
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ) ΤΗΣ 23η΅ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

2015 ΤΗΣ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
1/2015 

  
          Στη Λαμία, σήμερα 23 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ., η 
Διαπαραταξιακή Επιτροπή για την Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η 
οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών 
(Πλατεία Ελευθερίας 3, 1ος όροφος - Λαµία), κατόπιν της υπ’αρ. οικ. 605/16-11-2015 
Πρόσκλησης, της Προέδρου της Επιτροπής, κας Ασημίνας Παπαναστασίου, στην 1η 
Συνεδρίαση (Τακτική) της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την Τροποποίηση του 
Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία 
δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη 
ηλεκτρονικά στα Μέλη της Επιτροπής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του 
ακόλουθου θέματος ημερήσιας διάταξης: 
 
Θέµα 1ο: Εντοπισµός των κανονιστικών διατάξεων του ισχύοντα Κανονισµού 

Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που 
χρήζουν τροποποίησης. 

 
          Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Ασημίνα 
Παπαναστασίου, διαπίστωσε ότι από τα 5 μέλη της Επιτροπής είναι: 
Παρόντες: 
          - Ασημίνα Παπαναστασίου 
          - Αποστολόπουλος Κων/νος  
          - Τιµπλαλέξης ∆ηµήτριος  
          - Ψυχογιός Γεώργιος  
          - Ευαγγελίου Παναγιώτης 
          Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των 
πέντε (5) Μελών της Επιτροπής ήταν παρόντες και οι πέντε (5) - η Πρόεδρος της 
Επιτροπής κ. Ασημίνα Παπαναστασίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη 
υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε ο υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Χαράλαμπος Κασαράς. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός 
Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
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          Η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Ασημίνα Παπαναστασίου, πήρε τον λόγο ως 
εισηγήτρια του θέματος ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος την με 
αρίθμ. πρωτ. οικ.: 611/20-11-2015 εισήγησή της και ανέφερε τα ακόλουθα: 
 
Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Aποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/2010).  
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 148/2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
(ΦΕΚ 241/Α΄/27-12-2010). 
3. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 16853/6-4-2011 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Πρότυπος 
Κανονισµός Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου» (ΦΕΚ Β'/ 661/20-04-2011 
και Α∆Α: 4ΑΓΝΚ-Ζ). 
4. Την υπ΄ αριθµ. 4/24-02-2011 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της 
Στερεάς Ελλάδας, µε την οποία εγκρίθηκε το Σχέδιο Κανονισµού Λειτουργίας του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας. 
5. Την διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 168 του ν. 3852/2010, ως λεπτοµερώς 
περιγράφεται ανωτέρω, βάσει της οποίας «Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µετά από πρόταση της Ένωσης 
Περιφερειών, µπορεί να 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 και 
6. Την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 22 του Πρότυπου Κανονισµού Λειτουργίας του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, ως λεπτοµερώς περιγράφεται ανωτέρω, µε βάση την 
οποία «Η τροποποίηση του κανονισµού αυτού γίνεται κατόπιν αποφάσεως του 
Περιφερειακού Συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των µελών του». 
7. Την υπ’ αριθμ. 99/18-05-2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί 
«Σύστασης Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την Τροποποίηση του Κανονισμού 
Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου» (ΑΔΑ: ΩΧΛ37ΛΗ-4ΛΒ). 
8. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Π.Δ. 148/2010 ΦΕΚ 241/Α/27-
12-2010) και 
9. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45/1’/9-3-1999) και τις 
διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-07-2010) «Περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο-Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

****************** 
 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Στερεάς Ελλάδας λειτουργεί µε βάση τον 
υπάρχοντα Κανονισµό Λειτουργίας, όπως αποφασίστηκε από το προηγούµενο 
Περιφερειακό Συµβούλιο, µε την υπ΄ αριθµ. 4/24-02-2011 Απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου της Στερεάς Ελλάδας.  

Το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι το συλλογικό βουλευόµενο όργανο της 
Περιφέρειας, ένα όργανο που µπορεί και πρέπει µε πρωτοβουλία των ίδιων των 
µελών του, να αναδειχθεί σε κορυφαίο βήµα του περιφερειακού πολιτικού 
συστήµατος, να αποκτήσει υψηλού επιπέδου εσωτερικές λειτουργίες που να 
επιτρέπουν όχι µόνο στα µέλη του, αλλά και στους πολίτες και φορείς της Περιφέρειας 
να µεταφέρουν την φωνή τους και να εκφράζουν τα αιτήµατά τους. 

Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στην σελ. 7 της Αιτιολογικής 
Έκθεσης του Καλλικράτη, στόχος του νέου θεσµού που όλοι υπηρετούµε, είναι να 
«αφήσει πίσω τον παραδοσιακό συγκεντρωτισµό, να αποκεντρώσει την διοίκηση και 
(να) της προσδώσει χαρακτηριστικά όπως ευελιξία, αποτελεσµατικότητα, αξιοποίηση 
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τοπικών και περιφερειακών πλεονεκτηµάτων που συναντώνται σε όλα τα προηγµένα 
κράτη». 

Παρά το γεγονός, ότι η διοικητική µεταρρύθµιση του Καλλικράτη συνέπεσε 
χρονικά ατυχώς µε την µεγαλύτερη οικονοµική κρίση που βίωσε µεταπολιτευτικά η 
χώρα, κι ως εκ τούτου η εφαρµογή του δεν είναι άµοιρη του 
γενικότερου οικονοµικού-κοινωνικού πλαισίου, µε τον «στραγγαλισµό» των πόρων 
που διατίθενται καταρχήν και την περιστολή των δαπανών, παρά ταύτα η Μετεξέλιξη 
του Καλλικράτη δεν αποτελεί µονάχα ζήτηµα της κεντρικής πολιτικής εξουσίας, αλλά 
κυρίως αποτελεί απόρροια της παραγωγής συλλογικής πολιτικής εκπροσώπησης 
από τα µέλη του περιφερειακού συµβουλίου, µέσω της εφαρµογής των 
Καλλικρατικών διατάξεων και έτι περισσότερο της προώθησης και βελτίωσης αυτών, 
έτσι ώστε να περιοριστεί ο κρατισµός και αντίστοιχα να ενδυναµωθεί η τοπική 
κοινωνία. 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο έχει τις ελάχιστες λειτουργικές εγγυήσεις για να 
αναδειχθεί σε εστία συµµετοχικής συγκρότησης του δηµοκρατικού µας πολιτεύµατος. 
Αποτελεί επιτακτική η ανάγκη για την διεύρυνση των λειτουργικών του 
δυνατοτήτων, καθώς από αυτό λαµβάνονται όλες οι κρίσιµες αποφάσεις για τα 
θέµατα της Περιφέρειας, εγκρίνονται όλα τα σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης, 
ψηφίζονται και εν συνεχεία ελέγχεται η εφαρµογή όλων των περιφερειακών 
πολιτικών. Εν κατακλείδι, ο Κανονισµός Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας θα πρέπει να παρέχει τα εχέγγυα, έτσι ώστε η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
να είναι ισχυρή και ν’ ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών της. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω 
Εισηγούµαστε 

 
Το ως κάτωθι παρατεθειμένο πλαίσιο δράσης για την τροποποίηση των κανονιστικών 
διατάξεων του ισχύοντα Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου: 

 Επικαιροποίηση των Διατάξεων του ισχύοντα Κανονισμού, κατόπιν των 
τροποποιήσεων αυτών από μεταγενέστερες Νομοθετικές Διατάξεις, οι οποίες 
τροποποιούν, συμπληρώνουν ή/και καταργούν τις οικείες Διατάξεις του 
Κανονισμού (Ιδέτε άρθρ. 2 παρ. 7 του Κανονισμού, το οποίο καταργήθηκε με 
το άρθρ. 21παρ. 2 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’/11-04-2012) και η 
Λειτουργικότερη Απόδοση Αυτών. 

 
 Εντοπισμός των διατάξεων του Κανονισμού που θα πρέπει να 

τροποποιηθούν, έτσι ώστε να αποτελούν το νέο Ρυθμιστικό πλαίσιο που θα 
πρέπει να προβλέπει ο νέος Κανονισμός: 

 
Στο άρθρο 6 του ισχύοντα Κανονισμού προβλέπεται η διαδικασία Αναπλήρωσης 

του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας του ή 
κωλύματος του κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, ομοίως θα πρέπει να υπάρχει 
ρητή πρόβλεψη για ρύθμιση της διαδικασίας περί Αναπλήρωσης του Αντιπροέδρου 
και του Γραμματέα του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου επί τη βάση της 
διασφάλισης της δημοκρατικής λειτουργίας του Προεδρείου του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, με την πλήρη σύνθεση και συμμετοχή των μελών αυτού, έτσι ώστε σε 
περίπτωση που τα τακτικά του μέλη κωλύονται να μπορούν να αναπληρωθούν. 
 

Σύγκληση Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου μία (1) φορά το χρόνο, κάθε 
Μάρτιο, με αρμοδιότητες τον έλεγχο της χρησιμότητας- χρηστικότητας και της 
εφαρμοστικότητας των κανονιστικών διατάξεων και την τυχόν τροποποίηση αυτών με 
την παράλληλη υποχρέωση της ενημέρωσης του Περιφερειακού Συμβουλίου για τα 
πορίσματα της επιτροπής αυτής που θα λειτουργεί ως γνωμοδοτικό όργανο επί των 
θεμάτων αυτών. 
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Επίσης θα πρέπει να εξεταστούν η Λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου 
(άρθρο 8), ο τρόπος Σύγκλησης Περιφερειακού Συμβουλίου (άρθρο 9), η Διαδικασία 
Συζήτησης και η Συζήτηση των Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, Εκτός Ημερήσιας 
Διάταξη και η Υποβολή Ερωτήσεων και Επερωτήσεων (άρθρα 12, 13, 15 και 16 
αντίστοιχα). 
 

 Συμπλήρωση του Κανονισμού με την προσθήκη δύο (2) Παραρτημάτων, όπου 
θα αναφέρονται οι χρόνοι ομιλίας ανά θέμα και είδος συνεδρίασης 
(Περιφερειάρχη, Αντιπεριφρειαρχών, Επικεφαλής, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, 
Εκπρόσωπο Κοινωνικών Φορέων) και επίσης θα κωδικοποιηθούν οι Αρχές 
Καλή Διεξαγωγής και Ομαλής Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου 
αντίστοιχα. 

 
Παράρτημα 1 Χρόνοι Ομιλίας ανά θέμα και είδος Συνεδρίασης 
Παράρτημα 2 Οι Αρχές Καλής Διεξαγωγής και Ομαλής Λειτουργίας του 

Περιφερειακού Συμβουλίου 
 
 
 Χρονοδιάγραμμα Πλαισίου Δράσης της Παρούσας Επιτροπής: 

 
 

Συνεδρίαση 1η Εντοπισμός των κανονιστικών διατάξεων του ισχύοντα 
Κανονισμού Λειτουργίας, που χρήζουν τροποποίησης. 

Συνεδρίαση 2η: Η Λειτουργία και ο τρόπος Σύγκλησης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου. 

Συνεδρίαση 3η Η Διαδικασία Συζήτησης και η Συζήτηση των Θεμάτων Ημερήσιας 
Διάταξης. 

Συνεδρίαση 4η Τα θέματα  Εκτός Ημερήσιας Διάταξης και η Υποβολή 
Ερωτήσεων και Επερωτήσεων 

Συνεδρίαση 5η Επικαιροποίηση των Διατάξεων του ισχύοντα Κανονισμού και η 
Λειτουργικότερη Απόδοση Αυτών. 

Συνεδρίαση 6η: Τελικό Κείμενο/Σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας του 
Περιφερειακού Συμβουλίου. 

 
          Μετά από πρόταση του κ. Δημήτριου Τιμπλαλέξη την οποία έκανε αποδεκτή η 
εισηγήτρια κα Ασημίνα Παπαναστασίου, συμφωνήθηκε το Χρονοδιάγραμμα Πλαισίου 
Δράσης της Παρούσας Επιτροπής να συρρικνωθεί σε τρεις (3) Συνεδριάσεις, ήτοι: 
 
Συνεδρίαση 1η: Εντοπισμός των κανονιστικών διατάξεων του ισχύοντα 

Κανονισμού Λειτουργίας, που χρήζουν τροποποίησης και η 
Λειτουργία και ο τρόπος Σύγκλησης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου. 

Συνεδρίαση 2η: Η Διαδικασία Συζήτησης, η Συζήτηση των Θεμάτων Ημερήσιας 
Διάταξης, τα θέματα  Εκτός Ημερήσιας Διάταξης και η Υποβολή 
Ερωτήσεων και Επερωτήσεων. 

Συνεδρίαση 3η: Επικαιροποίηση των Διατάξεων του ισχύοντα Κανονισμού και η 
Λειτουργικότερη Απόδοση Αυτών, Τελικό Κείμενο/Σχέδιο του 
Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

 
          Η Διαπαραταξιακή Επιτροπή για την Τροποποίηση του Κανονισμού 
Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
εγκρίνει τον Εντοπισµό των ως άνω λεπτομερώς αναφερομένων κανονιστικών 
διατάξεων του ισχύοντα Κανονισµού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας, που χρήζουν τροποποίησης. 
 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής 
 

Ασημίνα Δ. Παπαναστασίου 
Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου 

Στερεάς Ελλάδας 
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