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RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  EELLEETTTTOORRAALLEE  
  
  

IIll  CCoolllleeggiioo  pprrooffeessssiioonnaallee  iinn  qquuaannttoo  ddoottaattoo  ddii  ppeerrssoonnaalliittàà  ggiiuurriiddiiccaa  ccoonn  ppootteerrii  ddii  aauuttaarrcchhiiaa  ee  aauuttoonnoommiiaa  
hhaa  ppootteerrii  ddii  aauuttoorrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  aauuttoorreeggoollaammeennttaazziioonnee  iivvii  ccoommpprreessoo,,  ffrraa  qquueessttii,,  aanncchhee  qquueelllloo  ddii  
ddeetteerrmmiinnaarree  llee  mmooddaalliittàà  ppeerr  ffaavvoorriirree,,  aassssiiccuurraannddoo  llaa  lliibbeerrttàà  eedd  iill  sseeggrreettoo  ddeellll’’eesspprreessssiioonnee  ddeell  vvoottoo,,  
ll’’aacccceessssoo  aall  ddiirriittttoo  eelleettttoorraallee;;  ssppeecciiee  qquuaannddoo  ssii  èè  iinn  pprreesseennzzaa  ddii  rreeaallttàà  ccoolllleeggiiaallii  ddii  aammppiiaa  eesstteennssiioonnee  
tteerrrriittoorriiaallee  cchhee  ddii  rriilleevvaannttee  nnuummeerroo  ddii  ccoolllleeggiiaattii..--  ((RRiiff..  CCNNPPII  --  nn°°  11//11998833  RR..DDeecc..  --  nn°°66//11997799  RR..RRiicc..))  
  

PP..QQ..MM..  
  

PPrreemmeessssoo  cchhee  aa  nnoorrmmaa  ddeell  DD..DD..LL..  2233..1111..4444  NN°°  338822  ttuuttttii  ggllii  iissccrriittttii  aall  CCoolllleeggiioo,,  aadd  eecccceezziioonnee  ddii  qquueellllii  
ssoottttooppoossttii  aall  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddiisscciipplliinnaarree  ddeellllaa  ssoossppeennssiioonnee,,  rriissuullttaannoo  eelleettttoorrii  eedd  eelleeggggiibbiillii  nneellll’’aammbbiittoo  
ddeellllaa  ccoonnssuullttaazziioonnee  eelleettttoorraallee  ppeerr  llee  eelleezziioonnii  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddeell  CCoolllleeggiioo;;  
pprreemmeessssoo  aallttrreessìì  cchhee  ssii  rreennddee  ooppppoorrttuunnoo  ddiisscciipplliinnaarree  llee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  mmaanniiffeessttaazziioonnee  ee  ppuubbbblliiccaazziioonnee  
ddeellllee  ccaannddiiddaattuurree  cchhee  ddoovveesssseerroo  ppeerrvveenniirree  ppeerr  ccoonnsseennttiirree  aa  ttuuttttoo  iill  ccoorrppoo  eelleettttoorraallee  ddii  ccoonnoosscceerree,,  
nneellll’’aammbbiittoo  ddii  ttuuttttii  ggllii  iissccrriittttii  aallll’’AAllbboo  eelleeggggiibbiillii,,  ccoolloorroo  cchhee  hhaannnnoo  iinnddiiccaattoo  llaa  vvoolloonnttàà,,  iimmppeeggnnaannddoossii  
qquuiinnddii  ccoonn  llaa  rreellaattiivvaa  ddiissppoonniibbiilliittàà,,  aa  rriiccoopprriirree  uunn  iinnccaarriiccoo  ddii  nnaattuurraa  eelleettttiivvaa  iinn  sseennoo  aallll’’oorrggaannoo  ccoonnssiilliiaarree  
ddii  aauuttooggoovveerrnnoo  ddeellllaa  ccaatteeggoorriiaa;;  ffiinnaalliizzzzaannddoo  cciiòò  aallllaa  iinneevviittaabbiillee  iinnffrruuttttuuoossaa  ddiissppeerrssiioonnee  ddii  vvoottii  ccoossìì  
ccoommee  sseemmpprree  aauussppiiccaattoo  ddaaii  ssuuppeerriioorrii  oorrggaanniissmmii  vviiggiillaannttii  ((CCoonnssiigglliioo  NNaazziioonnaallee  ddeeii  PPeerriittii  IInndduussttrriiaallii  ee  ddeeii  
PPeerriittii  IInndduussttrriiaallii  LLaauurreeaattii  --  MMiinniisstteerroo  ddeellllaa  GGiiuussttiizziiaa))  ccoonn  rriissppeettttiivvii  lloorroo  rriippeettuuttii  iinntteerrvveennttii  ee//oo  
ppuubbbblliiccaazziioonnii;;  
ccoonnssiiddeerraattoo  cchhee  bbiissooggnnaa  ccoonncceeddeerree  aallllaa  SSeeggrreetteerriiaa  ddeell  CCoolllleeggiioo  iiddoonneeii  ssuuppppoorrttii  ddooccuummeennttaallii  ppeerr  
ccoonnsseennttiirree  ddii  aapppprroonnttaarree  llee  sscchheeddee  eelleettttoorraallii  ee  qquuaanntt’’aallttrroo  nneecceessssaarriioo  aallllaa  ddoottaazziioonnee  ddeell  sseeggggiioo  iinn  
tteemmppii  rraaggiioonneevvoollmmeennttee  uuttiillii,,  nnoonncchhéé  tteenneennddoo  ccoonnttoo  ddeellllee  ccaannddiiddaattuurree  ffoorrmmuullaattee;;  
ssii  aaddoottttaa  iill  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  aall  ffiinnee  ddii  ddiisscciipplliinnaarree  ee  ffaavvoorriirree  ll’’aacccceessssoo  aall  ddiirriittttoo  eelleettttoorraallee  ddaa  ppaarrttee  
ddeeii  pprrooffeessssiioonniissttii  iissccrriittttii  oollttrreecchhéé  aall  ffiinnee  ddii  mmeegglliioo  oorrggaanniizzzzaarree,,  ddeeffiinneennddoollee,,  llee  ffaassii  pprreelliimmiinnaarrii  ddeellllee  
ccoonnssuullttaazziioonnii  eelleettttiivvee  ddeell  ccoonnssiigglliioo  ddii  ccoolllleeggiioo  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriigguuaarrddoo  aallllaa  pprreeddiissppoossiizziioonnee  ddeellllaa  
ccoonnvvooccaazziioonnee,,  ddeellllee  sscchheeddee  eelleettttoorraallii,,  ddeellllaa  mmoodduulliissttiiccaa,,  ee  ddeell  mmaanniiffeessttoo  eelleettttoorraallee  ddeell  sseeggggiioo  ccoommee  iinn  
aapppprreessssoo  ssppeecciiffiiccaattoo..  

  
AARRTT  ..    11  
CCAANNDDIIDDAATTUURREE  FFOORRMMUULLAAZZIIOONNEE  EE  TTEERRMMIINNII  
LLee  eevveennttuuaallii  ccaannddiiddaattuurree  ppeerr  llee  rriieelleezziioonnii  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddeell  CCoolllleeggiioo  ddoovvrraannnnoo  ppeerrvveenniirree  aallllaa  sseeggrreetteerriiaa  
ddeell  CCoolllleeggiioo,,  ee  nneeii  ggiioorrnnii  ddii  rriicceevviimmeennttoo  ddii  qquueessttaa,,  ddaall  sseessssaanntteessiimmoo  ggiioorrnnoo  ((ccoommpprreessoo))  aanntteecceeddeennttee  llaa  
ddaattaa  ddii  ssccaaddeennzzaa  ddeell  mmaannddaattoo  ddeell  CCoonnssiigglliioo  iinn  ccaarriiccaa  ddaa  rriieelleeggggeerrssii;;  ccoossìì  ccoommee  rriissuullttaannttee  ddaallllaa  nnoottaa  ddii  
pprreessaa  dd’’aattttoo  ee  rraattiiffiiccaa  ddeeii  rriissuullttaattii  ddeellllee  eelleezziioonnii  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ccoommppeetteennttee  MMiinniisstteerroo  ddeellllaa  GGiiuussttiizziiaa  ((DDiipp..  
AAffffaarrii  GGiiuussttiizziiaa  ––  DDiirr..  GGeenn..  GGiiuussttiizziiaa  CCiivviillee  --  UUffffiicciioo  IIIIII  --  RReepp..  IIII  --  LLiibbeerree  PPrrooffeessssiioonnii))  aall  tteerrzzoo  ggiioorrnnoo  
((ccoommpprreessoo))  aanntteecceeddeennttee  llaa  ddaattaa  ddii  pprriimmaa  ccoonnvvooccaazziioonnee,,  ddeellll’’aasssseemmbblleeaa  ppeerr  llee  eelleezziioonnii  ddeell  CCoonnssiigglliioo;;  
ccoossìì  ccoommee  rriissuullttaannttee  ddaallllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  iinnvviiaattaa  aaggllii  iissccrriittttii  nneeii  tteerrmmiinnii  ddii  ccuuii  aaggllii  aarrtt..  22  ee  33  ddeell  DD..DD..LL..  
2233..1111..4444  NN°°  338822  ee  ppuubbbblliiccaattaa  nneell  ssiittoo  iinntteerrnneett  ddeell  CCoolllleeggiioo  wwwwww..ppeerriinnddssiirraaccuussaa..iitt  ..  
LLee  ccaannddiiddaattuurree  ppeerr  llee  rriieelleezziioonnii  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddeell  CCoolllleeggiioo,,  ffoorrmmuullaattee  eesscclluussiivvaammeennttee  iinn  ffoorrmmaa  ssccrriittttaa  
sseeccoonnddoo  llaa  ttiippoollooggiiaa  ddii  ccuuii  aaggllii  aalllleeggaattii  ((AA11  --  AA22)),,  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ccoonnsseeggnnaattee,,  bbrreevvii  mmaannii,,  aa  ccuurraa  ddeell  
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ccaannddiiddaattoo  iinntteerreessssaattoo  aallllaa  SSeeggrreetteerriiaa  ddeell  CCoolllleeggiioo  eessiibbeennddoo  uunn  ddooccuummeennttoo  ddii  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  iinn  ccoorrssoo  
ddii  vvaalliiddiittàà..  
LLaa  SSeeggrreetteerriiaa  ddeell  CCoolllleeggiioo,,  aasssseeggnneerràà  uunn  nnuummeerroo  ccrroonnoollooggiiccoo  ddii  aarrrriivvoo  ee,,  ssee  rriicchhiieessttaa,,  rriillaasscceerràà  
rriicceevvuuttaa  ddeellll’’aavvvveennuuttaa  ccoonnsseeggnnaa  iinnddiiccaannddoo  llaa  ddaattaa  ee  ll’’oorraa  ddeellllaa  pprreesseennttaazziioonnee..  

  
AARRTT..  22  
SSCCHHEEDDEE  EELLEETTTTOORRAALLII  
LLaa  SSeeggrreetteerriiaa  ddeell  CCoolllleeggiioo  pprreeddiissppoorrrràà  llee  sscchheeddee  ppeerr  llaa  ccoonnssuullttaazziioonnee  eelleettttoorraallee  tteenneennddoo  ccoonnttoo  ddeellllee  
ccaannddiiddaattuurree  ppeerrvveennuuttee  eennttrroo  ii  tteerrmmiinnii  pprreevviissttii  ddaallll’’aarrtt..  11  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo..  
LLee  sscchheeddee  eelleettttoorraallii  ddoovvrraannnnoo  ccoonntteenneerree  ll’’iinntteessttaazziioonnee  ddeell  CCoolllleeggiioo  aaccccoommppaaggnnaattaa  ddaall  LLooggoo  ddii  
CCaatteeggoorriiaa,,  ii  rriiffeerriimmeennttii  ddeellllaa  ccoonnssuullttaazziioonnee  eelleettttoorraallee,,  ii  nnoommiinnaattiivvii  ddeeii  ccaannddiiddaattii  ddii  ccuuii  aall  pprreecceeddeennttee  
ccoommmmaa,,  rriippoorrttaattii  sseeccoonnddoo  ll’’oorrddiinnee  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllee  ccaannddiiddaattuurree,,  iinn  ccoolloonnnnee  ccoonntteenneennttii  uunn  
nnuummeerroo  mmaassssiimmoo  ddii  nnoommiinnaattiivvii  ppaarrii  aa  qquuaannttii  ssoonnoo  ii  CCoonnssiigglliieerrii  ddaa  eelleeggggeerrssii..  
LLee  sscchheeddee  ddoovvrraannnnoo  rriippoorrttaarree  uunnaa  ccaasseellllaa,,  oovvee  eesspprriimmeerree  iill  sseeggnnoo  ddii  vvoottoo,,  aassssoocciiaattaa  aadd  ooggnnii  ssiinnggoolloo  
nnoommiinnaattiivvoo  ddii  ccaannddiiddaattoo..  
RReessttaa  ffaaccoollttàà  ddeellllaa  SSeeggrreetteerriiaa  iinnddiiccaarree  oo  mmeennoo  iill  nnuummeerroo  ddii  iissccrriizziioonnee  aallll’’AAllbboo  ffeerrmmoo  rreessttaannddoo  ll’’oobbbblliiggoo  
ddii  eeffffeettttuuaarree  cciiòò  oovvee  rriiccoorrrreesssseerroo  ccaassii  ddii  oommoonniimmiiaa  ffrraa  ggllii  iissccrriittttii..  
LLee  sscchheeddee  ddoovvrraannnnoo    ccoommuunnqquuee  pprreevveeddeerree,,  iinn  uunnaa  aappppoossiittaa  ccoolloonnnnaa,,  ttaannttee  ccaasseellllee  ee  rriigghhee  iinn  bbiiaannccoo  
qquuaannttii  ssoonnoo  ii  CCoonnssiigglliieerrii  ddaa  eelleeggggeerrssii  aall  ffiinnee  ddii  rreennddeerree  ppoossssiibbiillee  aallll’’eelleettttoorree  ddii  aasssseeggnnaarree  vvoottii,,  aanncchhee  
aadd  iissccrriittttii  cchhee  nnoonn  rriissuullttaasssseerroo  eesssseerrssii  pprreevveennttiivvaammeennttee  ccaannddiiddaattii,,  ttrraassccrriivveennddoonnee  ii  rreellaattiivvii  ddaattii  
iiddeennttiiffiiccaattiivvii..  ((CCooggnnoommee,,  nnoommee,,  nn°°  AAllbboo  eevveennttuuaallee))..  
NNoonn  ppoottrràà  eesssseerree  aammmmeessssoo  aallccuunn  ssiimmbboolloo,,  nnoommee  oo  mmoottttoo  iiddeennttiiffiiccaattiivvoo  ee//oo  qquuaanntt’’aallttrroo  rreellaattiivvoo  aa  
pprrooggrraammmmii  eevveennttuuaallmmeennttee  pprreeddiissppoossttii  ddaaii  ccaannddiiddaattii..  
LLee  sscchheeddee  ddoovvrraannnnoo  rriippoorrttaarree  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssiinntteettiicchhee  ppeerr  rriicchhiiaammaarree  iill  ddeettttaattoo  lleeggiissllaattiivvoo  ee  llee  
ssuucccceessssiivvee  eesspprreessssiioonnii  ddeellllaa  SSuupprreemmaa  CCoorrttee  ddii  CCaassssaazziioonnee,,  cchhee  ccoonnsseennttoonnoo  ll’’eesspprreessssiioonnee  ddeell  vvoottoo  
ppeerr  uunn  nnuummeerroo  ddii  pprreeffeerreennzzee  ““uugguuaallee  oo  iinnffeerriioorree  aa  qquueelllloo  ddeeii  ccoommppoonneennttii  ddaa  eelleeggggeerrssii””,,  nnoonncchhéé  ssuullllaa  
ppoossssiibbiilliittàà  ddii  eesspprreessssiioonnee  ddii  ddeettttee  pprreeffeerreennzzee  ssiiaa  nneellll’’aammbbiittoo  ddii  iissccrriittttii  ccaannddiiddaattii,,  ddii  aallttrrii  iissccrriittttii  nnoonn  
ccaannddiiddaattii  cchhee  ddii  aammbbeedduuee  ssuuddddeettttee  ccaatteeggoorriiee..    
LLee  sscchheeddee  ssaarraannnnoo  rreeaalliizzzzaattee  sseeccoonnddoo  llaa  ttiippoollooggiiaa  ddii  ccuuii  aallll’’aalllleeggaattoo  ((BB))..  

  
AARRTT..  33  
MMAANNIIFFEESSTTOO  EELLEETTTTOORRAALLEE  
LLaa  SSeeggrreetteerriiaa  ddeell  CCoolllleeggiioo  pprreeddiissppoorrrràà  uunn  mmaanniiffeessttoo  eelleettttoorraallee  ddeeii  ccaannddiiddaattii,,  ddaa  aappppoorrssii  nneell  sseeggggiioo,,  ppeerr  
llaa  ccoonnssuullttaazziioonnee  ddeellllee  ccaannddiiddaattuurree,,  tteenneennddoo  ccoonnttoo  ddeellllee  ccaannddiiddaattuurree  ppeerrvveennuuttee  eennttrroo  ii  tteerrmmiinnii  ddaallll’’aarrtt..11  
ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo..  
IIll  mmaanniiffeessttoo  ddoovvrràà  ccoonntteenneerree  ll’’iinntteessttaazziioonnee  ddeell  CCoolllleeggiioo  aaccccoommppaaggnnaattaa  ddaall  LLooggoo  ddii  CCaatteeggoorriiaa,,  ii  
rriiffeerriimmeennttii  ddeellllaa  ccoonnssuullttaazziioonnee  eelleettttoorraallee  llee  ssiinnggoollee  ccaannddiiddaattuurree  ppeerrvveennuuttee  eennttrroo  ii  tteerrmmiinnii  pprreevviissttii  
ddaallll’’aarrtt..  11  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo,,  rriippoorrttaattee  sseeccoonnddoo  ll’’oorrddiinnee  ddii  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllee  ccaannddiiddaattuurree,,  
iinn  ccoolloonnnnee  ccoonntteenneennttii  uunn  nnuummeerroo  mmaassssiimmoo  ddii  nnoommiinnaattiivvii  ppaarrii  aa  qquuaannttii  ssoonnoo  ii  CCoonnssiigglliieerrii  ddaa  eelleeggggeerrssii,,  
ssoottttoo  llaa  vvooccee  ““HHaannnnoo  pprreesseennttaattoo  llaa  pprroopprriiaa  ccaannddiiddaattuurraa  ii  sseegguueennttii  CCoolllleegghhii::””..  
IIll  mmaanniiffeessttoo  pprreevveeddeerràà  aallttrree  rriigghhee  iinn  bbiiaannccoo  ppeerr  aaccccoogglliieerree  ii  nnoommiinnaattiivvii  ddii  ccoolloorroo  cchhee  iinntteennddeerraannnnoo  
ccaannddiiddaarrssii  nneell  ccoorrssoo  ddeellllee  eelleezziioonnii  iinn  vviirrttùù  ddeellll’’aarrtt..  44  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  ssoottttoo  llaa  vvooccee  ““HHaannnnoo  
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pprreesseennttaattoo  llaa  pprroopprriiaa  ccaannddiiddaattuurraa  ffuuoorrii  tteerrmmiinnii,,  mmaa  ccoommuunnqquuee  dduurraannttee  llaa  sseessssiioonnee  eelleettttoorraallee  ii  sseegguueennttii  
CCoolllleegghhii::””..  
DDeettttoo  mmaanniiffeessttoo  ssaarràà  ll’’uunniiccoo    mmeezzzzoo  ccoonnoosscciittiivvoo  ee//oo  pprrooppaaggaannddiissttiiccoo  ddeellllee  ccaannddiiddaattuurree  aammmmeessssoo  nneell  
sseeggggiioo,,  oollttrree  aadd  uunnaa  ccooppiiaa  ddeellll’’AAllbboo,,  aaggggiioorrnnaattaa,,  ccoonn  ttuuttttii  ii  nnoommiinnaattiivvii  ddeeii  pprrooffeessssiioonniissttii  iissccrriittttii  ppeerr  
ccoonnoosscceerree  ee  pprrooppaaggaannddaarree  ii  nnoommiinnaattiivvii  ddii  ttuuttttii  ccoolloorroo  cchhee,,  ppuurr  eesssseennddoo  eelleeggggiibbiillii,,  nnoonn  hhaannnnoo  rriitteennuuttoo  
ooppppoorrttuunnoo  ccaannddiiddaarrssii..  
IIll  mmaanniiffeessttoo  ddoovvrràà  rriippoorrttaarree  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssiinntteettiicchhee  ppeerr  rriicchhiiaammaarree  iill  ddeettttaattoo  lleeggiissllaattiivvoo  ee  llee  ssuucccceessssiivvee  
eesspprreessssiioonnii  ddeellllaa  SSuupprreemmaa  CCoorrttee  ddii  CCaassssaazziioonnee,,  cchhee  ccoonnsseennttoonnoo  ll’’eesspprreessssiioonnee  ddeell  vvoottoo  ppeerr  uunn  
nnuummeerroo  ddii  pprreeffeerreennzzee  ““uugguuaallee  oo  iinnffeerriioorree  aa  qquueelllloo  ddeeii  ccoommppoonneennttii  ddaa  eelleeggggeerrssii””,,  nnoonncchhéé  ssuullllaa  
ppoossssiibbiilliittàà  ddii  eesspprreessssiioonnee  ddii  ddeettttee  pprreeffeerreennzzee  ssiiaa  nneellll’’aammbbiittoo  ddii  iissccrriittttii  ccaannddiiddaattii,,  ddii  aallttrrii  iissccrriittttii  nnoonn  
ccaannddiiddaattii  cchhee  ddii  aammbbeedduuee  ssuuddddeettttee  ccaatteeggoorriiee  oollttrree  aallllee  eevveennttuuaallii  cciirrccoossttaannzzee  cchhee  ppoossssoonnoo  rriiccoonndduurrrree  
aadd  aannnnuullllaammeennttoo  ddeellllee  pprreeffeerreennzzee  eesspprreessssee..  
IIll  mmaanniiffeessttoo,,  ddii  ccuuii  nnoonn  ssii  ddeeffiinniissccee  aallccuunn  ffoorrmmaattoo  ssppeecciiffiiccoo,,  ssaarràà  rreeaalliizzzzaattoo  sseeccoonnddoo  llaa  ttiippoollooggiiaa  ddii  ccuuii  
aallll’’aalllleeggaattoo  ((CC))..  

  
AARRTT..  44  
CCAANNDDIIDDAATTUURREE  FFUUOORRII  TTEERRMMIINNEE    
CCoolloorroo  cchhee,,  nnoonn  aavveennddoo  pprreesseennttaattoo  aallccuunnaa  ccaannddiiddaattuurraa  eennttrroo  ii  tteerrmmiinnii  pprreevviissttii  ddaallll’’aarrtt..  11  ddeell  pprreesseennttee  
rreeggoollaammeennttoo  iinntteennddeesssseerroo  ccoommuunnqquuee  ccaannddiiddaarrssii  aall  ffiinnee  ddii  aavvvvaalleerrssii  ddeellllee  ffoorrmmee  ccoonnoosscciittiivvee  ee  
pprrooppaaggaannddiissttiicchhee  ooffffeerrttee  ddaall  mmaanniiffeessttoo  aaffffiissssoo  nneell  sseeggggiioo;;  ppoottrraannnnoo  ffaarrlloo  ssiinn  ddaallll’’aappeerrttuurraa  ddeellllee  
ooppeerraazziioonnii  ddii  vvoottoo  pprreesseennttaannddoo,,  iinn  qquueessttoo  ccaassoo  aall  PPrreessiiddeennttee  ddeell  sseeggggiioo,,  llaa  pprroopprriiaa  ccaannddiiddaattuurraa  rreeddaattttaa  
eesscclluussiivvaammeennttee  iinn  ffoorrmmaa  ssccrriittttaa  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaallll’’aarrtt..  11..  
IIll  PPrreessiiddeennttee  ddeell  sseeggggiioo  nnoonn  aappppeennaa  rriicceevvuuttaa  llaa  ccaannddiiddaattuurraa  aaggggiiuunnggeerràà  iill  nnuuoovvoo  nnoommiinnaattiivvoo  ffrraa  llee  
ccaannddiiddaattuurree  ddeell  mmaanniiffeessttoo  ppeerrvveennuuttee  ffuuoorrii  tteerrmmiinnee..  
TTaallee  aattttoo  ddii  nnaattuurraa  eesscclluussiivvaammeennttee  ppuubbbblliicciissttiiccaa  ccoossttiittuuiirràà  ll’’uunniiccaa  ffoorrmmaa  ccoonnoosscciittiivvaa  aammmmiissssiibbiillee  ppeerr  llee  
ccaannddiiddaattuurree  ppeerrvveennuuttee  ffuuoorrii  tteerrmmiinnee  iinn  vviirrttùù  ddeell  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo..  
NNeessssuunnaa  mmooddiiffiiccaa  ddeellllee  sscchheeddee  eelleettttoorraallii  pprreeddiissppoossttee  ppoottrràà  eesssseerree  ooppeerraattaa  ppeerr  tteenneerree  ccoonnttoo  ddeellllee  
ccaannddiiddaattuurree  ppeerrvveennuuttee  ffuuoorrii  tteerrmmiinnee..  

  
AARRTT..  55  
RRIITTIIRROO  DDEELLLLEE  CCAANNDDIIDDAATTUURREE  
GGllii  eevveennttuuaallii  rriittiirrii  ddii  ccaannddiiddaattuurree  ppeerr  llee  rriieelleezziioonnii  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddeell  CCoolllleeggiioo  ddoovvrraannnnoo  ppeerrvveenniirree  aallllaa  
sseeggrreetteerriiaa  ddeell  CCoolllleeggiioo,,  ee  nneeii  ggiioorrnnii  ddii  rriicceevviimmeennttoo  ddii  qquueessttaa,,  eennttrroo  iill  tteerrzzoo  ggiioorrnnoo  ((ccoommpprreessoo))  
aanntteecceeddeennttee  llaa  ddaattaa  ddii  pprriimmaa  ccoonnvvooccaazziioonnee,,  ddeellll’’aasssseemmbblleeaa  ppeerr  llee  eelleezziioonnii  ddeell  CCoonnssiigglliioo;;  ccoossìì  ccoommee  
rriissuullttaannttee  ddaallllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  iinnvviiaattaa  aaggllii  iissccrriittttii  nneeii  tteerrmmiinnii  ddii  ccuuii  aaggllii  aarrtt..  22  ee  33  ddeell  DD..DD..LL..  2233..1111..4444  NN°°  
338822  ee  ppuubbbblliiccaattaa  nneell  ssiittoo  iinntteerrnneett  ddeell  CCoolllleeggiioo  wwwwww..ppeerriinnddssiirraaccuussaa..iitt  ..  
GGllii  eevveennttuuaallii  rriittiirrii  ddii  ccaannddiiddaattuurree  ppeerr  llee  rriieelleezziioonnii  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddeell  CCoolllleeggiioo,,  ffoorrmmuullaattee  eesscclluussiivvaammeennttee  
iinn  ffoorrmmaa  ssccrriittttaa,,  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ccoonnsseeggnnaattee,,  bbrreevvii  mmaannii,,  aa  ccuurraa  ddeell  ccaannddiiddaattoo  iinntteerreessssaattoo  aallllaa  
SSeeggrreetteerriiaa  ddeell  CCoolllleeggiioo  eessiibbeennddoo  uunn  ddooccuummeennttoo  ddii  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  iinn  ccoorrssoo  ddii  vvaalliiddiittàà..  
LLaa  SSeeggrreetteerriiaa  ddeell  CCoolllleeggiioo,,  ssee  rriicchhiieessttaa,,  rriillaasscceerràà  rriicceevvuuttaa  ddeellll’’aavvvveennuuttoo  rriittiirroo  iinnddiiccaannddoo  llaa  ddaattaa  ee  ll’’oorraa  
ddeellllaa  pprreesseennttaazziioonnee..  
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AARRTT..  66  
DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE  PPEERR  LLAA  SSEESSSSIIOONNEE  EELLEETTTTOORRAALLEE  
LLaa  SSeeggrreetteerriiaa  ddeell  CCoolllleeggiioo  pprreeddiissppoorrrràà  ll’’””EElleennccoo  ddeeggllii  iissccrriittttii  aavveennttii  ddiirriittttoo  aall  vvoottoo””  ccoonnvvooccaattii  
aallll’’AAsssseemmbblleeaa  ppeerr  eelleezziioonnii  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ggiiuussttoo  iill  ddiissppoossttoo  ddeellll’’aarrtt..  33  cc..11  ddeell  DD..LL..LL..  2233..1111..4444  NN°°  338822..  iinn  
ffoorrmmaattoo  eettiicchheettttee  ssttaaccccaabbiillii  eedd  iill  ““RReeggiissttrroo  ddeeii  vvoottaannttii””  oovvee  ttrraassffeerriirree,,  pprrooggrreessssiivvaammeennttee,,  llee  ssiinnggoollee  
eettiicchheettttee  ddii  ccoolloorroo  cchhee,,  pprreesseennttaannddoossii  aallll’’aasssseemmbblleeaa  ee  ppaarrtteecciippaannddoo  aallll’’eelleezziioonnee  eesspprriimmeerraannnnoo  iill  vvoottoo..  
LL’’EElleennccoo  ddeeggllii  iissccrriittttii  aavveennttii  ddiirriittttoo  aall  vvoottoo  eedd  iill  RReeggiissttrroo  ddeeii  vvoottaannttii  ccoonnsseennttiirraannnnoo  ll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeeggllii  
eelleettttoorrii  ee,,  aa  vvoottaazziioonnee  aavvvveennuuttaa,,  ii  rriissccoonnttrrii  nnuummeerriiccii  ddii  aafffflluueennzzaa  aall  vvoottoo..  
TTuuttttii  ggllii  iissccrriittttii  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  aammmmeessssii  aall  vvoottoo  eesscclluussiivvaammeennttee  ddooppoo  cchhee  iill  PPrreessiiddeennttee  ddeell  sseeggggiioo  
aavvrràà  eeffffeettttuuaattoo  ggllii  ooppppoorrttuunnii  ccoonnttrroollllii  ffiinnaalliizzzzaattii  aadd  aappppuurraarree  cchhee  ll’’eelleettttoorree  nnee  aabbbbiiaa  ddiirriittttoo  ee  cchhee  nnoonn  
aabbbbiiaa  aannccoorraa  vvoottaattoo..  
LLaa  ccoonnvvooccaazziioonnee  ddeellll’’aasssseemmbblleeaa  ppeerr  llee  eelleezziioonnii  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddeell  CCoolllleeggiioo,,  pprreeddiissppoossttaa,,  nneell  rriissppeettttoo  ddii  
qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaaggllii  aarrtt..llii  22  ee  33  ddeell  DD..LL..LL..  2233..1111..4444  NN°°  338822  vviiggeennttee  iinn  mmaatteerriiaa,,  ee  cchhee  vviieennee  iinnvviiaattaa  aa  
ttuuttttii  ggllii  iissccrriittttii  aallmmeennoo  ddiieeccii  ggiioorrnnii  pprriimmaa  ddeellllaa  ccoonnssuullttaazziioonnee,,  oollttrree  aallllee  ccoonnssuueettee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuull  
ccaalleennddaarriioo  ee  ssuullllee  mmooddaalliittàà  ddeellllee  eelleezziioonnii  ddoovvrràà  rriicchhiiaammaarree  iill  ““RReeggoollaammeennttoo  eelleettttoorraallee””  vviiggeennttee  nneell  
CCoolllleeggiioo  ee,,  nneelllloo  ssppeecciiffiiccoo,,  llaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddeell  mmeeddeessiimmoo  aallll’’AAllbboo  ddeell  CCoolllleeggiioo  ccoossìì  ccoommee  llaa  ssuuaa  
rreeppeerriibbiilliittàà  nneell  ssiittoo  iinntteerrnneett  ddeell  CCoolllleeggiioo  aallll’’iinnddiirriizzzzoo  wwwwww..ppeerriinnddssiirraaccuussaa..iitt    aall  ffiinnee  ddii  ccoonnsseennttiirree  aa  ttuuttttii  
ggllii  iissccrriittttii  ddii  pprreennddeerrnnee  ccoonnoosscceennzzaa  eedd  aavvvvaalleerrssii  ddeellllaa  ffaaccoollttàà  ddii  ccaannddiiddaarrssii  eennttrroo  ii  tteerrmmiinnii  pprreevviissttii..  

  
AARRTT..  77  
EELLEEZZIIOONNII  SSUUPPPPLLEETTIIVVEE  
IIll  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  nnoonn  ssii  aapppplliiccaa  iinn  ccaassoo  ddii  eelleezziioonnii  ssuupppplleettiivvee  ddii  uunnoo  oo  ppiiùù  mmeemmbbrrii  ddeell  CCoonnssiigglliioo  
nnoonn  ppootteennddoossii  ddeetteerrmmiinnaarree  pprreevveennttiivvaammeennttee  ii  tteerrmmiinnii  tteemmppoorraallii  rriicchhiieessttii  ddaallll’’aarrtt..  11..  
IInn  ccaassoo  ddii  eelleezziioonnii  ssuupppplleettiivvee  rreessttaa  ffaaccoollttàà  ddeell  PPrreessiiddeennttee  pprreeddiissppoorrrree  uunn  mmaanniiffeessttoo  eelleettttoorraallee  ppeerr  iill  
sseeggggiioo  tteenneennttee  ccoonnttoo  eesscclluussiivvaammeennttee  ddeellllee  eevveennttuuaallii  ccaannddiiddaattuurree  ppeerrvveennuuttee  dduurraannttee  iill  ccoorrssoo  ddeellllee  
eelleezziioonnii  mmeeddeessiimmee,,  rriissppeettttaannddoo  ccoommuunnqquuee  ii  ccrriitteerrii  aattttuuaattiivvii  pprreevviissttii  ddaall  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo..  

  
AARRTT..  88  
AADDOOZZIIOONNEE  ––  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE    ––  MMOODDIIFFIICCHHEE  
IIll  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  aavvrràà  eeffffeettttoo  iimmmmeeddiiaattoo  ddaallll’’aattttoo  ddeelliibbeerraattiivvoo  ddii  aaddoozziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  
pprroovviinncciiaallee  ddeell  CCoolllleeggiioo  ee  vveerrrràà  pprrooppoossttoo  aa  rreecceeppiimmeennttoo  aasssseemmbblleeaarree  nneellllaa  pprriimmaa  ooccccaassiioonnee  uuttiillee..  
EE’’  ffaattttoo  oobbbblliiggoo  aa  ttuuttttii  ggllii  iissccrriittttii,,  iivvii  ccoommpprreessii  ccoolloorroo  cchhee  rriiccoopprroonnoo  ccaarriicchhee  iissttiittuuzziioonnaallii  iinn  sseennoo  aall  
CCoonnssiigglliioo,,  oosssseerrvvaarrlloo  ee  ffaarrlloo  rriissppeettttaarree..  
LLee  mmooddiiffiicchhee  aall  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  eeffffeettttuuaattee  eedd  aavvrraannnnoo  eeffffeettttoo  iimmmmeeddiiaattoo  
ddaallll’’aattttoo  ddeelliibbeerraattiivvoo  ddii  aaddoozziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  pprroovviinncciiaallee  ddeell  CCoolllleeggiioo  ddaa  pprrooppoorrssii  aa  
rreecceeppiimmeennttoo  aasssseemmbblleeaarree  nneellllaa  pprriimmaa  ooccccaassiioonnee  uuttiillee..  
EE’’  ffaattttoo  oobbbblliiggoo  aallllaa  SSeeggrreetteerriiaa  ddeell  CCoolllleeggiioo  pprrooffeessssiioonnaallee  nnoottiiffiiccaarree  aaggllii  iissccrriittttii  ll’’aavvvveennuuttaa  aaddoozziioonnee  ddeell  
pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo,,  ccoossìì  ccoommee  ddeellllee  eevveennttuuaallii  ssoopprraaggggiiuunnttee  mmooddiiffiicchhee,,  aattttrraavveerrssoo  ii  ccoonnssuueettii  ee  
ccoonnssoolliiddaattii  ccaannaallii  iinnffoorrmmaattiivvii  aaffffeerreennttii  llee  aattttiivviittàà  ddeell  CCoonnssiigglliioo  nnoonncchhèè  mmeeddiiaannttee  llaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  
aallll’’AAllbboo  ddeell  CCoolllleeggiioo  ee  nneell  ssiittoo  iinntteerrnneett  ddeell  CCoolllleeggiioo  aallll’’iinnddiirriizzzzoo  wwwwww..ppeerriinnddssiirraaccuussaa..iitt  ..  
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AARRTT..  99  
RRIIFFEERRIIMMEENNTTII  NNOORRMMAATTIIVVII  
PPeerr  qquuaannttoo  nnoonn  eesspprreessssaammeennttee  pprreevviissttoo  ddaall  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  ssii  rriimmaannddaa,,  ppeerr  qquuaannttoo  ddii  uunniivvooccoo  
aapppplliiccaabbiillee,,  aall  ““MMaassssiimmaarriioo  ddii  AAttttiivviittàà  GGiiuurriissddiizziioonnaallee””  eeddiittoo  ddaall  CCoonnssiigglliioo  NNaazziioonnaallee  ddeeii  PPeerriittii  IInndduussttrriiaallii  
ee  ddeeii  PPeerriittii  IInndduussttrriiaallii  LLaauurreeaattii  qquuaallee  lliinneeaa  gguuiiddaa  ppeerr  llaa  ccoonncciilliiaazziioonnee  ddeellllaa  CCaatteeggoorriiaa;;  nnoonncchhéé  aallllaa  
nnoorrmmaattiivvaa  ddeell  TT..UU..  ssuullllee  eelleezziioonnii  PPoolliittiicchhee  eedd  aammmmiinniissttrraattiivvee..  
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AAlllleeggaattoo    AA  11      
  

AAll  PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCoolllleeggiioo  ddeeii  PPeerriittii  IInndduussttrriiaallii  
ee  ddeeii  PPeerriittii  IInndduussttrriiaallii  LLaauurreeaattii  

ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  SSiirraaccuussaa  
  
  
IIll  ssoottttoossccrriittttoo  PPeerr..  IInndd..  ……………………..……………………………………………………..........................…………………………………………………………………………………………………………..    
  
nnaattoo  aa  ……………………………………………………………………………………………………....  iill  ……………………………………………………....………………  iissccrriittttoo  aall  NN°°  ……………………………………    
  

ddeellll’’AAllbboo  pprrooffeessssiioonnaallee  tteennuuttoo  ddaa  ccooddeessttoo  CCoolllleeggiioo  pprroovviinncciiaallee  cchhiieeddee  ccoonn  llaa  pprreesseennttee  ddii  
aannnnoovveerraarree  iill  sseegguueennttee  pprroopprriioo  nnoommiinnaattiivvoo  ffrraa  ii  ssiinnggoollii  ccaannddiiddaattii  cchhee  vveerrrraannnnoo  rriippoorrttaattii  
nneellllaa  sscchheeddaa  eelleettttoorraallee  ppeerr  llee  pprroossssiimmee  ccoonnssuullttaazziioonnii  ddii  rriieelleezziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddeell  
CCoolllleeggiioo..  
  

PPeerr..  IInndd..      ……………………………………………………………………      ……………………………………………………………………        
  

IIll  ssoottttoossccrriittttoo  ddiicchhiiaarraa  aallttrreessìì  ddii  aavveerr  pprreessoo  vviissiioonnee  ddeell  RReeggoollaammeennttoo  eelleettttoorraallee  aaddoottttaattoo  
ddaall  CCoolllleeggiioo..  
  
DDiissttiinnttii  SSaalluuttii..--  
  
  
DDaattaa;;  ………………………………………………          FFiirrmmaa  …………………………………………………………………………………………....              

  
  

SSii  aalllleeggaa  ffoottooccooppiiaa  ddeell  ddooccuummeennttoo  ddii  iiddeennttiittàà,,  iinn  ccoorrssoo  ddii  vvaalliiddiittàà,,  ddeell  ffiirrmmaattaarriioo..  
  
  

EELLEEZZIIOONNII  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCOOLLLLEEGGIIOO  ––  AAnnnnoo  //  AAnnnnoo  
  

  

CCaannddiiddaattoo  PPeerr..  IInndd..      

  

EEssttrreemmii  ddeell  ddooccuummeennttoo  ddii  
iiddeennttiittàà  pprreesseennttaattoo  

  

  

  

CCaannddiiddaattuurraa  nn°°  
  

  

PPrreesseennttaattaa  iinn  ddaattaa  
  

AAllllee  oorree  

      

  
  



CCOOLLLLEEGGIIOO  DDEEII  PPEERRIITTII  IINNDDUUSSTTRRIIAALLII  EE  DDEEII  PPEERRIITTII  IINNDDUUSSTTRRIIAALLII  LLAAUURREEAATTII  
DDEELLLLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  SSIIRRAACCUUSSAA  

        
SSeeddee::  vviiaa  EEppiiccaarrmmoo  113399    --    9966001111    AAUUGGUUSSTTAA  

wwwwww..ppeerriinnddssiirraaccuussaa..iitt    --    ppeerriinnddssiirraaccuussaa@@lliibbeerroo..iitt    --    TTeell..  00993311  552222777722    

PPaagg..  88  //  88  

AAlllleeggaattoo    AA  22      
  
  

AAll  PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCoolllleeggiioo  ddeeii  PPeerriittii  IInndduussttrriiaallii  
ee  ddeeii  PPeerriittii  IInndduussttrriiaallii  LLaauurreeaattii  

ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  SSiirraaccuussaa  
  
  
IIll  ssoottttoossccrriittttoo  PPeerr..  IInndd..  ……………………..……………………………………………………..........................…………………………………………………………………………………………………………..    
  
nnaattoo  aa  ……………………………………………………………………………………………………....  iill  ……………………………………………………....………………  ,,  ffaacceennddoo  rriiffeerriimmeennttoo  

aallllaa  pprroopprriiaa  ccaannddiiddaattuurraa  ppeerr  llaa  sseessssiioonnee  eelleettttoorraallee  ddii  rriinnnnoovvoo  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii  CCoolllleeggiioo  

((qquuaaddrriieennnniioo  22001144  //  22001188)),,  aaffffeerrmmaa  ddii  eesssseerree  eeddoottttoo  cciirrccaa  ii  ccoonntteennuuttii  ddeell  DD..LLggss..  3333//22001133  

iinneerreennttee::  TTrraassppaarreennzzaa  ddeellllaa  ppuubbbblliiccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee  ––  OObbbblliiggoo  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnee  

ppeerr  ggllii  oorrddiinnii  pprrooffeessssiioonnaallii,,  ee  ddeellll’’aarrtt..  22  ddeellllaa  LLeeggggee  55  LLuugglliioo  11998822  nn°°  444411  rriicchhiiaammaattoo  aall  

ppuunnttoo  ((ff))  ddeellll’’aarrtt..  1144  ddeell  DD..LLggss..  3333//22001133;;  aa  ttaall  ffiinnee  ddiicchhiiaarraa  cchhee,,  iinn  ccaassoo  ddii  eelleezziioonnee  aa  

CCoonnssiigglliieerree  ddeellll’’OOrrggaannoo,,  ffoorrnniirràà,,  ee  aaccccoonnsseennttiirràà  aa  rreennddeerree  ppuubbbblliiccoo,,  ooggnnii  ddooccuummeennttoo  

rriicchhiieessttoo  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  ssuuddddeettttaa  ppeerr  llaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddaa  eeffffeettttuuaarrssii  nneellll’’aappppoossiittaa  sseezziioonnee  

““AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ttrraassppaarreennttee””  ddeell  ssiittoo  iissttiittuuzziioonnaallee  ddeell  CCoolllleeggiioo..    

  
  
DDiissttiinnttii  SSaalluuttii..--  
  
  
  
  
DDaattaa;;  ………………………………………………          FFiirrmmaa  …………………………………………………………………………………………....              

  
  

SSii  aalllleeggaa  ffoottooccooppiiaa  ddeell  ddooccuummeennttoo  ddii  iiddeennttiittàà,,  iinn  ccoorrssoo  ddii  vvaalliiddiittàà,,  ddeell  ffiirrmmaattaarriioo..  
  
  
  



 
 

Gialli Ugo Caio Duilio

Rossi Davide Sempronio Antonio

Verde Gianna Filano Tiziano

Bianchi Osvaldo 456 Martino Laura

Azzurro Cesare

Viola Mario 789

Tizio Giovanni

La scheda può contenere l'espressione di voto fino a 7 (sette) nominativi ovvero un numero "uguale a quello dei componenti da eleggersi".

(Rif. D.L.L. 23 Novembre 1944 n° 382 Art. 2, c.1  #  Cass. Sez. Un. 18047 del 04 Agosto 2010)

Le preferenze possono essere espresse barrando le caselle riferite ai candidati e/o indicando il nominativo nelle apposite righe disponibili.

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI COLLEGIO  -  Anno / Anno
Date della consultazione

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

della provincia di SIRACUSA

REGOLAMENTO ELETTORALE Allegato (B)



 
 

HANNO PRESENTATO LA PROPRIA CANDIDATURA HANNO PRESENTATO LA PROPRIA CANDIDATURA
I SEGUENTI COLLEGHI: FUORI TERMINI, MA COMUNQUE DURANTE LA 

SESSIONE ELETTORALE, I SEGUENTI COLLEGHI:

Gialli Ugo Caio Duilio         

Rossi Davide Sempronio Antonio         

 
Verde Gianna Filano Tiziano         

Bianchi Osvaldo  Martino Laura         

Azzurro Cesare         

Viola Mario          

Tizio Giovanni         

  

INFORMAZIONI PER UNA CORRETTA ESPRESSIONE DEL VOTO

La scheda può contenere l'espressione di voto fino a 7 (sette) nominativi  ovvero un numero "uguale a quello dei componenti da eleggersi".
(Rif. D.L.L. 23 Novembre 1944 n° 382 Art. 2, c.1  #  Cass. Sez. Un. 18047 del 04 Agosto 2010)

Le preferenze possono essere espresse barrando le caselle riferite ai candidati e/o indicando il nominativo nelle apposite righe disponibili.
In caso di impossibilità ad attribuire la preferenza in maniera chiara ed univoca questa sarà dichiarata nulla senza che ciò implichi la validità dell'intera scheda.

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI COLLEGIO  -  Anno / Anno
Date della consultazione

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
della provincia di SIRACUSA

REGOLAMENTO ELETTORALE Allegato (C)


