΗΜΑ Β΄  

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Άρθρο 46 

 Διάρκεια περιφερειακής περιόδου Αντικατάσταση του άρθρου 114 του ν. 

3852/2010 

 Το άρθρο 114 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

 «Άρθρο 114 

 Διάρκεια περιφερειακής περιόδου.  

1. Ο περιφερειάρχης και οι περιφερειακοί σύμβουλοι εκλέγονται κάθε τέσσερα (4) 

έτη, με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. 



 2. Η εκλογή στα ανωτέρω αξιώματα γίνεται τη δεύτερη Κυριακή του μηνός 

Οκτωβρίου, κάθε τέταρτο έτος.  

3. Αν δεν έχει αναδειχθεί επιτυχών συνδυασμός, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

άρθρο 139 (Α΄ γύρος), η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή, στα 

ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους 

αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων (Β΄ 

γύρος). 

 4. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, η προεκλογική περίοδος αρχίζει δύο 

(2) μήνες πριν την ημερομηνία των εκλογών. 

 5. Η εγκατάσταση των αρχών της παραγράφου 1 γίνεται την 1η Ιανουαρίου του 

επόμενου έτους από τη διεξαγωγή των εκλογών και η θητεία τους λήγει στις 31 

Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους. 

 6. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος:  

α) Ο πρώτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας στα αξιώματα της παραγράφου 1 θα 

διεξαχθεί την Κυριακή κατά την οποία διενεργείται η ψηφοφορία για την εκλογή των 

αντιπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του έτους 2019 ταυτόχρονα 

με τις δημοτικές εκλογές σε ολόκληρη την Επικράτεια. Με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, οι ανωτέρω εκλογικές διαδικασίες μπορεί να διεξάγονται στα ίδια 

εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της 

δικαστικής αρχής, καθώς και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων. Η ψηφοφορία 

διενεργείται σε διαφορετικές κάλπες.(όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 

4604/2019) 

 β) Σε περίπτωση που δεν έχει αναδειχθεί επιτυχών συνδυασμός, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 139, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή στα 

ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους 

αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων. Με την 

επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, η προεκλογική περίοδος αρχίζει δύο (2) μήνες 

πριν την ημερομηνία των εκλογών. 

 γ) 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.  



δ) Η εκλογή Προεδρείου Συμβουλίων και Επιτροπών διενεργείται κατά τους μήνες 

Σεπτέμβριο και Νοέμβριο, κατ` ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 165. (όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 69 του ν.4604/2019) 

 

Άρθρο 47 

 Κατάργηση του άρθρου 115 του ν. 3852/2010 

Το άρθρο 115 του ν. 3852/2010 καταργείται.  

Άρθρο 48  

Εκλογικό δικαίωμα - Αντικατάσταση του άρθρου 116 του ν. 3852/2010  

1 Το άρθρο 116 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

 «Άρθρο 116 

 Εκλογικό δικαίωμα - Εκλογείς - Εκλόγιμοι 

 1. Δικαίωμα να εκλέγουν τις περιφερειακές αρχές έχουν όλοι οι δημότες εκλογείς των 

δήμων της οικείας περιφέρειας, καθώς και οι πολίτες των κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των δήμων αυτών. Οι διατάξεις του 

π.δ. 133/1997 (Α΄ 121) για τη συμμετοχή των πολιτών των κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εκλογή των δημοτικών αρχών, εφαρμόζονται αναλόγως, 

με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος νόμου, και για την εκλογή 

των περιφερειακών αρχών.  

2. Ως προς το όριο ηλικίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος εφαρμόζονται 

οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. Η πρώτη (1η) Ιανουαρίου 

κάθε έτους θεωρείται ημερομηνία γέννησης εκείνων που έχουν γεννηθεί κατά το έτος 

αυτό. 

 3. Περιφερειάρχης μπορεί να εκλεγεί δημότης δήμου της οικείας περιφέρειας, που 

έχει την ικανότητα του εκλέγειν και έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του, 

κατά την ημέρα των εκλογών.  

4. Μέλος του περιφερειακού συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί: 

 α) ο δημότης δήμου της οικείας περιφέρειας, που έχει την ικανότητα του εκλέγειν 

και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, κατά την ημέρα των εκλογών και  



β) ο πολίτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον έχει συμπληρώσει το 

18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα των εκλογών και έχει την ικανότητα να 

εκλέγει, σύμφωνα και με τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. 

 5. Οι περιπτώσεις στέρησης του εκλογικού δικαιώματος που προβλέπει η νομοθεσία 

για την εκλογή βουλευτών ισχύουν και για την εκλογή των περιφερειακών αρχών. 

 6. Ειδικά για την υποβολή υποψηφιότητας, επιτρέπεται η μεταδημότευση σε δήμο 

της οικείας περιφέρειας, χωρίς τη συνδρομή της προϋπόθεσης της διετούς κατοικίας, 

της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Το δικαίωμα 

αυτό μπορεί να ασκηθεί από την πρώτη (1η) Αυγούστου του έτους διενέργειας των 

εκλογών, μέχρι την προηγούμενη μέρα της κατάθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο της 

δήλωσης κατάρτισης των συνδυασμών. Η απόφαση μεταδημότευσης εκδίδεται 

υποχρεωτικά μέσα στην ίδια προθεσμία και είναι αμέσως εκτελεστή. Η απόφαση 

μεταδημότευσης παύει να ισχύει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την 

ανακήρυξη των συνδυασμών, εφόσον αυτός που μεταδημότευσε δεν ανακηρυχθεί 

υποψήφιος.  

7. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Κατ` εξαίρεση η άσκηση 

του εκλογικού δικαιώματος δεν είναι υποχρεωτική για τους κατοίκους του 

εξωτερικού, για όσους έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους, καθώς και για 

όσους βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 

χιλιόμετρα από το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν. 

8. Στους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους, στους δημόσιους πολιτικούς 

υπαλλήλους, στους στρατιωτικούς που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις 

ένοπλες δυνάμεις ή στην ελληνική αστυνομία ή στο λιμενικό σώμα ή στο 

πυροσβεστικό σώμα, καθώς και τους υπαλλήλους οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών, δημόσιων 

οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, οι οποίοι την ημέρα της ψηφοφορίας 

δεν διαμένουν στο δήμο όπου ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, χορηγείται, 

εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών, ειδική άδεια για να 

μεταβούν στο δήμο όπου δικαιούνται να ψηφίσουν. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται 

αναλόγως και για το προσωπικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, ύστερα από 

σχετική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.». 

 2. Ειδικά για τις εκλογές του 2019 η προθεσμία της παρ. 6 του άρθρου 116 του ν. 

3852/2010 ορίζεται στην πρώτη (1η) Απριλίου. 



  



 

 Άρθρο 49  

Εκλογικοί κατάλογοι 

 Στο ν. 3852/2010, μετά το άρθρο 116, προστίθεται άρθρο 116Α ως εξής: 

 «Άρθρο 116Α Εκλογικοί κατάλογοι  

Οι εκλογικοί κατάλογοι που ισχύουν για τις βουλευτικές εκλογές ισχύουν και για τις 

εκλογές των περιφερειακών αρχών. Ισχύουν επίσης, οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι 

των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλόγως προς τις διατάξεις του π.δ. 

133/1997, όπως ισχύουν.».  

Άρθρο 50 

 Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα - Αντικατάσταση του άρθρου 

117 του ν. 3852/2010 

Το άρθρο 117 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 117 

Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα 

 1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι: 

 α). Κατ’ εξαίρεση, δικαστικοί λειτουργοί και αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και 

των σωμάτων ασφαλείας, εφόσον δεν υπηρέτησαν εντός των ορίων της περιφέρειας 

στην οποία επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα κατά τους τελευταίους είκοσι 

τέσσερις (24) μήνες πριν από τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών, μπορούν 

να είναι υποψήφιοι υπό την προϋπόθεση να παραιτηθούν από τη θέση τους 

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν την ανακήρυξη 

των υποψηφίων. Ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή της 

παραίτησης των προσώπων αυτών ή που περιορίζουν το δικαίωμά τους να 

παραιτηθούν ή την αρμοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την παραίτησή τους 

εξακολουθούν να ισχύουν. (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του ν.4604/2019) 

β) Ο Δημοτικός και Περιφερειακός Διαμεσολαβητής, εφόσον η χωρική του 

αρμοδιότητα αφορά ή καταλαμβάνει την περιφέρεια για την οποίο θέτει 

υποψηφιότητα, για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του με οποιονδήποτε 

τρόπο. 



 γ) Ο Επόπτης Ο.Τ.Α., στο σύνολο των περιφερειών στις οποίες εκτείνεται η 

αρμοδιότητά του, για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του με οποιονδήποτε 

τρόπο. 

 δ) Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή 

εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών 

νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των 

επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με 

διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και των πάσης φύσεως νομικών προσώπων 

της περιφέρειας, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν 

εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώματα, στις περιφέρειες στα διοικητικά όρια των οποίων 

εκτεινόταν η αρμοδιότητά τους, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των 

δημοτικών εκλογών.  

ε) Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου του Δημοσίου, των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων, τα 

οποία είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του δημόσιου 

τομέα, όπως αυτό ισχύει δώδεκα (12) μήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών, οι 

οποίοι, μέσα στο δωδεκάμηνο πριν από την διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών, 

άσκησαν καθήκοντα Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης 

ή διεύθυνσης, στις περιφερειακές ενότητες, στα διοικητικά όρια των οποίων 

εκτεινόταν η αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων Στη ρύθμιση του 

προηγούμενου εδαφίου δεν υπάγονται οι διευθυντές σχολικών μονάδων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, 

μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Ε.Σ.Υ., ενώ εμπίπτουν οι 

Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων 

Εκπαίδευσης, καθώς και οι Διευθυντές ιατροί που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας 

και των Κέντρων Υγείας, καθώς και ο υπεύθυνος συντονιστής επιστημονικής 

λειτουργίας Κέντρου Υγείας. (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του ν.4604/2019) 

 στ) Όποιοι συνδέονται με την οικεία περιφέρεια, τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά 

πρόσωπα στα οποία αυτή συμμετέχει, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης έργου, 

παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας 

με αντικείμενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως. Δεν αποτελεί 

κώλυμα ή ασυμβίβαστο η ιδιότητα του μέλους της διοίκησης ή του υπαλλήλου 

δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με την 

οικεία περιφέρεια, τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτή 



συμμετέχει, με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς 

τους. Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης αγοράς, εκποίησης ή 

εκμίσθωσης ακινήτων της περιφέρειας, εφόσον η σχετική σύμβαση έχει συναφθεί 

ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία. 

 ζ) Γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη διοικητικών 

συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν 

συμβληθεί με την οικεία περιφέρεια, τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα 

στα οποία αυτή συμμετέχει, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες 

υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς 

και εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν 

συμβληθεί με την οικεία περιφέρεια, τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα 

στα οποία αυτή συμμετέχει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 

στ)΄. Αν η οικεία περιφέρεια συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση με 

την οποία συμβάλλεται η ίδια, τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα 

οποία μετέχει, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αιρετούς της περιφέρειας που 

μετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής.  

2. Επιπλέον των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, δεν μπορούν να 

εκλεγούν ή να είναι περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι: 

α) Εκτελεστικοί γραμματείς περιφερειών και δικηγόροι με έμμισθη εντολή των 

περιφερειών, στις περιφέρειες στις οποίες υπηρέτησαν κατά την προηγούμενη των 

εκλογών αυτοδιοικητική περίοδο. 

β) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1, υπάλληλοι με σχέση 

εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ίδια 

περιφέρεια και τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα 

οποία μετέχει η περιφέρεια. Το κώλυμα αίρεται εφόσον οι υπάλληλοι αυτοί 

παραιτηθούν από τη θέση τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 

26/2012, πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων. Στην περίπτωση αυτή, οι υπάλληλοι 

μπορούν να επανέλθουν στην υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 

4257/2014. 

 3. Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει για όσους έχουν εκπέσει από οποιοδήποτε 

αιρετό αξίωμά τους, ύστερα από αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, σύμφωνα με 

το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 236, καθώς και για όσους έχουν εκπέσει 

από το αιρετό αξίωμά τους, σύμφωνα με το άρθρο 233, ύστερα από διάπραξη ενός 



από τα πειθαρχικά παραπτώματα του άρθρου αυτού. Τα κωλύματα της παρούσας 

παραγράφου ισχύουν για την επόμενη της έκπτωσης αυτοδιοικητική περίοδο. (όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του ν.4604/2019) 

 4. Περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι που αποδέχονται  οποιοδήποτε από τα 

καθήκοντα ή τα έργα που συνιστούν ασυμβίβαστο ή δεν εξόφλησαν την οφειλή τους 

σύμφωνα με το άρθρο 118 ή αποκτούν δημοτικότητα σε δήμο εκτός των ορίων της 

οικείας περιφέρειας, εκπίπτουν από το αξίωμά τους. Το κατά τόπον αρμόδιο 

Διοικητικό Εφετείο με απόφαση του διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυμβίβαστου και 

την έκπτωση από το αξίωμα, εφόσον υποβληθεί σχετική ένσταση από τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 147, πρόσωπα. Κατά της απόφασης με την οποία 

διαπιστώνεται το ασυμβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 152.  

5. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, τα κωλύματα που προβλέπονται στην 

περίπτωση α΄ της παραγράφου 1, ως προς τα μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών, στην 

περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1, ως προς τα πρόσωπα που υπάγονται σ’ αυτήν και 

θέτουν υποψηφιότητα σε περιφέρειες άλλες από εκείνες της έδρας των νομικών 

προσώπων στα οποία είναι Διοικητές, Υποδιοικητές, Πρόεδροι Διοικητικών 

Συμβουλίων, Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι σύμβουλοι, καθώς και στην περίπτωση α΄ 

της παραγράφου 2 παύουν να υπάρχουν, αν τα πρόσωπα στα οποία συντρέχουν 

αυτά παραιτηθούν από τη θέση τους, πριν από την ημέρα της ανακήρυξης των 

υποψηφίων. Oι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των περιφερειών που παραιτούνται 

προκειμένου να συμμετάσχουν στις περιφερειακές εκλογές, σύμφωνα με το 

προηγούμενο εδάφιο, επανέρχονται αυτοδικαίως στην ενεργό υπηρεσία, αν δεν 

εκλεγούν ή, σε περίπτωση εκλογής τους, εφόσον λήξει, για οποιονδήποτε λόγο, η 

θητεία τους. Η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2, καθώς 

και του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1, ως προς τους 

Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων 

Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές ιατρούς που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και 

των Κέντρων Υγείας, καθώς και ως προς τους υπεύθυνους συντονιστές επιστημονικής 

λειτουργίας Κέντρων Υγείας, αρχίζει από τις εκλογές για την ανάδειξη περιφερειακών 

αρχών που θα ακολουθήσουν τις πρώτες, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

εκλογές. (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του ν.4604/2019) 

6. Όσοι ασκούν καθήκοντα Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ή 

Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης μπορούν να είναι 



υποψήφιοι Περιφερειάρχες ή Περιφερειακοί Σύμβουλοι, στις περιφέρειες όπου 

υπηρετούν, στις αυτοδιοικητικές εκλογές της παραγράφου 6 του άρθρου 114, 

εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα ανακήρυξης των 

υποψηφίων. (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του ν.4604/2019) 

Άρθρο 51 

 Υποψηφιότητες - Συνδυασμοί - Αντικατάσταση του άρθρου 120 του ν. 

3852/2010  

Το άρθρο 120  

του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 120 Υποψηφιότητες - κατάρτιση συνδυασμών στις περιφερειακές εκλογές  

1. Η εκλογή του περιφερειάρχη και των περιφερειακών συμβούλων γίνεται κατά 

συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.  

2. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει:  

α) Έναν υποψήφιο περιφερειάρχη. 

 β) Υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους ανά εκλογική περιφέρεια σύμφωνα με 

τις παραγράφους 3 έως και 9.  

3. Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερους συνδυασμούς.  

4. Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο για την εκλογή του και ως περιφερειάρχη και 

ως μέλους περιφερειακού συμβουλίου δεν επιτρέπεται. 

 5. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφει ο επικεφαλής του. 

Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά: 

 α) Το όνομα και, αν υπάρχει, το έμβλημα του συνδυασμού. 

 β) Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου περιφερειάρχη, 

με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του 

υποψήφιου περιφερειάρχη. Εάν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψήφιος του 

συνδυασμού θεωρείται υποψήφιος περιφερειάρχης. 

γ) Ακολουθεί η ονομασία της εκλογικής Περιφέρειας και αναγράφεται, με αλφαβητική 

σειρά, το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων περιφερειακών 

συμβούλων της. Για τον τρόπο αναγραφής των ονοματεπωνυμικών στοιχείων των 

υποψηφίων εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 18. Οι εκλογικές Περιφέρειες 



αναγράφονται επίσης με την αλφαβητική σειρά της ονομασίας τους. Ο αριθμός των 

υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων πρέπει να είναι ίσος, τουλάχιστον, με τον 

αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και 

πενήντα τοις εκατό (50%). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη 

ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Ο 

αριθμός των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε 

ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των 

υποψηφίων του οικείου συνδυασμού. (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 του ν. 

4604/2019) 

 6. Στη δήλωση επισυνάπτονται για κάθε υποψήφιο του συνδυασμού:  

α) Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο αποδεικνύει την εγγραφή του υποψήφιου στο 

δημοτολόγιο δήμου της Περιφέρειας όπου είναι υποψήφιος ή πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης δήμου της Περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιος, το 

οποίο αποδεικνύει ότι είναι δημότης του δήμου αυτού (κανονική εγγραφή). (όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 του ν. 4604/2019) 

 β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι αποδέχεται την υποψηφιότητα για το 

συγκεκριμένο αξίωμα και στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια και ότι δεν έχει 

στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των 

δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, καθώς και ότι δεν 

συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 117. Στην υπεύθυνη δήλωση 

δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος. 

 γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ. ή παράβολο ή ηλεκτρονικό παράβολο, από το οποίο 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος περιφερειάρχης και κάθε υποψήφιος περιφερειακός 

σύμβουλος, έχει καταθέσει υπέρ του Δημοσίου το ποσό των διακοσίων (200) ή των 

πενήντα (50) ευρώ, αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά αυτά. (όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 71 του ν. 4604/2019) 

 7. Η δήλωση του συνδυασμού επιδίδεται από τον υποψήφιο Περιφερειάρχη ή με 

δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία του υποψήφιου Περιφερειάρχη, στον 

Πρόεδρο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Περιφέρειας και στο 

Πρωτοδικείο Αθηνών στην Περιφέρεια Αττικής το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν 

από την ημέρα της ψηφοφορίας. Έως τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, 

επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των 



υποψήφιων συμβούλων με συμπληρωματική δήλωση του υποψηφίου Περιφερειάρχη. 

Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας καμιά μεταβολή της δήλωσης δεν 

επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που παραιτήθηκαν ή 

απεβίωσαν, σύμφωνα με το άρθρο 123. Στις ανωτέρω δηλώσεις επισυνάπτονται τα 

στοιχεία που προβλέπει η παράγραφος 6. (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 του 

ν. 4604/2019) 

8. Το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της περιφέρειας και το Πρωτοδικείο Αθηνών 

στην Περιφέρεια Αττικής είναι αρμόδια και για τις ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 

122, 123, 138, 141, 142, 143, 144, 145 και 146. 9. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται 

αναλόγως οι παράγραφοι 6 έως και 9 του άρθρου 18.».  

Άρθρο 52 

Κατάργηση του άρθρου 121 του ν. 3852/2010  

Το άρθρο 121 του ν. 3852/2010 καταργείται. 

Άρθρο 53  

Περιεχόμενο ψηφοδελτίων στις περιφερειακές εκλογές - Αντικατάσταση 

του άρθρου 129 του ν. 3852/2010 

 Το άρθρο 129 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 129 

Περιεχόμενο των ψηφοδελτίων για τις περιφερειακές εκλογές  

1. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια, ο συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο, στο 

επάνω μέρος του οποίου σημειώνεται το όνομα και, εφόσον υπάρχει, το έμβλημα του 

συνδυασμού και ακολουθεί το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου 

Περιφερειάρχη με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το 

όνομα του υποψηφίου και τίθενται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι Περιφερειακοί 

Σύμβουλοι της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας. (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

74 του ν. 4604/2019) 

2. Σε όσες περιπτώσεις επαναληφθεί η ψηφοφορία για την εκλογή των 

περιφερειακών αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 139, χρησιμοποιούνται τα ίδια 

ψηφοδέλτια.». 

  



 

 Άρθρο 54 

 Σταυροί προτίμησης  

Στο ν. 3852/2010 προστίθεται άρθρο 129Α ως εξής: 

 «Άρθρο 129Α 

Σταυροί προτίμησης για την εκλογή περιφερειακών αρχών 

1. Η προτίμηση του εκλογέα εκφράζεται με σταυρό, που σημειώνεται με στυλογράφο 

μαύρης ή κυανής απόχρωσης δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου. 

2. Σταυρός προτίμησης που σημειώνεται με διαφορετικό τρόπο, θεωρείται ότι δεν 

είναι σημειωμένος και η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου ερευνάται, σύμφωνα με το 

άρθρο 130. 

3. Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ: 

α) ενός (1) υποψηφίου σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν έως τρεις (3) 

περιφερειακούς συμβούλους,  

β) ενός (1) ή δύο (2) υποψηφίων σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν από 

τέσσερις (4) έως επτά (7) περιφερειακούς συμβούλους,  

γ) ενός (1) ή δύο (2) ή τριών (3) υποψηφίων σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν 

από οκτώ (8) έως και δώδεκα (12) περιφερειακούς συμβούλους και  

δ) ενός (1) ή δύο (2) ή τριών (3) ή τεσσάρων (4) υποψηφίων σε εκλογικές 

περιφέρειες που εκλέγουν περισσότερους από δώδεκα (12) περιφερειακούς 

συμβούλους.  

4. Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τους 

ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόμενους είναι έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 

κανένας σταυρός προτίμησης. 

5. Για τον υποψήφιο περιφερειάρχη δεν χρειάζεται σταυρός προτίμησης. Αν 

σημειωθεί, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.  

6. Σε όσες περιπτώσεις επαναληφθεί η ψηφοφορία για την εκλογή των 

περιφερειακών αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 139, δεν απαιτείται σταυρός 

προτίμησης και, αν σημειωθεί, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.». 

 



 Άρθρο 55 

 Άκυρα ψηφοδέλτια - Αντικατάσταση του άρθρου 130 του ν. 3852/2010 

 Το άρθρο 130 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 130  

Άκυρα ψηφοδέλτια  

1. Tο ψηφοδέλτιο είναι άκυρο αν:  

α) έχει σημειωθεί σταυρός προτίμησης με χρώμα διαφορετικό από εκείνα που 

ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 129Α,  

β) έχει σχήμα, διαστάσεις ή μορφή που διαφέρουν, κατά τρόπο εμφανή, από αυτά 

που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 127 και η υπουργική απόφαση που 

προβλέπεται στην ίδια παράγραφο,  

γ) έχει τυπωθεί σε χαρτί ή με μελάνι που το χρώμα του διαφέρει, κατά τρόπο 

εμφανή, από αυτό που ορίζεται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 127,  

δ) έχουν σημειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, 

στίγματα ή άλλα σημεία, εφόσον κριθεί ότι τα παραπάνω αποτελούν διακριτικά 

γνωρίσματα, που παραβιάζουν με τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας.  

2. Το ψηφοδέλτιο είναι επίσης αυτοδικαίως άκυρο και στις εξής περιπτώσεις:  

α) Αν βρεθεί στο φάκελο με ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια, 

του ίδιου ή διαφορετικού συνδυασμού ή με λευκά.  

β) Αν βρεθεί μέσα σε φάκελο, που δεν είναι σύμφωνος με τις ρυθμίσεις του άρθρου 

131.  

γ) Αν φέρει εγγραφές και διαγραφές, εκτός της περίπτωσης στην οποία κατά τις 

διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012) και σύμφωνα με τις εκεί 

προβλεπόμενες προϋποθέσεις επιτρέπεται η χρήση λευκών ψηφοδελτίων λόγω μη 

επάρκειας των εντύπων.». 

  



Άρθρο 56 

Εκλογικό σύστημα - Κατανομή εδρών περιφερειακού συμβουλίου - 

Αντικατάσταση του άρθρου 138  του ν. 3852/2010  

Το άρθρο 138 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 138  

Εκλογικό σύστημα - Κατανομή των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου  

1. Το σύνολο των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου κατανέμονται στους 

συνδυασμούς που μετείχαν στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων 

ψηφοδελτίων που έλαβαν. 

2. Η αναλογική κατανομή των εδρών γίνεται ως εξής: Το σύνολο των έγκυρων 

ψηφοδελτίων που έλαβαν στο σύνολο της περιφέρειας όλοι μαζί οι συνδυασμοί που 

συμμετείχαν στις εκλογές διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε 

κάθε περιφερειακό συμβούλιο και το πηλίκο αυξημένο κατά μία μονάδα, 

παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των 

έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό 

μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο της 

διαίρεσης. Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην 

κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες 

απομένουν κατανέμονται ανά μία μεταξύ όλων των συνδυασμών, ανεξαρτήτως εάν 

έλαβαν ή όχι έδρα κατά τη διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων, ανάλογα με τα 

αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους. Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν 

ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, γίνεται κλήρωση. Αν μετά την κατανομή 

των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές 

κατανέμονται ανά μία, σε όλους τους συνδυασμούς, ανάλογα με το συνολικό αριθμό 

των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων 

ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ τους 

κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.  

3. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός υποψηφίων, ο περιφερειάρχης 

εκλέγεται από το μοναδικό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς 

προτίμησης, και εωσότου συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του περιφερειακού 

συμβουλίου, εκλέγονται τακτικοί και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί σύμβουλοι.».  

  



Άρθρο 57 

Επανάληψη της ψηφοφορίας - Αντικατάσταση του άρθρου 139 του ν. 

3852/2010 

Το άρθρο 139 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 139  

Επανάληψη της ψηφοφορίας  

1. Αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την 

επόμενη Κυριακή (Β΄ γύρος) ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους περιφερειάρχες των 

δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.  

Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος περιφερειάρχης και ο συνδυασμός του που 

συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία (Β΄ γύρο) την απόλυτη πλειοψηφία 

ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων. Αν στην επαναληπτική 

ψηφοφορία (Β΄ γύρο) οι δύο συνδυασμοί ισοψηφήσουν, το οικείο πρωτοδικείο 

ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού.  

2. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά την πρώτη ψηφοφορία (Α΄ 

γύρο), δύο ή περισσότερων συνδυασμών, στην επαναληπτική ψηφοφορία (Β΄ γύρο) 

μετέχουν μόνο οι υποψήφιοι περιφερειάρχες όλων των συνδυασμών που 

ισοψήφησαν στην πρώτη θέση. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται και αν στην αρχική 

ψηφοφορία (Α΄ γύρος) μετείχαν μόνο δύο συνδυασμοί που ισοψήφισαν.  

3. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση, κατά την αρχική ψηφοφορία (Α΄ 

γύρο) δύο ή περισσότερων συνδυασμών, στην επαναληπτική μετέχουν ο υποψήφιος 

περιφερειάρχης του πρώτου σε αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασμού και οι 

υποψήφιοι περιφερειάρχες των συνδυασμών που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση.  

4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3, επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος 

περιφερειάρχης και ο συνδυασμός του που έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία τη 

σχετική πλειοψηφία. Αν στην ψηφοφορία αυτή (Β΄ γύρο) ισοψηφήσουν δύο ή 

περισσότεροι υποψήφιοι περιφερειάρχες στην πρώτη θέση, το Πρωτοδικείο διενεργεί 

κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος περιφερειάρχη και του συνδυασμού του.  

5. Οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι εκλέγονται με βάση την πρώτη 

ψηφοφορία (Α΄ γύρο) σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας 

στην ψηφοφορία αυτή.  



6. Η επαναληπτική ψηφοφορία (Β΄ γύρος) γίνεται στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις 

ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους δικαστικούς αντιπροσώπους και τους ίδιους 

εφόρους αντιπροσώπων.».  

Άρθρο 58  

Κατανομή εδρών ανά εκλογική περιφέρεια -  Αντικατάσταση του άρθρου 

140 του ν. 3852/2010 

Το άρθρο 140 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 140 Κατανομή των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου ανά εκλογική 

περιφέρεια 

Οι έδρες του περιφερειακού συμβουλίου που δικαιούται να καταλάβει κάθε 

συνδυασμός, σύμφωνα με το άρθρο 138, κατανέμονται ανά εκλογική περιφέρεια ως 

εξής:  

1. Η κατανομή ξεκινά από τις τυχόν μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες της 

περιφέρειας. Η έδρα κάθε μονοεδρικής εκλογικής περιφέρειας αποδίδεται στον 

συνδυασμό που έλαβε τις περισσότερες έγκυρες ψήφους στη συγκεκριμένη εκλογική 

περιφέρεια, εφόσον αυτός δικαιούται να καταλάβει έδρα σύμφωνα με το άρθρο 138. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων συνδυασμών, την έδρα τη 

δικαιούται ο μικρότερος σε εκλογική δύναμη συνδυασμός σε όλη την Περιφέρεια. 

(όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του ν.4604/2019) 

2. Αν κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 κάποιος συνδυασμός λάβει περισσότερες 

έδρες από αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 138, αυτές του αφαιρούνται 

ανά μία ξεκινώντας από τη μονοεδρική εκλογική περιφέρεια στις οποίες ο 

συνδυασμός έλαβε τις λιγότερες ψήφους.  

3. Έδρες μονοεδρικών εκλογικών περιφερειών, οι οποίες μετά την εφαρμογή της 

παραγράφου 2 παραμένουν αδιάθετες, απονέμονται στον δεύτερο σε εκλογική 

δύναμη συνδυασμό στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια. 

Αν κάποιος από τους συνδυασμούς λαμβάνει, βάσει του προηγούμενου εδαφίου, 

περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 138, 

εφαρμόζεται η παράγραφος 2. 

4. Η διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 εφαρμόζεται, εφ’ όσον απαιτηθεί, και με 

τους επόμενους κατά σειρά εκλογικής δύναμης στην οικεία εκλογική περιφέρεια 

συνδυασμούς, μέχρι να κατανεμηθούν όλες οι έδρες των μονοεδρικών περιφερειών.  



5. Στη συνέχεια, υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο για κάθε συνδυασμό, ως το πηλίκο 

των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού στο σύνολο της περιφέρειας προς τις 

έδρες που δικαιούται να καταλάβει, σύμφωνα με το άρθρο 138. Το πηλίκο, μετά την 

παράλειψη του κλάσματος, προσαυξάνεται κατά μία μονάδα. Ο αριθμός των έγκυρων 

ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια με το 

εκλογικό του μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το 

ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Αρχίζοντας από το μικρότερο σε εκλογική δύναμη 

συνδυασμό στο σύνολο της περιφέρειας, και συνεχίζοντας κατ’ αύξουσα σειρά 

εκλογικής δύναμης, στο συνδυασμό αποδίδονται από κάθε εκλογική περιφέρεια όλες 

οι διαθέσιμες έδρες που δικαιούται, και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες 

της περιφέρειας. Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός, στο συνδυασμό κατακυρώνονται 

μόνο οι διαθέσιμες έδρες. (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του ν.4604/2019) 

6. Αν, μετά και τη διαδικασία της παραγράφου 5, κάποιος συνδυασμός έχει λάβει 

συνολικά περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 138, 

αυτές του αφαιρούνται ανά μία ξεκινώντας από την εκλογική περιφέρεια, 

εξαιρουμένων των μονοεδρικών, στην οποία ο συνδυασμός έλαβε τις λιγότερες 

ψήφους.  

7. Αν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραγράφων 1 έως και 6 υπάρχουν 

αδιάθετες έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύμφωνα με 

το άρθρο 138, ξεκινώντας από τον μικρότερο σε εκλογική δύναμη στο σύνολο της 

περιφέρειας συνδυασμό που δικαιούται να καταλάβει έδρα, διατίθενται οι διαθέσιμες 

έδρες ανά μία από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου αυτός διατηρεί το μεγαλύτερο, 

κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Η διαδικασία της παρούσας 

παραγράφου επαναλαμβάνεται για όλους τους συνδυασμούς που δικαιούνται να 

καταλάβουν έδρα, κατ’ αύξουσα σειρά εκλογικής δύναμης.  

8. Αν, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και της παραγράφου 7, υπάρχουν 

εκλογικές περιφέρειες με αδιάθετες έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να 

καταλάβουν έδρα , σύμφωνα με το άρθρο 138, ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη σε 

αριθμό εδρών εκλογική περιφέρεια και επί όμοιων από εκείνη που έχει συνολικά τις 

περισσότερες έγκυρες ψήφους και συνεχίζοντας με φθίνουσα σειρά, απονέμεται ανά 

μία αδιάθετη έδρα στο συνδυασμό που εξακολουθεί να δικαιούται έδρα και έχει λάβει 

τις περισσότερες έγκυρες ψήφους συνολικά στην εκλογική περιφέρεια. Η διαδικασία 

της παρούσας παραγράφου επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειαστεί, μέχρι να 

εξαντληθούν οι διαθέσιμες έδρες ή οι συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν 



έδρα , σύμφωνα με το άρθρο 138. Έδρες που, μετά την εξάντληση των συνδυασμών 

οι οποίοι δικαιούνται να καταλάβουν έδρα, παραμένουν αδιάθετες, δεν διατίθενται, 

αλλά παραμένουν κενές. (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του ν.4604/2019) 

9. Οι έδρες που κατανέμονται σε κάθε στάδιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 

και 8, αφαιρούνται από τις διαθέσιμες της εκλογικής περιφέρειας.». 

Άρθρο 59  

Τροποποίηση του άρθρου 141  του ν. 3852/2010 

1. Η παρ. 3 του άρθρου 141 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

 «3. Αν εκείνος που έχει επιλεγεί ως υποψήφιος περιφερειάρχης είναι υποψήφιος 

σύμβουλος του συνδυασμού, τότε αφαιρείται από τη σειρά κατάταξης των 

υποψηφίων συμβούλων του συνδυασμού βάσει των σταυρών που έλαβαν και 

εφαρμόζεται, εφόσον δεν εκλεγεί περιφερειάρχης, το πρώτο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 142.».  

2. Η παρ. 6 του άρθρου 141 του ν. 3852/2010 καταργείται.  

Άρθρο 60 

Τροποποίηση του άρθρου 142  του ν.3852/2010  

Η παρ. 3 του άρθρου 142 του ν. 3852/2010 καταργείται.  

Άρθρο 61 

Κατάργηση του άρθρου 143 του ν. 3852/2010 

Το άρθρο 143 του ν. 3852/2010 καταργείται.  

Άρθρο 62 

Τροποποίηση του άρθρου 146 του ν. 3852/2010  

Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 146 του ν. 3852/2010, 

διαγράφονται οι λέξεις «τους αντιπεριφερειάρχες».  

Άρθρο 63  

Τροποποίηση του άρθρου 154 του ν. 3852/2010  

Στην παρ. 1 του άρθρου 154 του ν. 3852/2010, οι λέξεις «οι αντιπεριφερειάρχες 

περιφερειακών ενοτήτων» διαγράφονται.  

Άρθρο 64  



Τροποποίηση του άρθρου 155 του ν. 3852/2010  

Στην παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 3852/2010, οι λέξεις «ή αντιπεριφερειάρχης 

περιφερειακής ενότητας» διαγράφονται.  

Άρθρο 65  

Παραίτηση αιρετών -  Αντικατάσταση του άρθρου 156  του ν. 3852/2010  

Το άρθρο 156 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 156  

Παραίτηση αιρετών  

1. Η παραίτηση του περιφερειάρχη υποβάλλεται εγγράφως στον Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης και γίνεται οριστική την επομένη της κατάθεσης της 

σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο.  

2. Η παραίτηση των περιφερειακών συμβούλων υποβάλλεται εγγράφως στον οικείο 

περιφερειάρχη. Η παραίτηση γίνεται οριστική την επομένη της κατάθεσης της 

σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο. 

3. Σε κάθε άλλη περίπτωση η παραίτηση των αιρετών των περιφερειών από τις θέσεις 

που κατέχουν, λόγω της ιδιότητάς τους, υποβάλλεται γραπτώς στα όργανα, τα οποία 

τους εξέλεξαν ή τους διόρισαν. Η παραίτηση γίνεται οριστική την επομένη της 

κατάθεσής της στο πρωτόκολλο της οικείας υπηρεσίας.  

4. Η εκλογή ή ο ορισμός αντικαταστατών τους γίνεται για το υπόλοιπο χρονικό 

διάστημα της περιόδου, κατά την οποία οι παραιτηθέντες ασκούσαν καθήκοντα. 

Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά τον τρόπο υποβολής ή αποδοχής 

παραίτησης, καθώς και αντικατάστασης των παραιτουμένων εξακολουθούν να 

ισχύουν.». 

 Άρθρο 66  

Τροποποίηση του άρθρου 158 του ν. 3852/2010  

Η παρ. 2 του άρθρου 158 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:  

«2. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναλαμβάνει τα σχετικά με τη 

διεξαγωγή της εκλογής και δύναται να αναθέτει σε υψηλόβαθμο δημόσιο υπάλληλο 

τα καθήκοντα του περιφερειάρχη που σχετίζονται με τη διεκπεραίωση των 

επειγουσών υπηρεσιακών υποθέσεων.».  



ΤΜΗΜΑ Γ΄  

Άρθρο 67  

Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄  

1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ’ ισχύουν από την περιφερειακή περίοδο που αρχίζει 

μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.  

2. Οι διατάξεις των άρθρων 46 έως και 61 ισχύουν και για τις εκλογές για την 

ανάδειξη περιφερειακών αρχών της παρ. 6 του άρθρου 114 του ν. 3852/2010.  

 

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν.3852/2010 ΜΕ ΤΟΝ Ν.4604/2019 

Άρθρο 72 του ν.4604/2019 

Τροποποιήσεις του άρθρου 123 

του ν. 3852/2010 

Στο άρθρο 123 του ν. 3852/2010, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

1. Στην παράγραφο 1, διαγράφεται η φράση «ή Αντιπεριφερειάρχης περιφερειακής 

ενότητας.». 

2. Η παράγραφος 2, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Σε περίπτωση παραίτησης ή 

θανάτου υποψήφιου περιφερειάρχη, τη θέση του στο συνδυασμό μπορεί να 

καταλάβει είτε νέος υποψήφιος είτε ένας από τους υποψήφιους συμβούλους του 

συνδυασμού, ύστερα από 

δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων που επιδίδεται με απόδειξη στον Πρόεδρο 

του Πρωτοδικείου, δύο (2) ημέρες το αργότερο πριν από τη διεξαγωγή της 

ψηφοφορίας. Στη δήλωση επισυνάπτονται τα στοιχεία που ορίζονται στην 

παράγραφο 6 του άρθρου 120, καθώς και η γραπτή αποδοχή του προσώπου που 

προτείνεται. Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει αμέσως τον νέο υποψήφιο. Τη 

θέση υποψήφιου Περιφερειάρχη, σε περίπτωση μη αντικατάστασης του, 

καταλαμβάνει όποιος σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού λάβει τους 

περισσότερους σταυρούς προτίμησης.». 

3. Η παράγραφος 3, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Υποψήφιος σύμβουλος που 

παραιτήθηκε ή απεβίωσε επιτρέπεται να αντικατασταθεί με δήλωση του υποψήφιου 

Περιφερειάρχη ακόμη και αν έχει περάσει η προθεσμία της παραγράφου 7 του 

άρθρου 120. Στη δήλωση επισυνάπτονται τα στοιχεία που ορίζουν οι παράγραφοι 5 



και 6 του άρθρου 120, καθώς και η γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται. 

Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει αμέσως τον νέο υποψήφιο.» 

Άρθρο 73 

Τροποποίηση του άρθρου 125 

του ν. 3852/2010 

Στο άρθρο 125 του ν. 3852/2010, η λέξη «Περιφερειάρχης» αντικαθίσταται από τη 

λέξη «Δ». 

 


