
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου ^Τροποποίηση διατάξεων δευτεροβάθμιος Το
πικής Αυτοδιοίκησης του ν. 1622/1986»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το νομοσχέδιο αυτό τροποποιείται:
0 ν 1622/1986 «Τοπική Αυτοδιοίκηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη 

και Δημοκρατικός Προγραμματισμός», ως προς τα κεφάλαια που 
αφορούν τα όογανα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, την εκλο
γή τους και τη λειτουργία τους.

Η τροποποίηση του ν. 1622/1986. κατά το μέρος του που αφορά 
“•τη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, είναι αναγκαία προκειμένου vc 

διενεργηθούν εκλογές για τα νομαρχιακά συμβούλια τη ΙΑ,Οκτω- 
βρίου του 1990. ταυτόχρονα με τις δημοτικές και κοινοτικές εκλο
γές. Για τούτο:

1) Ορισμένες διατάξεις του ν. 1622/1986 προσαρμόζονται σε τρο
ποποιήσεις που έγιναν στο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα, σε ό,τι 
αφορά την εκλογή των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων.

2) Ορίζονται η π- ριφέρεια, η ονομασία και η έδρα νομαρχιακών 
αυτοδιοικήσεων σε ορισμένους νομούς, όπου σημαντικοί γεωγρα
φικοί και αναπτυξιακοί λόγοι, επιβάλλουν τη δημιουργία περισ
σότερο της μίας νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.

Παράλληλα με το νομοσχέδιο εισάγονται τροποποιήσεις, οι ο
ποίες εναρμονίζουν το ν. 1622/1986 με τις προτάσεις της αυτοδιοί
κησης. όπως αυτές διατυπώθηκαν με ομόφωνες αποφάσεις τόσο 
του συνεδρίου της Κεντρικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελ
λάδας, όσο και με αποφάσεις τοπικών ενώσεων, δημοτικών και κοι
νοτικών συμβουλίων.

Γ ια τούτο τροποποιούνται:
α) οι διατάξεις που αφορούν τα κωλύματα παράλληλης υποψη

φιότητας και εκλογής στα όργανα της πρωτοβάθμιας και δευτε
ροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης και

β) μειώνεται σε αριθμό η συμμετοχή των μη άμεσα αιρετών με
λών του νομαρχιακού συμβουλίου, ώστε το όργανο αυτό στο με
γαλύτερο μέρος του να εκλέγεται με άμεση καθολική και μυστική 
ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Με τις τροποποιήσεις αυτές γίνεται δυνατή η εφαρμογή της Δευ
τεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης στον τόπο μας και ενισχύεται ο δη
μοκρατικός χαρακτήρας του θεσμού.

Οι κυριότερες τροποποιήσεις που επέρχονται στο ν. 1622/1986 
είναι οι εξής:

Άρθρο 1

Με την ποραγροοο 1 προστίθεται στο άρθρο 20 του ν. 1622Ί986 
παράγραφος 4 με την onoic:

α) στο νομό Αττικής συνιστώνται τέσσερις (4) νομαρχιακές αυ
τοδιοικήσεις.

β) στο νομό Θεσσαλονίκης, συνιστώνται δύο (2) νομαρχιακές αυ
τοδιοικήσεις,

γ) στο νομό Δωδεκάνησου, συνιστώνται δύο (2) νομαρχιακές αυ
τοδιοικήσεις.

δ) στο νομό Κυκλάδων, συνιστώνται πέντε (5) νομαρχιακές αυ
τοδιοικήσεις,

ε) στο νομό Λέσβου, συνιστώνται δύο (2) νομαρχιακές αυτοδιοι
κήσεις,

στ) στο νομό Έβρου, συνιστώνται δύο (2) νομαρχιακές αυτοδιοι
κήσεις.

Με την ίδια ως άνω διάταξη καθορίζεται η έδρα και η περιφέ
ρεια της καθεμιάς συνιστώμενης νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.

Με την παράγραφο 2 αντικαθίστανται οι παράγραφος 4 και 5 
του άρθρου 24 του ν. 1622/1986. έτσι ώστε το νομαρχιακό συμβού
λιο να αποτελείται από μέλη που εκλέγονται με καθολική και μυ
στική ψηφοφορία και από τρία (3) μέλη που θα εκλέγονται από τις 
διοικήσεις των: α) επιμελητηρίων των παραγωγικών τάξεων, β) ε
νώσεων γεωργικών συνεταιρισμών, γ) εργατικών κέντρων και δ)

τεχνικό επιμελητήριο
Με την παο. 3 ποοσαομόζονται οι διατάΕειτ τοι· άρθρου 24 npcc 

όσα οοίζονται με την αντικαθιστάμενη παράγραφο 5 του άρθρου 
αυτού καθ' όσον α©οοα τις οργανώσεις που θα εκλέγουν avr.-ip-. 
σωπό touc via vc μετεχει ως μέλος του νομαρχιακού συμβούλιο,.

Με την παρ. 4 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τα κωλύματα και 
ασυμβίβαστα για την εκλογή μελών του νομαρχιακού συμβουλίου.

Με την παο. 5 γίνονται οι αναγκαίες ποοσαρμονές στις πιο πά
νω ρυθμίσεις, για τον τρόπο καταρτισμού των δηλώσεων των συν
δυασμών, οι οποίες θα υποβάλλονται στη διοικητική επιτροπή του 
άρθρου 48 του Δ.Κ.Κ. (π.δ. 323/1989) εφαομοζομένων των διατά
ξεων αυτών αναλόγως και στην περίπτωση καταρτισμού των συν
δυασμών υποψηφίων για το νομαρχιακό συμβούλιο.

Στην παρ. 6 ορίζεται ότι. οι διατάξεις του άρθρου 67 του :τ.δ. 
265/1989 (εκλογικής νομοθεσίας) για τα λευκά ψηφοδέλτια, εφαρ
μόζονται αναλόγως και κατά την εκλογή των μελών του νομαρ
χιακού συμβουλίου.

Στην παρ. 7 ορίζεται η απλή αναλογική ως εκλογικό σύστημα 
για την εκλογή των μελών του νομαρχιακού συμβουλίου, που ε
κλέγονται με άμεση καθολική και μυέτπκή ψηφοφορία.

Στην παρ. 8 ορίζεται το αρμόδιο όργανο για την κατανομή των 
εδρών μεταξύ των συνδυασμών, ενώ με την παρ. 9 ρυθμίζονται 
θέματα διαδικαστικά και γίνεται προσαρμογή των διατάξεων προς 
τις ρυθμίσεις που αφορούν τη διοικητική επιτροπή.

Στην παο. 10 ορίζεται ότι. αρμόδια γιο την ανακήρυξη των ε
κλεγόμενων νομαρχιακών συμβούλων, είναι η διοικητική επιτροπή.

Στην παρ 11 ρυθμίζονται θέματα ανακήρυξης των αναπληρω
ματικών συμβούλων και γίνεται προσαρμογή των διατάξεων προς 
τις πιο πάνω ρυθμίσεις (εκλεγόμενοι άμεσα νομαρχιακοί σύμ
βουλοι).

Με την παρ. 12 καταργείται η παρ. 11 του άρθρου 3ΐ του ν. 
1622/1986. που αφορά την κατανομή των εδρών των νομαρχιακών 
συμβούλων που εκλέγονται άμεσα από το λαό και το αρμόδιο δι
καστήριο για την ανακήρυξη κ.λπ. των νομαρχιακών συμβούλων 
αντίστοιχα, αφού με τις πιο πάνω τροποποιήσεις ρυθμίζονται κατ' 
άλλο τρόπο.

Με την παρ. 13 ορίζεται ο χρόνος μέσα στον οποίο εκλέγεται 
ο πρόεδρος του νομαρχιακού συμβουλίου, ο αναπληρωτής του και 
τα μέλη της νομαρχιακής επιτροπής.

Με την παρ. 14 καθορίζεται ο χρόνος διενέργειας των εκλογών 
για την ανάδειξη των μελών των νομαρχιακών συμβουλίων που 
εκλέγονται άμεσα από το λαό Ο χρόνος αυτός είναι η 14η Οκτω
βρίου 1990, οπότε θα διενεργηθούν και οι γενικές δημοτικές και 
κοινοτικές εκλογές.

Άρθρο 2

Με το άρθρο αυτό οι γνωμοδοτικής ρύσεως αρμοδιότητες των 
Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων, οι οποίες είναι συνδι
καλιστικά όργανα των αιρετών της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτο
διοίκησης, περνούν στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση.

Άρθρο 3

Με το άρθρο αυτό παρέχεται η δυνατότητα να ρυθμιστούν ό
λες οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 19 
έως και 60 του ν. 1622/1986 που τυχόν δεν ρυθμίζονται με τις τρο
ποποιήσεις που γίνονται στο νόμο αυτόν με το άρθρο 1 του νομο
σχεδίου

Αθήνα, 14 Φεβρουάριου 1990 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ



ί

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Νόμος 1622/19Β6 (ΦΕΚ A 92)

Τμήμα Α'
Όργανα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης

Άρ6ρο 24

4. Το νομαρχιακό συμβούλιο αποτελείται αί από μέλη που εκλέ
γονται με καθολική, όμεση και μυστική ψηφοφορία, β) από αιρε
τούς αντιπροσώπους των τοπικών επαγγελματικών, επιστη
μονικών και πνευματικών οργανώσεων και γ) από εκπροσώπους 
της κρατικής διοίκησης με την ακόλουθη σχέση μεταξύ τους: Στα 
27μελή νομαρχιακέ συμβούλια είκοσι μέλη εκλέγονται με καθο
λική, άμεση και μυστική ψηφοφορία, πέντε εκλέγονται από τις το
πικές επαγγελματικές, επιστημονικές και πνευματικές οργανώσεις 
και δύο ορίζονται από το νομάρχη ως εκπρόσωποι της κρατικής 
διοίκησης. Στα 33μελή νομαρχιακό συμβούλια, η αντίστοιχη σχέ
ση είναι 25. 5 και 3. στα 39μελη 29, 6 και 4, στα 45μελή 34. 7 και 
4 και στα 51μελή 36. 6 και 5.

5. Οι οργανώσεις, οι οποίες εκλέγουν αντιπροσώπους στο νο
μαρχιακό συμβούλιο, είναι κατά σειρά οι έξης:

α) Τα επιμελητήρια των παραγωγικών τάξεων, 
β) Οι ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών 
γ) Τα εργατικά κέντρα 
δ) Το τεχνικό επιμελητήριο 
ε) Οι δικηγορικοί σύλλογοι. 
στ)Το γεωτεχνικό επιμελητήριο, 
ζ) Το οικονομικό επιμελητήριο, 
η) Το καλλιτεχνικό επιμελητήριο.
6. Οι οργανώσεις κάθε περίπτωσης της προηγούμενης παρα

γράφου εκλέγουν έναν αντιπρόσωπο. Αν οι αντιπρόσωποι των το
πικών επαγγελματικών, επιστημονικών και πνευματικών 
οργανώσεων ςπο νομαρχιακό συμβούλιο είναι λιγότεροι από ο
κτώ, η εκλογή τους γίνεται από τις οργανώσεις της προηγούμε
νης παραγράφου, με βάση τη σειρά αναγραφής τους στην 
παραγράφο αυτή εωσότου συμπληρωθεί ο αριθμός των αντιπρο
σώπων αυτών.

Άρθρο 27
Κωλύματα και ασυμβίβαστα

1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι αιρετά μέλη του νομαρ
χιακού συμβουλίου οι βουλευτές, οι δικαστικοί λειτουργοί, οι δή
μαρχοι, οι πρόεδροι κοινοτήτων, οι δημοτικοί ή κοινοτικοί 
σύμβουλοι, οι πρόεδροι και τα μέλη των δημοτικών διαμερισμά
των, οι πάρεδροι συνοικισμών και τα μέλη των τοπικών συμβου
λίων, οι υπάλληλοι, με οποιαδήποτε σχέση, του κράτους και των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και όσοι υπηρετού- στις ένο
πλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας. Παράλληλη υποψηφιό
τητα, από το ίδιο ποόοωπο, για την ανάδειξη αιρετών μελών των 
οργάνων, πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, 
δεν επιτρέπεται.

2. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να οριστούν ως μέλη του νομαρ
χιακού συμβουλίου, όσοι συνδέονται με τη νομαρχιακή αυτοδιοί
κηση με οποιαδήποτε σύμβαση καθώς και τα μέλη της διοίκησης, 
σι σύμβουλοι και οι υπάλληλοι νομικών προσώπων που συνδέο
νται με τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση με οποιεδηποτε σύμβαση

3. Γic την εκλογή ως αιρετού μέλους του νομαρχιακού συμβου
λίου δικηγόρου ή καθηγητή των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυ
μάτων και των ανώτατων σχολών που υπάγονται στο Υπουργείο 
εθνικής Άμυνας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρο- 
/σαρών 3 και 4 του άρθρου 39 του Δ.Κ.Κ.

5. Τμ μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου που εκλέγονται με κα
θολική. άμεση και μυστική ψηφοφορία, αν αποδεχτούν οποιαδή- 
τοτε από το καθήκι ντα ή τα έργα που οναφέρονται στο άρθρο 
-υτό ή αποκτήσουν δημοτικότητα σε δήμο ή κοινότητα που βρί
σκεται στην περιφέρεια ύλ,.ης νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, ε πί

πτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους 

Άρθρο 28
Πρόταση υποψηφίων 

Κατάρτιση και ανακήρυξη συνδυασμών

1. Τα μέλη των νομαρχιακών συμβουλίων της περ. c της παρο- 
γράψου 4 του άρθρου 24 εκλέγονται κατε συνδυασμούς

Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμού δεν επιτρέπονται. Οι υπο
ψήφιοι δεν μπορούν να μετέχουν σε περισσότερους από ένα συν
δυασμό

2. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων πρέπει να είναι του- 
λάχιεττον ίσος με τον αριθμό των μελών του νομαρχιακού ουμβου 
λίου-που εκλέγονται με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία. 
Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί κατά 20% το πολύ Το κλά
σμα δε λαμβΰνεται υπόψη.

3. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση, την οποία 
υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν. Στη δήλωση 
αυτή οι υποψήφιοι αναγράφονται κατ' αλφαβητική σειρά ε
πωνύμου.

4. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν δημότες των δήμων 
και κοινοτήτων που περιλαμβάνονται στα διοικητικό όρια της νο
μαρχιακής αυτοδιοίκησης. Στους συνδυασμούς περιλαμβάνονται 
υποψήφιοι από όλες τις επαρχίες Για την εφαρμογή των διατά
ξεων του προηγούμενου εδαφίου στους νομούς που αποτελούνται 
από μία μόνο επαρχία, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με 
πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, είναι δυνατό να καθορίζο
νται επαρχιακά διαμερίσματα με βάση τις γεωοικονομικές και συ
γκοινωνιακές συνθήκες.

5. Οι διατάξεις των παρ. 3, 4, 5, θ του άρθρου 47, του άρθρου 
49 των παρ.ι και 3 του άρθρου 50 και του άρθρου 5T του Δ.Κ.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως, με τις παρακάτω εξαιρέσεις:

α. Στην πρόταση κάθε συνδυασμού προσαρτάται γραμμάτιο του 
δημόσιου ταμείου για κατάθεση χρηματικού ποσού πενήντα χιλιά
δων δραχμών.

β. Η δήλωση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον πρόεδρο 
πρωτοδικών του αρμόδιου πρωτοδικείου

γ. Η συμπληρωματική δήλωση της παρ. 6 του άρθρου 47 του 
Δ.Κ.Κ. υποβάλλεται από το σύνολο των υποψηφίων του συν
δυασμού.

£. Οι συνδυασμοί ανακηρύσοονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο.
ε. Σε περίπτωση θανάτου, η δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 50 

του Δ.Κ.Κ., υποβάλλεται από το σύνολο των υποψηφίων του συν
δυασμού.

στ.Τα δικαιώμτα των συνδυασμών που προβλέπονται στο άρ
θρο 51 του Δ.Κ.Κ. ασκούνται από τον υποψήφιο που αναγράφε
ται πρώτος στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού.

ζ. Σχετικά με το πρόγραμμα εκλογής και τον υπολογισμό των 
προθεσμιών εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του 
Δ.Κ.Κ.

Άρθρο 29
Ψηφοδέλτια - Φάκελοι

1. Σχετικό με τη μορφή, την εκτύπωση και τη διανομή των ψη
φοδελτίων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 54 και 55 του 
Δ.Κ.Κ.

Άρθρο 31

2. Γ ια τον οκοπό αυτόν διαιρείται το σύνολο των έγκυρων ψη
φοδελτίων που έλαβαν όλοι οι συνδυασμοί με τον αριθμό των ε
δρών των αιρετών μελών του νομαρχιακού συμβουλίου. Το πηλίκο 
της διαίρεσης, από το οποίο παραλειπεται το κλάσμα, αποτελεί 
το εκλογικό μέτρο, με το οποίο διαιρείται η εκλογική δύναμη κά
θε συνδ ιασμοέ. Κάθε ουνόυασυός λαμβάνει τόσες έδρες, όσες 
φορές τ ι εκλο γικό μέτρο περιένεται στην εκλογική του δύναμη.

3 οι ίάρες ιου τυνον απομ; Όυν αδιάθετες ποραχωρούντα.



cttolq συνδυασμούς π.ε.. c - *ανίζο·.'ν to μεγαλύτερο ιισχυ- ότεοο) 
μι£οο όρο έγκυρων ψηφοδελτίων avc εδοα στην περιφερτια της 
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Για να υπολογιστεί ο μέσος όοος δια- 
ρείτοι το σύνολο των έγκυοων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού 
με τον αριθμό των εδρών που του έχουν ήδη παραχωρηθεί. σύμ
φωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξημένο κατά μια μονά
δα. Η πρώτη από τις αδιάθετες έδρες παραχωρείται στο 
συνδυασμό που εμφανίζει το μεγαλύτερο πηλίκο. Οι τυχόν υπό
λοιπες αδιάθετες έδρες παραχωρούνται στους συνδυασμούς α· 
νά μία διαδοχικά με την ίδια διαδικασία. Αν προκύψουν ίδια πηλίκα, 
γίνεται κλήρωση και η έδρα παραχωρείται στο συνδυασμό που 
ευνοήθηκε από την κλήρωση.

5. Σχετικά με τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων της ψηφοφο
ρίας στο πρωτοδικείο, τη συγκέντρωση, την κατάταξη και αρίθ
μηση των ψήφων και την κατάρτιση από το πρωτοδικείο του πίνακα 
αποτελεσμάτων της εκλογής στην πεοιΦέοεια της νομαρχιακής 
αυτοδιοίκησης, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 
87 παρ.ι και 2 και 8Βπαρ.ι. 2. 7, 8 και 9 του π.δ. 152/1985. Το επικυ
ρωμένο αντίγραφο του πίνακα των αποτελέσματων της εκλογής, 
που αναφέρεται στην παρ.9 του άρθρου 88 του π.δ.152/1985, στέλ
νεται στη νομαρχία, από την οποία παραδίδεται στη νομαρχιακή 
εφορευτική επιτροπή.

6. Σχετικά με τη διαδικασία κατανομής των εδρών από τη νο
μαρχιακή εφορευτική επιτροπή εφαρμόζονται αναλόγως οι δια
τάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του π.δ.152/1985.

8. Νομαρχιακοί σύμβουλοι εκλέγονται από τους υποψήφιους κά
θε συνδυασμού κατά σειρά αυτοί που έλαβαν τις περισσότερες 
ψήφους προτίμησης.

ΙΟ.Σχετικά με την αναπλήρωση των νομαρχιακών συμβούλων 
και τη διενέργεια αναπληρωματικών εκλογών εφαρμόζονται ανα
λόγως οι διατάξεις του άρθρου Β2 του Δ.Κ.Κ.

Αρθρο 37
Εκλογή προέδρου και νομαρχιακής επιτροπής.

Αναπλήρωση προέδρου.

1. Το νομαρχιακό συμβούλιο μέσα σε δεκαπέντες ημέρες από 
την εγκατάστασή του εκλέγει τον πρόεδρο και τα μέλη της νο
μαρχιακής επιτροπής.

Άρθρο 60
Μεταβατικές διατάξεις.

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρότασή του Υ
πουργού Εσωτερικών, ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμ
βουλίου. καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της ισχύος των διατάξεων 
των άρθρων 19 έως και 59. ο χρόνος διενέργειας των πρώτων ε
κλογών γιο την ανάδειξη των μελών των νομαρχιακών συμβου
λίων και ο χρόνος εγκατάστασης των νέων αρχών των νομαρχια
κών αυτοδιοικήσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Τροποποίηση των διατάξεων δευτεροβάθμιας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του ν. 1622/1986 (ΦΕΚ A 92)

Άρθρο 1

1. Στο άρθρο 20 του ν.1622/1986 προστίθεται nap. Α ως εξής:
«4. Στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης. Δωδεκανήσου, Κυκλά 

δων, Λέσβου και Έβρου, συνιστώνται νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, 
ως εξής:

α) Στο νομό Αττικής συνιστώνται οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. 
Αθηνών με έδρα την Αθήνα, Πειραιώς με έδρα τον Πειραιά, Ανα
τολικής Αττικής με έδρα την Αγία Παρασκευή και Δυτικής Αττι
κής με έδρα το Αιγάλεω.

Η περιφέρεια καθεμιάς των ανωτέρω νομαρχιακών αυτοδιοική

σεων eivni η δια με αυτήν των αντιεποιχων νομαρχιών του νομού 
-τι ι»ης

6! Στο νομο Θεσσαλονίκης συνιστώνται οι νομαρχιακές αυτο
διοικήσεις, Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη και Λαγκαδά 
με έδρα το Λανκαδά.

Η περιφέρειο καθεμιάς των ανωτέρω νομαρχιακών αυτοδιοική
σεων είναι η ίδια με αυτήν των ομώνυμων επαρχιών του νομού 
Θεσσαλονίκης.

γ) Στο νομό Δωδεκανήσου συνιστώνται οι νομαρχιακές αυτο
διοικήσεις νότιας Δωδεκάνησου με έδρα τη Ρόδο και βόρειας Δω
δεκανήσου με έδρα την Κω.

Η περιφέρεια της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης νότιας Δώδεκα- 
νήσου πεοιλαμβόνει τις επαρχίες Ρόδου και Καρπάθου.

Η περιφέρεια της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης βόρειας Δωδε
κανήσου περιλαμβάνει τις επαρχίες Κω και Καλύμνου.

δ) Στο νομό Κυκλάδων συνιστώνται οι νομαρχιακές αυτοδιοι
κήσεις Σύρου με έδρα την Ερμούπολη, Νάξου με έδρα τη Νάξο, 
Άνδρου με έδρα την Άνδρο, Θήρας με έδρα τη Θήρα και Μήλου 
με έδρα τη Μήλο.

Η περιφέρεια της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Σύρου περιλαμ
βάνει τις επαρχίες Σύρου, Κέας και Τήνου.

Η περιφέρεια της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Νάξου περιλαμ
βάνει τις επαρχίες Νάξου και Πάρου.

Η περιφέρεια της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Άνδρου περιλαμ
βάνει την επαρχία Άνδρου.

Η περιφέρεια της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Θήρας περιλαμ
βάνει την επαρχία Θήρας και η περιφέρεια της νομαρχιακής αυ
τοδιοίκησης Μήλου περιλαμβάνει την επαρχία Μήλου.

ε) Στο νομό Λέσβου ουνιστώνται οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις 
Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη και Λήμνου με έδρα τη Μύρινα.

Η περ Φέρεια της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Λέσβου περιλαμ
βάνει τι επαρχίες Μηθύμνης, Μυτιλήνης και Πλωμαρίου και η πε- 
ριφέ.-ει ι της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Λήμνου περιλαμβάνει 
την επαρχία Λήμνου.

στ) Στο νομό Έβρου συνιστώνται οι νομαρχιακές αυτοδιοική
σεις νότιου Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη και βόρειου Έ
βρο" με έδρα την Ορεεττιάδα.

Η περιφέρεια της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης νότιου Έβρου 
περιλαμβάνει τις επαρχίες Αλεξανδρουπόλεως. Σουφλίου και Σα
μοθράκης και η περιφέρεια της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης βό
ρειου Έβρου περιλαμβάνει τις επαρχίες Ορεστιάδος και 
Διδυμοτείχου.

2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 24 του ν.1622/1986 αντι
καθίστανται ως έξης:

-4 Το νομαρχιακό συμβούλιο αποτελείται: α) από μέλη που ε
κλέγονται με όμεση. καθολική και μυστική ψηφοφορία και β) από 
αιρετούς αντιπροσώπους των οργανώσεων της παρ.5, εφ' όσον 
οι ορνανώσεις αυτές έχουν έδρα στην περιφέρεια της νομαρχια
κής αυτοδιοίκησης.

Εάν διαπιστωθεί με απόφαση του νομάρχη οτι μία ή περισσό
τερε.· από τις οργανώσεις της παρ.5 δεν έχουν έδρα στην περι
φέρεια της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τότε αυξάνεται σε ίσο 
αριθμό ο αριθμός των συμβούλων της περιπτώσεως (α), που εκλέ
γονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία-.

Η παο.5 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής:
«5 Οι οργανώσεις, οι οποίες εκλέγουν αντιπρόσωπο στο νομαρ- 

χισκο συμβούλιο, είναι οι εξής.
α) Τα επιμελητήρια των παραγωγικών τάξεων 
β) Οι ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών 
γ) Τα εργατικά κέντρο και
δ) Το τεχνικό επιμελητήριο για τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις 

των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης-.
3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 24 του ν. 1622/1986 αντικαθίστα

ται ως εξής:
■6. Κάθε οργάνωση ή ομάδα οργανώσεων τπς προηγούμενης 

παραγράφου εκλέγει έναν αντιπρόσωπο -.
4 Οι παράγραφοι 1.2.3 και 5 του άρθρου 27 του ν.1622/1986 α

ντικαθίστανται ως εξής:


