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Συνεδρίαση 13η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 104/2021 

Σήμερα 26/5/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, 
που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα 
μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των 
διατάξεων: Α) των παρ. 1 & 2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-
2010), όπως ισχύει, Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” 
(Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020), Γ) της υπ’ αριθμ. 427/2020 εγκυκλίου της Δ/νσης 
Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 
Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) και Δ) της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950/21-5-2021 (ΦΕΚ 2141/τ. 
Α’/22-5-2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
402072/20-5-2021 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 20/5/2021, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους 
Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 2ο Η.Δ. 

Συζήτηση - Ενημέρωση σχετικά με το νομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΣ. για το νέο εκλογικό νόμο 
των Ο.Τ.Α. 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ογδόντα δύο 
(82) παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων. 
 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος 
Θεοδωρόπουλος ενημερώσε το Σώμα ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του 
Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-06-
2011), προτείνεται από την παράταξη «Δύναμη Ζωής» και την παράταξη 
«Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» - με 
επιμέρους και αυτοτελείς εισηγήσεις - η έκδοση Ψηφίσματος αναφορικά με το 
νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο εκλογικό νόμο των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο αποτελεί ήδη αντικείμενο του 2ου θέματος ημερήσιας 
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διάταξης της συνεδρίασης. Ως εκ τούτου, παρέλκει η ψηφοφορία για την ένταξη ή μη της 
έκδοσης Ψηφίσματος στη συζήτηση της συνεδρίασης. Μετά το πέρας της συζήτησης 
επί του 2ου θέματος θα ακολουθήσει ψηφοφορία για την έκδοση ή μη σχετικού 
Ψηφίσματος, με το περιεχόμενο των ανωτέρω επιμέρους εισηγήσεων ή άλλο.   
  
Oι συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Συμμετέχοντες/Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
 
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός 
Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, 
Βαθιώτης Αθανάσιος, Βιδάλη Μαρία (Μαίρη) Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Κόκκαλης 
Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αγγουράς 
Κων/νος, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλεξίου Ελισσάβετ, Αλμπάνης 
Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Ανδρεάκος Δημήτριος, 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, 
Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου 
Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), 
Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, 
Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη 
Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), 
Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), 
Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία 
(Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης Δημήτριος, 
Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη Ευρώπη, 
Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-
Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), 
Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μίχας 
Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος 
Στυλιανός, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, 
Παππά Παναγιώτα, Παππάς Στέφανος, Πρωτούλης Ιωάννης, Ρασσιάς (Ρώμας) 
Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια 
Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης 
Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
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Μη συμμετέχοντες/Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: Αναστασοπούλου Στυλιανή, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος 
έδωσε το λόγο στον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Πατούλη οποίος ενημέρωσε το Σώμα, 
υπό την ιδιότητά του και ως Α’ Αντιπροέδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 
(ΕΝ.Π.Ε.) και ανάπτυξε τις απόψεις του επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών για το νέο εκλογικό νόμο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.). 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους επικεφαλής των παρατάξεων, στους 
ειδικούς αγορητές και στους Περιφερειακούς Συμβούλους που ζήτησαν να 
τοποθετηθούν επί του θέματος. 
 
Μετά το πέρας των τοποθετήσεων ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την πρόταση 
έκδοσης Ψηφίσματος επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο 
«Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών» από : 
 
➢ την παράταξη «Δύναμη Ζωής» - με το υπ’ αρίθμ. πρωτ.  51/25-5-2021 έγγραφο 
της επικεφαλής της, κ. Ρ. Δούρου- με το κάτωθι  περιεχόμενο επί λέξει: 
 
«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής  εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στο 
Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και 
Περιφερειακών Αρχών». 
Με το παρόν Νομοσχέδιο:  

• Θεσπίζεται ένα σύστημα που διαπνέεται στα βασικά του σημεία από μια 
οπισθοδρομική και αυταρχική αντίληψη, αναφορικά με τη λειτουργία των θεσμών, 
με κύριο επιχείρημα την προώθηση της κυβερνησιμότητας και την αποκατάσταση 
της κανονικότητας σε σχέση με τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων από τις 
Περιφέρειες. 

• Προωθείται ένα υπερπλειοψηφικό εκλογικό σύστημα που προβλέπει την εκλογή 
Περιφερειάρχη με το 43% και με μπόνους  το 60% των εδρών, χωρίς δηλαδή τη 
λαϊκή νομιμοποίηση του 50% + 1, που ισχύει τώρα. Στην ουσία αυτό που 
επιχειρείται είναι η θεσμική εκτροπή, δηλωτική των πραγματικών προθέσεων της 
Κυβέρνησης για τη λειτουργία των Αυτοδιοικητικών θεσμών, αφού καθιερώνεται 
ένα σύστημα υπερσυγκεντρωτικό χωρίς λαϊκή δεδηλωμένη, που δίνει 
απεριόριστες εξουσίες σε μονοπρόσωπα όργανα που έχουν εκλεγεί με σχετική 
πλειοψηφία.  

• Προβλέπεται κόφτης με το όριο 3%  για είσοδο Παράταξης στα Περιφερειακά 
Συμβούλια, κάτι το οποίο  αποτελεί μια πρωτοφανή αντιδημοκρατική επιχείρηση 
στρέβλωσης της λαϊκής ετυμηγορίας, αφανισμού των μικρότερων ανεξάρτητων 
Παρατάξεων και περιορισμού της συμμετοχής στα κοινά. 

• Μειώνεται ο αριθμός των συμβούλων σε όλες τις Περιφέρειες, 20% κατά μέσο 
όρο, στην Αττική αγγίζει το 30%, αναδεικνύοντας μια  ολιγαρχική αντίληψη για τη 
διοίκηση των τοπικών υποθέσεων.  

• Η Κυβέρνηση αδιαφορεί για τη θεσμική θωράκισή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
την επίλυση των οξυμένων προβλημάτων της. Συνεχίζει την περαιτέρω απαξίωση 
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της, καθώς μετά την νομοθέτηση της αφαίρεσης ουσιαστικών αρμοδιοτήτων από 
τα Περιφερειακά Συμβούλια και την μεταβίβαση τους στις οικονομικές Επιτροπές 
των Περιφερειών με αυξημένες πλειοψηφίες για την Διοίκηση, σήμερα επιδιώκει 
και την μη ακριβή αποτύπωση της ψήφου των πολιτών. 

• Το σχέδιο νόμου της Κυβέρνησης  είναι το αποτέλεσμα  μιας στρατηγικής 
αντιμεταρρύθμισης στο χώρο της Αυτοδιοίκησης που καταστρατηγεί τον πυρήνα 
της δημοκρατικής λειτουργίας των αυτοδιοίκητων θεσμών, στρέφεται κατά της 
ισότιμης ψήφου των πολιτών, οδηγεί σε ευνοιοκρατικούς μηχανισμούς και 
διαμορφώνει ένα υπερσυγκεντρωτικό και υπερισχυμένο πλειοψηφικό σύστημα 
εκλογής. 

• Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής  τάσσεται σταθερά υπέρ της αναβάθμισης της 
δημοκρατικής λειτουργίας των Αυτοδιοικητικών θεσμών και της ενίσχυσης της 
αυθεντικής εκλογικής εκπροσώπησης και συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών. 

• Το σύνολο των αιρετών του Β’ Βαθμού ανεξάρτητα από ιδεολογική και κομματική 
τοποθέτηση, δίνουνε μαζί με τις τοπικές κοινωνίες την μάχη για την υπεράσπιση 
της δημοκρατίας και τη συμμετοχή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.» 

 
➢ την παράταξη «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική Ανταρσία σε Κυβέρνηση 
ΕΕ ΔΝΤ»- με το από 26/5/2021 έγγραφό της- με το κάτωθι  περιεχόμενο επί λέξει: 
 
«Το περιφερειακό συμβούλιο εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στο νομοσχέδιο του Υπ. 
Εσωτερικών με τίτλο “Εκλογή δημοτικών και περιφερειακών αρχών” και ζητάει την 
απόσυρσή του.  
Το νομοσχέδιο αυτό φέρνει σημαντικές αλλαγές για το εκλογικό σύστημα ανάδειξης 
συμβουλίων, περιφερειαρχών και δημάρχων. Αποτελεί σοβαρή αντιδημοκρατική εξέλιξη 
μακριά από κάθε λογική λαϊκής συμμετοχής και κάλυψης κοινωνικών αναγκών.  
Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στα ζητήματα που προβλέπει το νομοσχέδιο 
όπως : 

• Όριο εισόδου 3% και μείωση των μελών των δημοτικών και περιφερειακών 
συμβουλίων, που οδηγεί σε αποκλεισμό δυνάμεων από τα συμβούλια και 
πρακτικά ανεβάζει το όριο εισόδου σε μια σειρά δήμων ακόμα και στο διπλάσιο 
του 3%. 

• Το 60% των εδρών λαμβάνει η παράταξη που αναδεικνύει τον περιφερειάρχη ή 
το δήμαρχο. Με τις παραπάνω ρυθμίσεις καταργείται η αναλογική 
εκπροσώπηση εντός του δημοτικού/ περιφερειακού/ κοινοτικού συμβουλίου, 
περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο την δυνατότητα των πολιτών να 
πληροφορούνται, να ακούγονται και να παρεμβαίνουν. Η εκλογή Περιφερειάρχη 
και Δημάρχου με ποσοστό 43% και με δώρο τα 3/5 των εδρών του 
περιφερειακού και Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα, χωρίς την ισχυρή λαϊκή 
νομιμοποίηση της Πλειοψηφίας του εκλογικού σώματος (50 + 1) σε συνδυασμό 
με την μείωση των εδρών του Περιφερειακού και Δημοτικού Συμβουλίου 
οδηγούν σε κοματικοκεντρικούς συνδυασμούς και κατατείνουν σε συγκεντρωτικά 
πολιτικά συστήματα με υπερεξουσίες Περιφερειαρχών και Δημάρχων. 

• Επαναφορά της 5ετούς θητείας που ενισχύει την απόσταση των δημοτικών και 
περιφερειακών αρχών από τους πολίτες και τις δημοκρατικές διαδικασίες. 

• Αύξηση του κόστους παράβολων, σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω από 50%, 
για να ενισχυθούν οι αποκλεισμοί μέσω της οικονομικής αφαίμαξης.  

• Η υποχρέωση ελάχιστου αριθμού υποψηφίων ίσων με τις έδρες του δημοτικού 
συμβουλίου, επεκτείνεται και για τα συμβούλια κοινοτήτων, πηγαίνοντας ένα 
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βήμα πιο πέρα τον αντιδημοκρατικό αποκλεισμό μικρών ψηφοδελτίων ή 
ανεξάρτητων υποψηφίων. 

• Με την κατάργηση της ξεχωριστής κάλπης των δημοτικών κοινοτήτων όπου 
υπάρχουν και της δυνατότητας αυτόνομων συνδυασμών να συμμετέχουν μόνο 
σε αυτές, επιδιώκουν τον πλήρη έλεγχο από τα κόμματα και τους μεγάλους 
συνδυασμούς των κοινοτικών συμβούλων, μειώνοντας και στο 
κοινοτικό επίπεδο τη δυνατότητα αυτόνομης έκφρασης πολιτών και τοπικών 
συλλογικοτήτων.  

Διαμορφώνει ένα αντιδημοκρατικό σύστημα εκλογής Δήμων και Περιφερειών 
που στρέφεται κατά της ισότιμης ψήφου των πολιτών, ουσιαστικά καταργεί κάθε έννοια 
αντιπροσωπευτικότητας με στόχο την ακόμα ισχυρότερη σταθεροποίηση των 
πλειοψηφιών στα συμβούλια και διαμορφώνει ένα υπερσυγκεντρωτικό και 
υπερισχυμένο πλειοψηφικό σύστημα εκλογής. 
Εισάγει μεγάλα εμπόδια για κάθε διαφορετική φωνή και  παρέμβαση  ενώ διευκολύνει 
τον αποκλεισμό μικρότερων συνδυασμών και μεμονομένων υποψήφιων  σε μια 
πρωτοφανή αντιδημοκρατική επιχείρηση στρέβλωσης της λαϊκής ετυμηγορίας, 
αφανισμού των μικρότερων ανεξάρτητων παρατάξεων και περιορισμού της συμμετοχής 
στα κοινά.  
Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει το αντιδημοκρατικό σχεδιο νόμου και να μην 
προχωρήσει στην ψήφισή του.” 
 
➢ την παράταξη «Λαίκή Συσπείρωση» -η οποία προέβη στη σχετική πρόταση 
διαρκούσης της διαλογικής συζήτησης και δη με το από 26/5/2021 έγγραφό της- με το 
κάτωθι  περιεχόμενο επί λέξει: 
 
«Η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή σχέδιο νόμου για νέο εκλογικό νόμο στην Τοπική 
και Περιφερειακή Διοίκηση. 
Οι βασικές αλλαγές που προωθούνται, είναι: 
- Η επαναφορά της 5ετούς θητείας. 
- Η εκλογή Δημάρχου ή Περιφερειάρχη από τον πρώτο γύρο με ποσοστό 43% συν μία 
ψήφο. 
- Τίθεται όριο για την κατανομή των εδρών το 3%, το οποίο είναι ανεξάρτητο από τον 
αριθμό των μελών του οικείου Συμβουλίου και ευθυγραμμισμένο με το ισχύον όριο στις 
εθνικές εκλογές. 
- Η εκλογή των 3/5 των μελών του Συμβουλίου στο νικητή των εκλογών. 
- Η εκλογή Συμβουλίων ή προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων σε όλη την επικράτεια, 
χωρίς εξαίρεση. Ειδικότερα για τις κοινότητες με πληθυσμό μέχρι και 300 κατοίκους, 
κάθε συνδυασμός μπορεί να έχει πάνω από έναν (1) υποψήφιο πρόεδρο. Πρόεδρος 
εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς, ανεξαρτήτως συνδυασμού, από τον πρώτο γύρο. 
- Τίθεται καταληκτική ημερομηνία η 31η Αυγούστου 2023, για την κατάρτιση και 
δήλωση των συνδυασμών και η 10η Σεπτέμβρη του ίδιου έτους για την ανακήρυξη 
αυτών από το αρμόδιο δικαστήριο. 
- Ο αριθμός των μελών των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων, καθώς και των 
Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων καθορίζεται με βάση συγκεκριμένες πληθυσμιακές 
κλίμακες. Προβλέπεται μείωση του αριθμού των μελών τους. 
- Για τη διεξαγωγή των εκλογών δημοτικών και περιφερειακών αρχών λαμβάνεται 
υπόψη ο μόνιμος πληθυσμός, όπως αποτυπώνεται στα αποτελέσματα της τελευταίας 
απογραφής. 
- Αυξάνονται κατά πολύ τα παράβολα.  
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Αυτό το σχέδιο νόμου έρχεται σαν συνέχεια των αντιδραστικών αλλαγών που οι 
κυβερνήσεις διαχρονικά έχουν διαμορφώσει, μετατρέποντας Δήμους και Περιφέρειες 
σε μοχλό για την επιβολή αντιλαϊκών μέτρων. 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής εκφράζει την αντίθεσή του με το σχέδιο νόμου που 
κατέθεσε η κυβέρνηση για νέο εκλογικό νόμο στην Τοπική και Περιφερειακή Διοίκηση, 
που φέρνει νέους απαράδεκτους περιορισμούς και αποκλεισμούς.» 
 
Μετά το πέρας της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε αναφορικά με το 
περιεχόμενο του προς έκδοση Ψηφίσματος, οι ανωτέρω παρατάξεις, εισηγήτριες των 
ως άνω τριών (3) επιμέρους και αυτοτελών προτάσεων αντίστοιχα, ομονόησαν στην 
κάτωθι κοινή πρόταση Ψηφίσματος, η οποία και αποτέλεσε αντικείμενο ψηφοφορίας 
του Σώματος από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. 
 
«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής εκφράζει την αντίθεσή του με το σχέδιο νόμου 
που κατέθεσε η κυβέρνηση για το νέο εκλογικό νόμο στην Τοπική και Περιφερειακή 
Διοίκηση, που φέρνει νέους απαράδεκτους περιορισμούς και αποκλεισμούς και ζητάει 
την απόσυρσή του.» 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Την έκδοση του κάτωθι Ψηφίσματος : 
 

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής εκφράζει την αντίθεσή του με το σχέδιο νόμου 
που κατέθεσε η κυβέρνηση για το νέο εκλογικό νόμο στην Τοπική και Περιφερειακή 
Διοίκηση, που φέρνει νέους απαράδεκτους περιορισμούς και αποκλεισμούς και ζητάει 
την απόσυρσή του.» 
 
 
Υπέρ του ανωτέρω Ψηφίσματος ψήφισαν (51 ψήφοι) : 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ. Ειρ. Δούρου, Σ. 
Αγγέλης, Μ. Αθανασίου, Γ. Αλεβιζόπουλος, Χ. Αυλωνίτου, Ζ. Βαρέλη-Στεφανίδη, Ε. 
Βασιλοπούλου, Β. Βερελή, Κ. Βίτσας, Α. Θεοχάρη, Χ. Καραμάνος, Α. Κατρανίδου, Ζ. 
Κατωπόδη, Σ. Κοροβέσης, Β. Λάσκαρη-Κρασοπούλου, Α. Λογοθέτη, Γ. Μπαλάφας, Π. 
Παππά, Θ. Σχινάς, Π. Χατζηπέρος, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ.κ. 
Ι. Σγουρός, Α. Αβραμίδου-Λαμπροπούλου, Σ. Αδαμόπουλος, Ε. Αλμπάνης, Ν. 
Ανδρουλακάκης, Γ. Γιομπαζολιάς, Γ. Κατριβάνος, Δ. Κατσικάρης, Ε. Λυμπέρη, Σ. 
Μεθενίτης, Α. Μεθυμάκη, Λ. Μίχας, 
 - οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Η. Σιώρας, Γ. 
Τημπλαλέξης, Ν. Χρονοπούλου,  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια 
Αττικής» κ.Γ. Δημητρίου και κ. Χρ. Τατάγια, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δημιουργία-Θάνος Τζήμερος» κ.κ. Γλ. 
Τζήμερος, Δ. Βενιεράτος, Σ. Δασκαλοπούλου, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην 
Αττική Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Κ. Τουλγαρίδης και κ. Ε. Αλεξίου, 
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη, 
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- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» (και ειδικότερα 
της παράταξης «Αττική-Πράσινη Περιφέρεια», συμπράξασας με τη διοικούσα 
παράταξη): κ. Ν. Παπαδάκης και κ. Π. Αλεβίζος, 
- ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δ. Ανδρεάκος. 
 
 
Κατά του ανωτέρω Ψηφίσματος ψήφισαν (42 ψήφοι):  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» κ.κ Ε. 
Αβραμοπούλου, Γ. Αγγελόπουλος, Μ. Αγγελοπούλου, Γ. Αδαμοπούλου, Χ. 
Αλεξανδράτος, Σ. Αλυμάρα, Στ. Αντωνάκου, Α. Αυγερινός, Μ. Βάρσου, Μ. Βιδάλη, Γ. 
Βλάχος, Γ. Βλάχου, Στ. Βοϊδονικόλας, Γ. Γεωργόπουλος, Η. Γρηγορίου, Φ. Δαλιάνη, Γ. 
Δημόπουλος, Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Μ. Ζέρβα (Διαμαντή), Β. 
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, Χ. Θεοδωρόπουλος, Φ. Καλογήρου, Α. Κατσιγιάννης, Λ. 
Κεφαλογιάννη, Ι. Κεχρής, Β. Κόκκαλης, Ε. Κοσμίδη, Ε. Κοσμόπουλος, Μ. Κουρή, Α. 
Κούρτης, Θ. Κουτσογιαννόπουλος, Π. Λεονάρδου, Α. Λεωτσάκος, Στ. Μελάς, Ε. 
Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου, Δ. Νάνου, Ν. Παπαγεωργίου, Ν. Πέππας, Χ. 
Ρασσιάς (Ρώμας),  
- οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Μ. Αναγνωστόπουλος, Α. Βαθιώτης, Β. 
Γιαννακόπουλος.  
 
Λευκό δήλωσαν : 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ελληνική Αυγή για την Αττική» κ. Κ. 
Αγγουράς και κ. Στ. Παππάς. 
- οι ανεξάρτητες Περιφερειακές Σύμβουλοι κ. Δ. Αγγελάκη και κ. Α. Αδαμοπούλου-
Κουτσογιάννη. 
 
Απείχε της ψηφοφορίας ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Π. 
Ασημακόπουλος. 

 
 
Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρών ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. 
Σμέρος. 

 

 
 
 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 


