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Άρθρο 1ο
Περιφερειακές αρχές - συγκρότηση του περιφερειακού συμβουλίου

1. Όργανα της περιφέρειας είναι ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες,
το περιφερειακό συμβούλιο, η οικονομική επιτροπή , η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής και η εκτελεστική επιτροπή.
2. Το περιφερειακό συμβούλιο αποτελείται από τους περιφερειακούς
συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται
με άμεση, καθολική και μυστική
ψηφοφορία. Η θητεία των περιφερειακών συμβούλων είναι τετραετής. 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.
3. Η εκλογή Προεδρείου Συμβουλίων και Επιτροπών διενεργείται κατά τους
μήνες Σεπτέμβριο και Νοέμβριο.

Άρθρο 2ο
Αρμοδιότητες του περιφερειακού συμβουλίου

Το περιφερειακό συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ανήκουν
στην περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν ανατεθεί με ρητή διάταξη
σε άλλο όργανο της περιφέρειας ή έχουν μεταβιβαστεί από το ίδιο το
συμβούλιο σε επιτροπή του.
Το περιφερειακό συμβούλιο είναι αρμόδιο ιδίως για:
1. Tην έγκριση και παρακολούθηση της εφαρμογής του
επιχειρησιακού προγράμματος της περιφέρειας.
2. Tην έγκριση και παρακολούθηση της εφαρμογής αναπτυξιακών
προγραμμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία.
3. Tην έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογισμού της
περιφέρειας.
4. Tην επιβολή τελών, εισφορών και δικαιωμάτων.
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5. Tην απαλλοτρίωση ακινήτων.
6. Tην εκποίηση, ανταλλαγή και δωρεά ακινήτων, καθώς και τη
σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων.
7. Tην αγορά, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και εκμίσθωση
κινητών και ακινήτων.
8. Tη σύναψη δανείων.
9. Tην έγκριση του κανονισμού των εργασιών του, του κανονισμού
των εργασιών της οικονομικής επιτροπής, της περιφερειακής
επιτροπής διαβούλευσης και των επιτροπών του άρθρου 164 και
του άρθρου 212 ή 213 του Ν. 3852/2010, καθώς και του
οργανισμού των υπηρεσιών της περιφέρειας.
10. Tην πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων προσωπικού της
περιφέρειας.
11. Tο πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων και προμηθειών.
12. Tη σύσταση επιτροπών στις οποίες μεταβιβάζει αρμοδιότητές του
κατά τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.3852/2010.
13. Tη σύσταση αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με το
άρθρο 195 του Ν. 3852/2010.
14. Tον ορισμό των εκπροσώπων της περιφέρειας για την ανάδειξη
των μελών του διοικητικού συμβουλίου αναπτυξιακής ανώνυμης
εταιρείας (άρθρο 194, παρ. 10, Ν. 3852/2010).
15. Tη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την συμμετοχή αναπτυξιακής
ανώνυμης εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις για την προώθηση των
αναπτυξιακών σκοπών της περιφέρειας (άρθρο 194, παρ. 4, Ν.
3852/2010).
16. Tην απόφαση για λύση υφιστάμενης αμιγούς επιχείρησης
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή διαμερίσματος που έχουν
καταργηθεί (άρθρο 199, παρ. 1, Ν. 3852/2010).
17. Tην απόφαση για την κατάταξη προσωπικού των αμιγών
νομαρχιακών επιχειρήσεων που λύονται σε άλλη επιχείρηση που
αναλαμβάνει τους σκοπούς της ή στην περιφέρεια (άρθρο 199,
παρ. 3, Ν. 3852/2010).
18. Tην απόφαση για την σύσταση δικτύου περιφερειών με τη μορφή
αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρο 202, παρ.
2, και άρθρο 203, Ν. 3852/2010).
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Άρθρο 3ο
Εκλογή - Συγκρότηση προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου

1. Το προεδρείο του περιφερειακού συμβουλίου αναδεικνύεται για διετή
θητεία το πρώτο και το τρίτο έτος της περιφερειακής περιόδου.Την πρώτη
Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους έναρξης της περιφερειακής περιόδου,
το περιφερειακό συμβούλιο συνέρχεται, προς τούτο, ύστερα από
πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει
εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου
που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του
δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύμβουλος που
συγκάλεσε το συμβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού
γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους της
περιφέρειας. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του τρίτου έτους αυτής,
το περιφερειακό συμβούλιο συνέρχεται για την ανάδειξη νέου προεδρείου,
με πρόσκληση του προέδρου του, ενώ καθήκοντα ειδικού γραμματέα
ασκεί ο γραμματέας του περιφερειακού συμβουλίου.
2. Το προεδρείο του περιφερειακού συμβουλίου συγκροτείται από τον
πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα, ως εξής :
α) Ο πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη του εκλεγέντος
περιφερειάρχη, είτε αναδείχθηκε πρώτη είτε δεύτερη σε εκλογική δύναμη.
β) Ο αντιπρόεδρος προέρχεται από την παράταξη που αναδείχθηκε,
αντίστοιχα, δεύτερη ή πρώτη σε εκλογική δύναμη, αλλά δεν ανέδειξε τον
περιφερειάρχη.
γ) Ο γραμματέας προέρχεται από την τρίτη σε εκλογική δύναμη
παράταξη.
3. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του περιφερειακού
συμβουλίου εκλέγονται κατά τη συνεδρίαση της παραγράφου 1, χωριστά
και με μυστική ψηφοφορία.
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Άρθρο 4ο
Παραίτηση

1. Η παραίτηση από το αξίωμα του προέδρου, του αντιπροέδρου και του
γραμματέα του περιφερειακού συμβουλίου υποβάλλεται στο συμβούλιο
και οριστικοποιείται, αφότου πληρωθεί η αντίστοιχη θέση. Ο
παραιτούμενος παραμένει σύμβουλος και δεν μπορεί να επανεκλεγεί στο
ίδιο αξίωμα μέσα στην ίδια διετία.
2. Για την εκλογή νέου προέδρου ή αντιπροέδρου ή γραμματέα του
περιφερειακού συμβουλίου εφαρμόζεται η διαδικασία του προηγούμενου
άρθρου.

Άρθρο 5ο
Αρμοδιότητες του προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου

Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου ασκεί τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
1. Συγκαλεί το περιφερειακό συμβούλιο σε συνεδρίαση, καθορίζοντας
τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων, καταρτίζει την ημερήσια
διάταξη, στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα θέματα
που προτείνει ο περιφερειάρχης και η οικονομική επιτροπή, έχει την
ευθύνη χωροθέτησης των περιφερειακών παρατάξεων στην
αίθουσα συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου, καλεί στις
συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου υπαλλήλους της
περιφέρειας, υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών και νομικών
προσώπων του δημοσίου τομέα καθώς και ιδιώτες για τη
διατύπωση απόψεων ή την παροχή στοιχείων και πληροφοριών
για υποθέσεις της περιφέρειας.
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2. Μεριμνά για την έγκαιρη επίδοση, δια της γραμματείας του
περιφερειακού
συμβουλίου,
των
προσκλήσεων
στους
περιφερειακούς συμβούλους τον περιφερειάρχη και τους άμεσα
3. εκλεγμένους αντιπεριφερειάρχες προκειμένου αυτοί να παραστούν
στις συνεδριάσεις και ελέγχει τα αποδεικτικά επίδοσης.
4. Μεριμνά για την έγκαιρη συγκέντρωση όλων των στοιχείων και
εγγράφων, καθώς επίσης και των σχετικών εισηγήσεων για τα
θέματα που συζητούνται στις συνεδριάσεις του περιφερειακού
συμβουλίου
5. Ανακοινώνει στο περιφερειακό συμβούλιο αναφορές και έγγραφα
που απευθύνονται σε αυτό.
6. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου και
λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την ομαλή διεξαγωγή της
συνεδρίασης και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού,
έχοντας την δυνατότητα να διατάξει την αποβολή από την αίθουσα
συνεδριάσεων κάθε προσώπου που βρίσκεται στο ακροατήριο και
διαταράσσει τη συνεδρίαση. Στο πλαίσιο αυτό εισάγει προς
συζήτηση τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη,
δίνει το λόγο με τη σειρά σε όσους το έχουν ζητήσει, συνοψίζει τις
συζητήσεις για κάθε θέμα, θέτει τις προταθείσες θέσεις σε
ψηφοφορία, και ανακοινώνει το αποτέλεσμα.
7. Λαμβάνει θέση κατά τη συνεδρίαση του περιφερειακού
συμβουλίου μόνο για τα θέματα που είναι σχετικά με την εφαρμογή
του παρόντος κανονισμού και συμμετέχει στην συζήτηση των
λοιπών θεμάτων αφού προηγουμένως δώσει τη θέση του
διευθύνοντος τη συζήτηση στον αντιπρόεδρο ή τον αναπληρωτή
του, επανέρχεται δε μετά την ολοκλήρωση της σχετικής συζήτησης.
8. Μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων του
περιφερειακού συμβουλίου με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως είναι η
ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και η έκδοση
σχετικού δελτίου τύπου.
9. Ενημερώνει γραπτά τον Ελεγκτή Νομιμότητας για τις
αδικαιολόγητες απουσίες των συμβούλων από τρεις (3) ή
περισσότερες συνεδριάσεις και για την μη εκτέλεση των
υποχρεώσεων τους για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3)
συνεχείς μήνες.
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Άρθρο 6ο
Αναπλήρωση - Αντικατάσταση προέδρου

1. Τον περιφερειάρχη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή έχει τεθεί σε αργία ή
για οποιονδήποτε λόγο η θέση είναι κενή, στα καθήκοντα του τον
αναπληρώνει ένας από τους αντιπεριφερειάρχες με τη σειρά
αναπλήρωσης που αυτός έχει ορίσει.
2. Αν ο περιφερειάρχης παραιτηθεί, εκπέσει, αποβιώσει ή ακυρωθεί η
εκλογή του, τα καθήκοντα του ασκεί, ώσπου να εκλεγεί νέος
περιφερειάρχης, ένας από τους αντιπεριφερειάρχες με τη σειρά
αναπλήρωσης, που αυτός έχει ορίσει.

Άρθρο 7ο
Γραμματέας του περιφερειακού συμβουλίου

1. Ο γραμματέας του περιφερειακού συμβουλίου μεριμνά για την
σύνταξη των πρακτικών του περιφερειακού συμβουλίου, σημειώνει τα
ονόματα των συμβούλων που ζητούν το λόγο κατά σειρά και διαβάζει τον
ονομαστικό κατάλογο κατά τις ονομαστικές ψηφοφορίες σημειώνοντας
την ψήφο εκάστου.
2. Τον γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από
τους παρόντες συμβούλους που καλείται από τον πρόεδρο του
περιφερειακού συμβουλίου

Εν Έργω ΙΙ 3η Πράξη Δημοκρατίας
Συνέδριο Προσομοίωσης Περιφερειακού Συμβουλίου
Κεντρικής Μακεδονίας
Θεσσαλονίκη, 15-17/11
Άρθρο 8ο
Λειτουργία περιφερειακού συμβουλίου

1. Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου καταρτίζει την ημερήσια
διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέματα που προτείνει ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες, η
εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή. Το περιφερειακό
συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρότασηεισήγηση του προέδρου ή του περιφερειάρχη ή οποιουδήποτε
συμβούλου επικεφαλής περιφερειακής παράταξης και χωρίς συζήτηση,
με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει
και να πάρει απόφαση γι` αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
2. Τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου που απουσιάζει ή
κωλύεται αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο
αντιπρόεδρος, καθήκοντα προέδρου ασκεί όποιος από τους παρόντες
συμβούλους της παράταξης του περιφερειάρχη.
3. Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου μπορεί να καλεί στις
συνεδριάσεις οποιονδήποτε για τη διατύπωση απόψεων ή παροχή
στοιχείων και πληροφοριών για τις υποθέσεις των θεμάτων του
περιφερειακού συμβουλίου.
4. Ο πρόεδρος του συμβουλίου διευθύνει τη συζήτηση, λαμβάνει κάθε
κατάλληλο μέτρο για την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης και μπορεί
να διατάξει την αποβολή από την αίθουσα κάθε προσώπου, από το
ακροατήριο, που διαταράσσει τη συνεδρίαση.

Άρθρο 9ο
Σύγκληση περιφερειακού συμβουλίου

1. Το περιφερειακό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από
πρόσκληση του προέδρου του, σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία
φορά το μήνα. Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου
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γίνονται πάντοτε στο κατάστημα της έδρας της περιφέρειας και είναι
δημόσιες. Το συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει σε άλλον τόπο μετά από
απόφαση του συμβουλίου. Το συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφαση
που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνολικού
αριθμού των μελών και απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, μπορεί να
συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών.
2. Ο πρόεδρος καλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή
πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
και συνοδεύεται από γραπτή εισήγηση επί των θεμάτων που θα
συζητηθούν.
3. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο, όποτε το ζητήσει ο
περιφερειάρχης, η οικονομική επιτροπή ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον
του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου με γραπτή αίτηση,
στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση
αυτή τα θέματα αυτά προηγούνται, έναντι των λοιπών θεμάτων, στη
συζήτηση κατά τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου. Αν κατά
τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε
ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα,
εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5).
4. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου καλείται ο περιφερειάρχης,
διαφορετικά η συνεδρίαση είναι άκυρη. Ο περιφερειάρχης μετέχει στις
συζητήσεις του συμβουλίου χωρίς ψήφο. Ο περιφερειάρχης έχει το
δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του κατά προτεραιότητα. Όταν ο
περιφερειάρχης απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νομίμως. Στην
περίπτωση όμως αυτή ο αναπληρωτής δεν στερείται του δικαιώματος της
ψήφου κατά τη λήψη αποφάσεων από το συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις
του περιφερειακού συμβουλίου μπορούν να λάβουν το λόγο, εκτός του
περιφερειάρχη, οι αντιπεριφερειάρχες, οι επικεφαλής των παρατάξεων και
οι ειδικοί αγορητές ανά θέμα, οι οποίοι ορίζονται από τις παρατάξεις με
σχετική γραπτή δήλωση τους στο προεδρείο πριν την έναρξη της
συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να εγγραφούν ως ομιλητές και
οι περιφερειακοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα.
Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να εγγραφούν ως ομιλητές και τα
προσκεκλημένα μέλη (εκπρόσωποι φορέων, Κυβέρνησης, Ο.Τ.Α. κ.α.)
που επιθυμούν να τοποθετηθούν . Με τον κανονισμό λειτουργίας του
περιφερειακού συμβουλίου επιβάλλονται χρονικοί περιορισμοί για τις
αγορεύσεις και τις συζητήσεις στο περιφερειακό συμβούλιο, για τον
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περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες, τους επικεφαλής των
παρατάξεων, τους ειδικούς αγορητές και τους περιφερειακούς
συμβούλους.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά από πρόταση της
Ένωσης Περιφερειών, εκδίδεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας του
περιφερειακού συμβουλίου, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Εάν δεν έχει θεσπισθεί κανονισμός λειτουργίας από το
περιφερειακό συμβούλιο, ισχύει ο πρότυπος κανονισμός.

Άρθρο 10ο
Απαρτία

1. Το συμβούλιο έχει απαρτία εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα
από τα απόντα.
2. Τα μέλη του συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της
συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία και αν ακόμα
αποχωρήσουν μεταγενέστερα λογίζονται ως παρόντα μέχρι το τέλος της
συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται
ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια
διάταξη της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή, για τη λήψη απόφασης
για κάθε συγκεκριμένο θέμα η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται
επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία, αλλά με
βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την απαρτία.

Άρθρο 11ο
Διεύθυνση της συζήτησης – επιβολή της τάξης

1. Ο πρόεδρος διευθύνει τη συζήτηση, με βάση τον κανονισμό
λειτουργίας, και παίρνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την ομαλή διεξαγωγή
της συζήτησης και την τήρηση της τάξης και της ευπρέπειας. Οι
συζητήσεις του περιφερειακού συμβουλίου πρέπει να γίνονται σε τόνο
ήρεμο, με υπευθυνότητα και σύνεση, όπως

Εν Έργω ΙΙ 3η Πράξη Δημοκρατίας
Συνέδριο Προσομοίωσης Περιφερειακού Συμβουλίου
Κεντρικής Μακεδονίας
Θεσσαλονίκη, 15-17/11
ταιριάζει σε μέλη δημοκρατικού οργάνου που εκφράζει τη λαϊκή κυριαρχία
και ασκεί δημόσιο λειτούργημα.
2. Εάν οποιοσδήποτε περιφερειακός σύμβουλος ή μέλος της εκτελεστικής
επιτροπής συμπεριφερθεί με τρόπο ανάρμοστο ή με απρέπεια στους
συναδέλφους του καλείται από τον πρόεδρο να δώσει τις αναγκαίες
εξηγήσεις ή να ανακαλέσει τα όσα είπε. Στην περίπτωση που αρνείται να
συμμορφωθεί, ο πρόεδρος τον ανακαλεί στην τάξη. Ακόμη
ανακαλούνται στην τάξη και οι σύμβουλοι που θορυβούν και
παρεμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης.
3. Πριν ο πρόεδρος ζητήσει να γραφτεί στα πρακτικά η ανάκληση στην
τάξη ενός ή περισσοτέρων περιφερειακών συμβούλων που
παρεκτράπησαν, τον ή τους καλεί προηγούμενα να δικαιολογήσουν την
πράξη τους στο σώμα. Στην περίπτωση που το περιφερειακό συμβούλιο
αποφασίσει, ύστερα από φανερή ψηφοφορία, ότι οι εξηγήσεις που
δόθηκαν είναι ικανοποιητικές, το ζήτημα τελειώνει εκεί. Εάν όμως ο
σύμβουλος ή οι σύμβουλοι αρνηθούν να δώσουν εξηγήσεις και να
δικαιολογήσουν ή το περιφερειακό συμβούλιο δεν θεωρήσει τις εξηγήσεις
ικανοποιητικές, τότε η ανάκληση στην τάξη γράφεται στα πρακτικά.
4. Σε ενδεχόμενο όπου και μετά την παραπάνω απόφαση εξακολουθήσει
η παρεκτροπή, τότε ο πρόεδρος διακόπτει τη συνεδρίαση, για ορισμένο
χρονικό διάστημα που το ορίζει την ίδια στιγμή, μαζί με την αναγγελία
διακοπής.

Άρθρο 12ο
Διαδικασία συζήτησης

1. Οι ομιλίες των συμβούλων πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο σύντομες και
πάντοτε μέσα στο θέμα που συζητείται, για να διευκολύνεται η
αποδοτικότητα των εργασιών του περιφερειακού συμβουλίου.
2. Ο πρόεδρος μπορεί να διακόψει τον ομιλητή όταν εξέρχεται του
θέματος. Συνιστά στους ομιλητές να τηρούν το απαιτούμενο μέτρο στις
εκφράσεις τους και δικαιούται να αφαιρεί το λόγο, όταν ο ομιλητής και
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μετά την δεύτερη παρατήρησή του προέδρου, συνεχίζει να μακρηγορεί ή
να ομιλεί εκτός θέματος.
3. Η συζήτηση σε κάθε θέμα τελειώνει όταν μιλήσουν όλοι όσοι ζήτησαν
τον λόγο εκτός αν παραιτήθηκαν με δήλωσή τους,
4. Το ακροατήριο πρέπει να παρακολουθήσει τις συνεδριάσεις του
συμβουλίου με απόλυτη ησυχία και χωρίς να παίρνει μέρος στις
συζητήσεις του συμβουλίου, ούτε να επιδοκιμάζει ή αποδοκιμάζει τους
ομιλητές, γιατί διαφορετικά ο πρόεδρος μπορεί να διατάξει την αποβολή
από το ακροατήριο εκείνου που διαταράσσει τη συνεδρίαση.
5. Όταν σε κάποιο θέμα που συζητείται παρευρίσκονται ενδιαφερόμενοι,
ο πρόεδρος μπορεί, μετά ή πριν τους ομιλητές περιφερειακούς
συμβούλους, να δίνει τον λόγο σε εκπροσώπους κοινωνικών φορέων για
να εκθέσουν τις απόψεις τους, έχοντας στην διάθεσή τους μέχρι τέσσερα
(4) λεπτά ο καθένας.
6. Στο τέλος της συζήτησης κάθε θέματος ο πρόεδρος του περιφερειακού
συμβουλίου συνοψίζει τις προηγηθείσες απόψεις και διατυπώνει την προς
ψήφιση απόφαση, την θέτει σε ψηφοφορία και αφού ανακοινώσει το
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο περιφερειακό συμβούλιο, δίνει εντολή
για να γραφεί στα πρακτικά η ληφθείσα απόφαση.

Άρθρο 13ο
Συζήτηση θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1. Μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την ημερήσια διάταξη
της συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου, ο
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πρόεδρος πραγματοποιεί τις ανακοινώσεις του, ο δε περιφερειάρχης
πραγματοποιεί τις δικές του ανακοινώσεις.
2. Μετά το πέρας των ανωτέρω, το περιφερειακό συμβούλιο εισέρχεται
στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η σειρά συζήτησης
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μπορεί να μεταβληθεί με απόφαση
του συμβουλίου έπειτα από πρόταση του περιφερειάρχη, του προέδρου
του περιφερειακού συμβουλίου, ή του επικεφαλής παράταξης.
3. Ο περιφερειάρχης έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του κατά
προτεραιότητα. Στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου
μπορούν

να

λάβουν

το

λόγο,

εκτός

του

περιφερειάρχη,

οι

αντιπεριφερειάρχες, οι επικεφαλής των παρατάξεων, οι ειδικοί αγορητές
ανά θέμα, οι οποίοι ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή
δήλωσή τους στο προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Η
παράταξη της πλειοψηφίας μπορεί να ορίσει μέχρι δυο (2) ειδικούς
αγορητές, εκ των οποίων ο ένας είναι ο εισηγητής και κάθε παράταξη της
μειοψηφίας έναν ειδικό αγορητή. Για κάθε θέμα μπορεί να μιλά ο
επικεφαλής της παράταξης και ο ειδικός αγορητής, εκτός εάν ο
επικεφαλής ασκήσει ο ίδιος αυτόν τον ρόλο. Εκτός από τον εισηγητή και
οι λοιποί ειδικοί αγορητές καταθέτουν γραπτό κείμενο με τις απόψεις τους
στο προεδρείο, το οποίο και αναπτύσσουν προφορικά.
4. Μετά την εκφώνηση από τον πρόεδρο κάθε θέματος, τις σχετικές
εισηγήσεις

και

τις

τυχόν

διευκρινιστικές

ερωτήσεις,

ακολουθούν

τοποθετήσεις των επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων και των
ειδικών αγορητών. Οι επιθυμούντες από τους συμβούλους να μιλήσουν
οφείλουν να το δηλώσουν, εγγραφόμενοι από τον γραμματέα κατά τη
σειρά της δήλωσής τους, στον κατάλογο των
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ομιλητών που συντάσσεται αμέσως μετά την παρουσίαση της
εισήγησης, τις διευκρινιστικές ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις των
επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων. Δεν επιτρέπεται να δοθεί ο
λόγος σε σύμβουλο που δεν γράφτηκε στον κατάλογο ομιλητών κατά το
προηγούμενο εδάφιο. Οι σύμβουλοι που επιθυμούν διευκρινιστικές και
μόνο ερωτήσεις προς ενημέρωσή τους επί του υπό συζήτηση θέματος,
προηγούνται

των συναδέλφων

τους

περιφερειακών

συμβούλων,

εγγραφόμενοι και αυτοί κατά σειρά δήλωσης σε σχετικό κατάλογο.
5. Κάθε περιφερειακός σύμβουλος έχει δικαίωμα να μιλήσει μια φορά για
κάθε θέμα και έχει στη διάθεσή του τρία (3) λεπτά . Ο εισηγητής του κάθε
θέματος έχει στη διάθεσή του πέντε (5) λεπτά της ώρας για την πρώτη
τοποθέτηση

και

δυο

(2)

λεπτά

για

την

δεύτερη.

Ο

αρμόδιος

αντιπεριφερειάρχης και ο επικεφαλής περιφερειακής παράταξης έχει στη
διάθεσή του πέντε (5) λεπτά της ώρας για την πρώτη τοποθέτηση και δυο
(2) λεπτά για τη δεύτερη. Ο ειδικός αγορητής κάθε περιφερειακής
παράταξης έχει στη διάθεσή του τρία (3) λεπτά της ώρας για την πρώτη
τοποθέτηση και δυο (2) λεπτά για τη δεύτερη. Ο πρόεδρος του σώματος
μπορεί να παρατείνει την διάρκεια των ομιλιών των ανωτέρω κατά δυο (2)
λεπτά αν τούτο επιβάλλεται από τη φύση του θέματος
6. Ο περιφερειάρχης λαμβάνει το λόγο κάθε φορά κατά προτεραιότητα.
Απαγορεύονται οι διαλογικές συζητήσεις και οι διακοπές, εκτός αν ο
ομιλητής επιτρέψει διακοπές και συγκατατεθεί προς τούτο ο πρόεδρος.
7. Στην αρχή της συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου κάθε
περιφερειακή παράταξη μπορεί να καταθέσει πρόταση έκδοσης
ψηφίσματος. Εφόσον το περιφερειακό συμβούλιο αποφασίσει θετικά, οι
προτάσεις

έκδοσης

ψηφισμάτων

εντάσσονται

ως

θέματα

της

συνεδρίασης στο τέλος της ημερήσιας διάταξης. Δικαίωμα συμμετοχής
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στη σχετική συζήτηση έχουν ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες και
ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης που το εισηγήθηκε.
Άρθρο 14ο
Θέματα επί της διαδικασίας ή επί προσωπικού
1. Εάν διατυπωθεί παρατήρηση ότι η συζήτηση διεξάγεται κατά
παράβαση του κανονισμού, ο πρόεδρος διακόπτει την διεξαγωγή της και
δίνει το λόγο σε αυτόν που έθεσε θέμα διαδικασίας. Ο πρόεδρος δίνει
άμεση λύση και η συζήτηση δεν γενικεύεται. Σε κάθε περίπτωση, το
περιφερειακό συμβούλιο με απόφασή του μετά από σχετική ψηφοφορία,
αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την ορθότητα της διαδικασίας που
ακολουθείται.
2. Εάν ο περιφερειάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης ή ο περιφερειακός
σύμβουλος

θέλει

να

αναφερθεί

σε

προσωπικό

ζήτημα

που

δημιουργήθηκε στη διάρκεια της συζήτησης, λαμβάνει την σχετική άδεια
από τον πρόεδρο και αναφέρεται μόνο στο προσωπικό του θέμα. Ο
πρόεδρος υποχρεούται να δώσει το λόγο στον αιτούντα ο οποίος οφείλει
να περιορισθεί αποκλειστικά και μόνον στο προσωπικό του ζήτημα,
αλλιώς ο πρόεδρος του αφαιρεί το λόγο. Σε κάθε περίπτωση στον
σύμβουλο που θέτει προσωπικό ζήτημα, δικαιούται να απαντήσει, εντός
τριών (3) λεπτών, ο περιφερειάρχης ή αντί αυτού ένας εκ των
αντιπεριφερειαρχών, ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου ή ο
περιφερειακός σύμβουλος που έκανε την συγκεκριμένη αναφορά.
3. Σε περίπτωση καταχρηστικής επίκλησης διαδικαστικών ή προσωπικών
ζητημάτων ή προσχηματικής επίκλησής τους με στόχο την καθυστέρηση
των εργασιών του περιφερειακού συμβουλίου, ο πρόεδρος του
περιφερειακού συμβουλίου μπορεί, με την έγκριση του περιφερειακού
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συμβουλίου, να επιβάλλει επίπληξη σε βάρος του συμβούλου, η οποία
σημειώνεται στα πρακτικά.
Άρθρο 15ο
Λήξη – Διακοπή συνεδρίασης περιφερειακού συμβουλίου

1. Η συνεδρίαση λήγει με την ολοκλήρωση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης.
2. Η διακοπή της συνεδρίασης ανήκει στη δικαιοδοσία του προέδρου. Η
διακοπή όμως για διάστημα μεγαλύτερο της μισής ώρας επιτρέπεται
μόνο αν υπάρχει συναίνεση του συμβουλίου.

Άρθρο 16ο
Αποφάσεις – Ψηφοφορίες

1. Το συμβούλιο αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να ορίζει διαφορετικά. Σε κάθε
περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου,
εκτός αν η ψηφοφορία είναι μυστική, οπότε αυτή επαναλαμβάνεται για
μια ακόμη φορά, η τυχόν δε νέα ισοψηφία ισοδυναμεί με απόρριψη.
2. Ο εισηγητής ενός θέματος έχει δικαίωμα να κάνει δεκτές τροπολογίες
που εισηγούνται μέλη του περιφερειακού συμβουλίου. Ο πρόεδρος θέτει
σε

ψηφοφορία

κάθε

πρόταση,

όπως

διαμορφώνεται

μετά

τις

τροπολογίες που έχει κάνει δεκτές ο εισηγητής και η πρόταση ψηφίζεται
μια φορά και στο σύνολό της. Αν υπάρχει αντίρρηση για το αποτέλεσμα,
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αποφαίνεται και πάλι το περιφερειακό συμβούλιο χωρίς συζήτηση. Αν
υπάρχουν τροπολογίες που δεν έχουν γίνει δεκτές από τον εισηγητή,
τίθενται από τον πρόεδρο προς ψήφιση, πριν την ψήφιση της πρότασης
του εισηγητή, χωρίς άλλη συζήτηση επ΄ αυτών.
3. Αν ζητηθεί από τον πρόεδρο ή το ένα τέταρτο (¼) των μελών του
ονομαστική ψηφοφορία, η διεξαγωγή της γίνεται με ονομαστική κλήση
των παρισταμένων μελών. Στην περίπτωση αυτή διαβάζεται ο κατάλογος
των συμβούλων και κατά σειρά σημειώνεται η ψήφος τους.
4. Η ψηφοφορία στο περιφερειακό συμβούλιο είναι φανερή, εκτός από
τις περιπτώσεις που ο νόμος ρητά ορίζει να είναι μυστική.
5. Δεν επιτρέπεται διακοπή ψηφοφορίας για να δικαιολογήσει ο
σύμβουλος την ψήφο του. Μπορεί να δικαιολογήσει την ψήφο του μετά
την ψηφοφορία με δήλωσή του.
6. Η φανερή ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού, με προφορική
δήλωση ή συγχρόνως και με τα δύο.
7. Αν μέλος αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά
τη συνεδρίαση μόνο για τον υπολογισμό της απαρτίας, ενώ τόσο η
άρνηση όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται για την καταμέτρηση
θετικών και αρνητικών ψήφων. Επομένως, η λευκή ψήφος και η άρνηση
ψήφου αφαιρούνται από το συνολικό αριθμό των παρόντων και στη
συνέχεια υπολογίζεται ο αριθμός των θετικών ψήφων που απαιτούνται
για τη λήψη απόφασης.
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Άρθρο 17ο
Πρακτικά συνεδριάσεως

1. Στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά με
ευθύνη του γραμματέα του περιφερειακού συμβουλίου.
2. Οποιοσδήποτε περιφερειακός σύμβουλος το ζητήσει μπορεί να λάβει
αντίγραφα των πρακτικών ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών ή ηλεκτρονικό
αντίγραφο στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.

Άρθρο 18ο
Περιφερειακές παρατάξεις

1. Δύο ή περισσότερες περιφερειακές παρατάξεις μπορούν να
συμπράττουν, εφόσον μια από αυτές είναι η παράταξη με την οποία έχει
εκλεγεί ο περιφερειάρχης. Η σύμπραξη των παρατάξεων μπορεί να γίνει
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας των περιφερειακών αρχών. Για
τη σύμπραξη των παρατάξεων συντάσσεται πρακτικό, συνυπογράφεται
τουλάχιστον από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών των παρατάξεων
που θα συμπράξουν και δεν ανακαλείται.
2. Το πρακτικό κατατίθεται στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου,
και επικυρώνεται αμελλητί αντίστοιχα από αυτόν στον οποίο κατατέθηκε
3. Από την κατάθεση του πρακτικού οι συμπράττουσες παρατάξεις
αποτελούν ενιαία παράταξη η οποία εισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις των συμπραττουσών παρατάξεων και λογίζεται ως η
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παράταξη με την οποία εξελέγη ο περιφερειάρχης, για τις εφαρμογή των
σχετικών διατάξεων.
4. Τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου ανήκουν σε περιφερειακές
παρατάξεις ανάλογα με το συνδυασμό με τον οποίο έχουν εκλεγεί,
ανεξαρτήτως αριθμού εκλεγέντων.
5. Επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης είναι ο σύμβουλος που
ήταν

υποψήφιος

περιφερειάρχης

και

στην

περίπτωση θανάτου,

παραίτησης ή αδυναμίας του, ο σύμβουλος που εκλέγεται από την
πλειοψηφία

των

περιφερειακών

συμβούλων

που

ανήκουν

στην

παράταξη.
6. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον περιφερειάρχη οι επικεφαλής
των παρατάξεων εκφράζουν τις απόψεις τους σύμφωνα με τη σειρά
εκλογής τους.
7. Μέλος του περιφερειακού συμβουλίου μπορεί με γραπτή δήλωσή του
προς το προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί από τη περιφερειακή
παράταξη, με την οποία έχει εκλεγεί.
8. Εάν η περιφερειακή παράταξη έχει τουλάχιστον τρία (3) μέλη, με
αιτιολογημένη απόφαση και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτών,
είναι δυνατόν να διαγράψει σύμβουλο, ο οποίος είναι μέλος της.
9. Το μέλος του περιφερειακού συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή
διαγράφηκε από την παράταξή του δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη
παράταξη και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του
προεδρείου,

της

οικονομικής

επιτροπής

ή

των

επιτροπών

του

περιφερειακού συμβουλίου, όπου έχει εκλεγεί ως μέλος της παράταξης
από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, καθώς και να ορισθεί
ή να παραμείνει αντιπεριφερειάρχης, κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Είναι δυνατή, όμως, η επανένταξη στην παράταξη από την οποία
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ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα δύο
τρίτα (2/3) των μελών της, προκειμένου για παρατάξεις που έχουν
τουλάχιστον τρία (3) μέλη και από όλα τα μέλη της, προκειμένου για
παρατάξεις με λιγότερα από τρία (3) μέλη.
10.

Τέλος,

σημειώνεται

ότι,

μπορεί

ανεξάρτητος

περιφερειακός

σύμβουλος να οριστεί ή να παραμείνει θεματικός αντιπεριφερειάρχης.

Άρθρο 19Ο
Υποχρεώσεις συμβούλων

1.

Ο σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση.

2.

Οι σύμβουλοι είναι υποχρεωμένοι να ασκούν με συνέπεια τα

καθήκοντά τους, συμμετέχοντας, χωρίς απουσίες, εκτός αν έχουν
κώλυμα, στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου και όλων των
επιτροπών, στις οποίες τους έχει ορίσει το περιφερειακό συμβούλιο και να
παραμένουν μέχρι τη λήξη τους, ώστε να διευκολύνονται οι εργασίες του
περιφερειακού συμβουλίου και να μην καθυστερεί η ομαλή πορεία
αντιμετώπισης των προβλημάτων και των υποθέσεων της περιφέρειας.
3.

Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται στη συνεδρίαση την

ορισμένη ώρα και θεωρούνται παρόντες μέχρις ότου δηλώσουν στο
προεδρείο ότι αποχωρούν. Οι σύμβουλοι υπογράφουν σε ειδικό για την
πιστοποίηση της παρουσίας τους βιβλίο. Περιφερειακός σύμβουλος που
προσέρχεται μετά την έναρξη της συνεδρίασης οφείλει να ειδοποιήσει το
προεδρείο, ο δε γραμματέας να αναγγείλει την προσέλευση του
συμβούλου για να γραφεί στα πρακτικά. Περιφερειακός σύμβουλος που
αποχωρεί πρόσκαιρα ή οριστικά πρέπει να δηλώνει την αποχώρησή του
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στο προεδρείο, η οποία αποχώρηση πρέπει να καταχωρείται στα
πρακτικά. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση επιστροφής συμβούλου.

Άρθρο 20Ο
Ισχύς - Εφαρμογή άλλων διατάξεων - Τροποποίηση κανονισμού

1. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του.
2. Για τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Περιφερειακού
Συμβουλίου, τα οποία δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα κανονισμό,
εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και
αναλογικά οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999,
ΦΕΚ 45 Α΄).
3. Η τροποποίηση του κανονισμού αυτού γίνεται κατόπιν αποφάσεως
του Περιφερειακού Συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Άρθρο Δεύτερο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

