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Τροποποίηση π.δ. 74/2011 «Ένωση Περιφερει-

ών Ελλάδος».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:  
   1. Τις διατάξεις των παρ. 9 και 12 του άρθρου 282 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (Α’ 87), όπως η παρ. 9 τροποποιήθηκε με την παρ. 11 
του άρθρου 58 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των 
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθη-
καν σε ισχύ με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Την από 4.9.2019 γνώμη της ΕΝ.ΠΕ., η οποία ζητήθη-
κε με το από 59934/22.8.2019 έγγραφο του Υφυπουργού 
Εσωτερικών.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού των Περιφερειών.

5. Την 179/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενική Συνέλευση ΕΝ.ΠΕ.
Τροποποίηση άρθρου 6 του π.δ. 74/2011 (Α’ 181)

Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του π.δ.  74/2011 
(Α’ 181) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε. αποτελείται από 
τους εκπροσώπους των μελών της, οι οποίοι είναι οι εξής:

α) Οι περιφερειάρχες.
β) Οι αντιπεριφερειάρχες (θεματικοί και χωρικοί) που 

ορίζονται με απόφαση του περιφερειάρχη για όσο διά-
στημα διαρκεί η θητεία τους.

γ) Εκπρόσωποι των περιφερειακών συμβουλίων ανά-
λογα με τον μόνιμο πληθυσμό κάθε περιφέρειας, ως 
εξής: Κάθε περιφέρεια εκπροσωπείται με έναν (1) εκ-
πρόσωπο για κάθε εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) 
κατοίκους. Για τον υπολογισμό των εκπροσώπων διαιρεί-
ται ο συνολικός πληθυσμός της περιφέρειας με το 75.000 
και το ακέραιο μέρος της διαίρεσης αποτελεί τον αριθμό 
των εκπροσώπων. Σε περίπτωση που το υπόλοιπο της 
διαίρεσης είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 37.500 κατοίκων 
τότε η περιφέρεια εκπροσωπείται από έναν επιπλέον 
εκπρόσωπο.

Εφόσον αιρετός εκπρόσωπος των περιφερειακών συμ-
βουλίων κατά τη διάρκεια της θητείας οριστεί αντιπερι-
φερειάρχης, αυτός αναπληρώνεται όσο διάστημα έχει 
την ιδιότητα του αντιπεριφερειάρχη από τον αμέσως 
επόμενο αναπληρωματικό υποψήφιο του ίδιου συν-
δυασμού όπως περιγράφεται στην παράγραφο 9 του 
άρθρου 11 του παρόντος.».

Άρθρο 2
Τροποποίηση άρθρου 11 του π.δ. 74/2011

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του π.δ. 74/2011 
αντικαθίσταται, ως εξής:

«1. Μέχρι την 16η Ιανουαρίου του πρώτου χρόνου της 
περιφερειακής περιόδου, το περιφερειακό συμβούλιο, 
μετά την εκλογή του προεδρείου του εκλέγει με μυστική 
ψηφοφορία τους εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευ-
ση της ΕΝ.ΠΕ.».

2. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η ανωτέρω εκλογή 
διεξάγεται εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση 
του παρόντος.

3. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του 
π.δ. 74/2011 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Στην κατανο-
μή των εδρών βάσει αχρησιμοποίητου υπολοίπου μετέ-
χουν και οι συνδυασμοί που δεν έλαβαν έδρα βάσει του 
εκλογικού μέτρου, κατά την προηγούμενη παράγραφο.».

Άρθρο 3
Τροποποίηση άρθρου 12 του π.δ. 74/2011

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του π.δ. 74/2011 
αντικαθίσταται ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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«1. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε. 
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση αυτής, η οποία συ-
νέρχεται προς τούτο με πρόσκληση και υπό την προεδρία 
του περιφερειάρχη Αττικής, και τούτου κωλυομένου για 
οποιονδήποτε λόγο του περιφερειάρχη Κεντρικής Μα-
κεδονίας το αργότερο μέχρι την 15η Φεβρουαρίου του 
πρώτου χρόνου της περιφερειακής περιόδου.».

2. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η ανω-
τέρω εκλογή διεξάγεται μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2019.

3. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 12 του 
π.δ. 74/2011 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Στην κατανο-
μή των εδρών βάσει αχρησιμοποίητου υπολοίπου μετέ-
χουν και οι συνδυασμοί που δεν έλαβαν έδρα βάσει του 
εκλογικού μέτρου, κατά την προηγούμενη παράγραφο.».

Άρθρο 4
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευ-
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 

 Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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