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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση επί της διαδικασίας Συζήτησης, επί της Συζήτησης των 

Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, επί των θεμάτων Εκτός Ημερήσιας Διάταξης και 
επί της Υποβολής Ερωτήσεων και Επερωτήσεων. 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Aποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/2010). 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 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 Διακυβέρνησης με θέμα «Πρότυπος 

Κανονισμός Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου» (ΦΕΚ Β'/ 661/20-04-2011 

και ΑΔΑ: 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 Διακυβέρνησης 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  



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» 

10. Την υπ’ αριθμ 100/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί της 

εκλογής μελών της Διαπαραταξιακής Επιτροπής Τροποποίησης Κανονισμού 

Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΣ6Φ7ΛΗ-Ε5Σ) 

11. Την υπ’ αριθμ 1/2015 Απόφασης της Διαπαραταξιακής Επιτροπής 

Τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 

ΩΤΓΝ7ΛΗ-ΦΦΑ). 

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

To Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, λειτουργεί, με βάση τον υπάρχοντα 

Κανονισμό Λειτουργίας, κατά την υπ’ αριθμό 4/24-02-2011 Απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ 1/2015 

Απόφαση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής Τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας 

του Περιφερειακού Συμβουλίου θα πρέπει να επιτονισθεί ότι από τις 

διαδραματισθείσες Συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας αναφαίνεται η ανάγκη εγγύτητας και προσιτότητας των εργασιών 

του Περιφερειακού Συμβουλίου στο μέσο πολίτη και η θέση των τεχνολογικών δομών 

για το σκοπό αυτό. Ακόμη παρουσιάζεται η εκ νέου ανάγκη θεσμοθέτησης των 

χρονικών τοποθετήσεων τόσο των επικεφαλής των παρατάξεων όσο και των 

Περιφερειακών συμβούλων σε αναλογία με την εκλογική τους δύναμη, ώστε να 

επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ευελιξία στον τρόπο λήψης των αποφάσεων. 

Στόχος αυτής της τροποποίησης είναι ακόμη, η διασφάλιση μεγαλύτερου χρόνου για 

την επεξεργασία των θεμάτων προς συζήτηση από τα μέλη του Περιφερειακού 

Συμβουλίου και η γραπτή διατύπωση των προτάσεών τους, καθώς και η εισφορά 

νέων θεμάτων και εισηγήσεων, έτσι ώστε να αποτυπώνεται όσο το δυνατόν πιο 



άμεσα η φωνή του πολίτη δια της δυνατότητας της απευθείας συμμετοχής του όσο 

των περιφερειακών συμβούλων και συνδυασμών που τους εκπροσωπούν, ανάλογα  

με την εκλογική τους θέση και δύναμη. 

Με τις νέες τροποποιήσεις παρέχεται η δυνατότητα ικανού χρόνου μελέτης, 

αξιολόγησης και επεξεργασίας των θεμάτων από τους περιφερειακούς συμβούλους 

και τους πολίτες της Στερεάς Ελλάδας, καθώς και η δυνατότητα  υποβολής 

ερωτημάτων σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

Οι εν θέματι τροποποιήσεις που τίθενται κατωτέρω, αποτελούν προσχέδιο του 

τελικού κειμένου, το οποίο μετά από τις προκαθορισμένες, με βάση την υπ’ αριθμ. 1 

/2015 Απόφαση, συνεδριάσεις της παρούσας Διαπαραταξιακής Επιτροπής θα 

αποτυπωθούν σε ένα ενιαίο τελικό κείμενο, το οποίο θα εισαχθεί προς ψήφιση και 

τελική έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Η αρίθμηση και η τελική λεκτική και 

γραμματική διατύπωση των άρθρων ενδέχεται να αλλάξουν, με σκοπό τη όσο το 

δυνατόν βέλτιστη και συστηματική αποτύπωση τους.   

 

Κατόπιν των ανωτέρω  
 

εισηγούμαστε 

Την παρακάτω τροποποίηση των διατάξεων του ισχύοντα Κανονισμού Λειτουργίας 

του Περιφερειακού Συμβουλίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Άρθρο 9ο 
 



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 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 
τεσσάρων πέμπτων (4/5) 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 o τόπος, ο χρόνος 
και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 
και συνοδεύεται από τις τυχόν 
υπάρχουσες κατά την έκδοσή της 
γραπτές εισηγήσεις επί των θεμάτων 
που θα συζητηθούν. Στην γραπτή 
εισήγηση πρέπει να περιλαμβάνονται τα 
βασικά σημεία του θέματος και 
οπωσδήποτε να διατυπώνεται η 
πρόταση του εισηγητή. Η πρόσκληση 
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 
περιφέρειας και αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά μαζί με τις 
τυχόν υπάρχουσες κατά την έκδοσή της 
γραπτές εισηγήσεις, στους συμβούλους 
πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες 
πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη 
συνεδρίαση. Στις πέντε πλήρεις ημέρες 
δεν περιλαμβάνονται η ημέρα 
αποστολής της πρόσκλησης και η ημέρα 
πραγματοποίησης της συνεδρίασης του 
περιφερειακού συμβουλίου. Ο 
περιφερειακός σύμβουλος οφείλει 
αμέσως μετά την εγκατάστασή του να 
δηλώσει στον πρόεδρο τη διεύθυνση 
κατοικίας του και τα στοιχεία 
επικοινωνίας ή να ορίσει με την ίδια 
δήλωση αντίκλητο στην έδρα της 
περιφέρειας, στον οποίο θα επιδίδονται 
οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του 
περιφερειακού συμβουλίου, καθώς και 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
μεγαλύτερος χρόνος επεξεργασίας των 
θεμάτων από τους Περιφερειακούς 
Συμβούλους, προτείνεται η αποστολή 
και δημοσίευση της πρόσκλησης μετά 
των υπαρχουσών εισηγήσεων (8) οκτώ 
πλήρεις ημέρες, πριν τη συνεδρίαση, 
εξαιρουμένης της ημέρας της 
συνεδρίασης και της ημέρας της 
αποστολής.  

Οι εισηγήσεις των θεμάτων, προτείνεται 
να αποστέλλονται και να δημοσιεύονται  
(5) πέντε πλήρεις ημέρες πριν τη 
συνεδρίαση, έτσι ώστε να παρέχεται 
ικανός χρόνος τους περιφερειακούς 
συμβούλους να μελετούν και να 
συνεισφέρουν στην καλύτερη 
διαμόρφωση και εφαρμογή των 
δράσεων της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας 

Oι δε διευκρινιστικές ερωτήσεις επί των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα 
υποβάλλονται στον Πρόεδρο (3) τρεις 
πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου. 

- Ο περιφερειακός σύμβουλος οφείλει 
αμέσως μετά την εγκατάστασή του να 
δηλώσει στον πρόεδρο πέραν των 
λοιπών στοιχείων που αναφέρονται στον 
ήδη υπάρχοντα Κανονισμό και κάθε 
πρόσφορο μέσο, ήτοι ηλεκτρονική 
διεύθυνση και λογαριασμό, με σκοπό 
την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με την 
ταυτόχρονη υποχρέωση του προέδρου 
της ενημέρωσης για την αποστολή των 
συνεδριάσεων του περιφερειακού 
συμβουλίου. Με αυτόν τον τρόπο 
εξυπηρετείται η ανάγκη εξοικονόμησης 
πόρων, χάριν οικονομίας και 
περιβαλλοντικής συνείδησης με την 
αποφυγή άσκοπων δαπανών για την 
εκτύπωση και αποστολή δια 



να ορίσει με την ίδια δήλωση 
οποιοδήποτε, κατά την επιλογή του, 
πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση. 
Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η 
πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί την 
ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση 
πρέπει να αναφέρεται για ποιο λόγο η 
συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα. Πριν 
από τη συζήτηση το συμβούλιο 
αποφαίνεται για το κατεπείγον των 
θεμάτων.  
 

ταχυδρομείου, όπως ήδη έχει 
εφαρμοσθεί στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, ήδη από την έναρξη της 
θητείας της παρούσας Περιφερειακής 
Αρχής, την 1η Σεπτεμβρίου 2014.  

Προτείνεται ακόμη, ο εξοπλισμός των 
Περιφερειακών Συμβούλων με 
υπολογιστή ταμπλέτα ( φορητός 
υπολογιστής ή προσωπικός ψηφιακός 
βοηθός ) (tablets), με την εγκατάσταση 
των ηλεκτρονικών τους διευθύνσεων, 
πράγμα που θα συμβάλλει στην έτι 
αμεσότερη ενημέρωση και παρέμβαση 
τους επί των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης που περιλαμβάνεται στην 
πρόσκληση και τις σχετικές εισηγήσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Άρθρο 12ο                                                           



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 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, με επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 8 του άρθρου 13.  
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 τρία (3) 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 

Η ευελιξία του Περιφερειακού 
Συμβουλίου επιτυγχάνεται με την ευθεία,  
ουσιαστική, μεστή, εύλογη και 
συγκεκριμένη τοποθέτηση των 
Περιφερειακών Συμβούλων και 
Αντιπεριφερειαρχών επί των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης. Για αυτό το λόγο, 
προτείνεται, οι «σύντομες τοποθετήσεις» 
να οριστούν σε τοποθετήσεις των (5) 
πέντε λεπτών για όλους τους 
Περιφερειακούς Συμβούλους, με 
δυνατότητα, παρέκτασης του χρόνου 
ομιλίας για τους επικεφαλής των 
παρατάξεων κατά (5) πέντε λεπτά με 
απώτατο συνολικό χρόνο τα (20) είκοσι 
λεπτά.  

Προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής 
αποκέντρωσης των εργασιών του 
Περιφερειακού Συμβουλίου προτείνεται 
η διεύρυνση του ακροατηρίου δια της 
παροχής βήματος λόγου στον κοινό 
πολίτη και διαμόρφωσης των Αποφάσεων 
από αυτόν. Συγκεκριμένα, προτείνεται η 
τοποθέτηση οθόνης με βιντεοπροβολέα 
(projector) μέσα από την οποία πολίτες-
ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα 
να διατυπώσουν ερωτήσεις και να 
παρεμβαίνουν στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης. Επίσης, σε συνδυασμό με την 
ήδη υπάρχουσα διαδικτυακή 
αναμετάδοση της συνεδρίασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου (live 
streaming), προτείνεται η δημιουργία 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας και εφαρμογής 
(application) που θα συνδέεται με τη 
διαδικτυακή αναμετάδοση σε πραγματικό 
χρόνο, ώστε να καθίσταται έτι αμεσότερη 
και πιο ευέλικτη η συμμετοχή του πολίτη 
στη  διαδικασία. Αυτό βέβαια 
συνεπικουρείται από τον ταυτόχρονο 
εξοπλισμό των Περιφερειακών 
συμβούλων με υπολογιστή 
ταμπλέτα ( φορητός υπολογιστής ή 
προσωπικός ψηφιακός βοηθός ) (tablets), 



για να επικοινωνούν άμεσα με τους 
πολίτες, ενώ θα έχουν και τη δυνατότητα 
άμεσης ενημέρωσης των σχετικών 
εισηγήσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          Άρθρο 13ο 
Άρθρο 13ο 

Συζήτηση θεμάτων ημερήσιας διάταξης 
1. Μετά την έναρξη της συνεδρίασης και 
πριν από την ημερήσια διάταξη της 
συνεδρίασης του περιφερειακού 
συμβουλίου, ο πρόεδρος πραγματοποιεί 
τις ανακοινώσεις του και ανακοινώνει 
στο περιφερειακό συμβούλιο τα 
έγγραφα που απευθύνονται σε αυτό, ο 
δε περιφερειάρχης πραγματοποιεί τις 
δικές του ανακοινώσεις. Στη συνέχεια 
διαβάζονται και απαντώνται οι 
επερωτήσεις, κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 16 του παρόντος κανονισμού. 
Επί αυτών δεν γίνεται συζήτηση.  
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 και 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 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ως θεσμός 
αντιπροσωπεύει το σύνολο των πολιτών 
της Περιφέρειας και ως τέτοιο, 
επιβάλλεται η μεγιστοποίηση της 
δυνατότητας όλων των μελών του 
Περιφερειακού Συμβουλίου να 
εισφέρουν θέματα σε γνώση του 
ανάλογα με την αντιπροσωπευτική τους 
δύναμη. Ο θεσμός του ειδικού αγορητή, 
αν και φιλόπνοη προσθήκη του 
Καλλικρατικού νομοθέτη, έχει περιπέσει 
σε αδράνεια.  Με την παρούσα πρόταση 
αναμένεται η ενίσχυσή του και η 
ουσιαστική λειτουργία του. Κατά τη 
δυναμική της κάθε παράταξης, να 
ορίζεται ειδικός αγορητής, ο οποίος και 
με βάση τις σχετικές δεξιότητές του να 
αναλαμβάνει για λογαριασμό της 
παράταξης του, την προσθήκη θεμάτων 
στην ημερήσια διάταξη και την 
προετοιμασία εισηγήσεων επ’ αυτών .  

Οι ειδικοί αγορητές, προτείνεται να 
γνωστοποιούνται στον Πρόεδρο και εν 
συνεχεία σε όλους τους Περιφερειακούς 
Συμβούλους πριν τη συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, με τις 
ακόλουθες εισηγήσεις τους . Η 
κοινοποίηση του προσώπου του ειδικού 
αγορητή, του θέματος και της εισήγησης  
θα λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά (3) 
πλήρεις ημέρες πριν τη Συνεδρίαση.  

Ταυτόχρονα συστήνεται αίθουσα για 
τους Περιφερειακούς Συμβούλους, 
εξοπλισμένη με ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, με πρόσβαση στο 
διαδίκτυο και βιβλιοθήκη για τη βέλτιστη 
κατάρτιση των Περιφερειακών 
Συμβούλων, σε κάθε μία από τις έδρες 
των Περιφερειακών Ενοτήτων της 
Περιφέρειάς μας.  



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 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. Θέματα που δεν αναγράφονται στην 
ημερήσια διάταξη δεν μπορούν να 
συζητηθούν νομίμως, εκτός αν 
προταθούν από τον περιφερειάρχη, τους 
αντιπεριφερειάρχες, τον πρόεδρο του 
περιφερειακού συμβουλίου ή τους 
επικεφαλής των περιφερειακών 
παρατάξεων και αποφασίσει το 
περιφερειακό συμβούλιο με την 
απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού 
των μελών του να συζητηθούν, εκτός 
ημερησίας διάταξης. Οι επικεφαλής των 
περιφερειακών παρατάξεων 
προηγούνται στις τοποθετήσεις τους από 
τους συμβούλους. Ουδείς σύμβουλος 
μπορεί να ομιλήσει πριν λάβει από τον 
πρόεδρο την άδεια κατά τη σειρά 
εγγραφής του.  Ο ομιλητής απευθύνεται 
προς το συμβούλιο και είναι ελεύθερος 
στην έκφραση γνώμης και ψήφου και 
αποβλέπει πάντοτε στην ευσυνείδητη 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος όλων 
των πολιτών. 

 

 

 

Εκ νέου και επί της ουσίας ορισμός  του 
«κατεπείγοντος» των εκτός ημερήσιας 
διάταξης θεμάτων κατά τις 
Συνταγματικές διατάξεις και τη θεωρία 
του συνταγματικού δικαίου, ώστε να 
αποφεύγεται η επιβάρυνση της 
συζήτησης με θέματα που δεν είναι 
κατεπείγοντα και χρήζουν ουσιαστικής 
γνώσης από το Σώμα κι ενώ αποτελούν 
θέματα ολοκληρωμένης συζήτησης, 
τίθενται και εισέρχονται  στο Προεδρείο 
του Περιφερειακού Συμβουλίου με την 
μορφή των επίκαιρων ερωτήσεων-
ερωτημάτων. 

 Δηλαδή, «εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη 
είναι η ανάγκη που πρέπει να 
αντιμετωπιστεί άμεσα, αλλιώς εγκυμονεί 
κινδύνους». Η φύση ενός θέματος που 
προέκυψε πρέπει να είναι τέτοια, που να 
επιβάλλει ταχύτατη αντιμετώπιση. 
Ακολούθως, προς ορισμό της τυχόν 

«απρόβλεπτης ανάγκης»,   το στοιχείο 
του απρόβλεπτου συντρέχει όταν, 
κατά την ομαλή εξέλιξη της 
κοινωνικής ζωής δεν μπορεί να 
προβλεφθεί με ασφάλεια η έλευση 
ορισμένου γεγονότος που να 
χρειάζεται νομική κάλυψη, το οποίο 
όμως, επήλθε. Επί τη βάσει των 
παραπάνω, συγκεκριμενοποιείται η 
εισαγωγή του εκτός ημερήσιας 
διάταξης θέματος προς συζήτηση, 
χωρίς να επιβαρύνεται το ημερήσιο 
πρόγραμμα σύμφωνα και με τις 
επιταγές της συνταγματικής 
εφαρμοζόμενης θεωρίας, όπως 
επίσης της εισαγωγής επίκαιρων 



 6. 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 
 7. 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.  
8. Η διάρκεια κάθε συνεδρίασης ορίζεται 
σε ανώτατο όριο τετράωρη και μπορεί 
να παραταθεί σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις επί μια (1) ώρα το πολύ, με 
απόφαση του περιφερειακού 
συμβουλίου. Το περιφερειακό 
συμβούλιο μπορεί με απόφαση που 
λαμβάνει κατά την έναρξη της 
συνεδρίασης, να κατανείμει την 
ανωτέρω χρονική διάρκεια αυτής, κατά 
θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανάλογα 
με το χρόνο που αυτό απαιτεί και τη 
βαρύτητά του. Η συζήτηση των εκτός 
ημερήσιας διάταξης θεμάτων, των 
ανακοινώσεων και της συζήτησης επί 
των επερωτήσεων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τη μισή (1/2) ώρα και σε 
εξαιρετικές, κατά την κρίση του 
περιφερειακού συμβουλίου, 
περιπτώσεις την μια (1) ώρα. 
 9. Στην αρχή της συνεδρίασης του 
περιφερειακού συμβουλίου κάθε 
περιφερειακή παράταξη μπορεί να 
καταθέσει πρόταση έκδοσης 

ερωτήσεων τα οποία θα πρέπει να 
περικλείουν κατεπείγον ζήτημα, που 
για να εισαχθεί ως τέτοιο στη 
συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου θα πρέπει να έχει 
ανακύψει τουλάχιστον μετά την 
προθεσμία αποστολής της 
πρόσκλησης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ψηφίσματος. Εφόσον το περιφερειακό 
συμβούλιο αποφασίσει θετικά, οι 
προτάσεις έκδοσης ψηφισμάτων 
εντάσσονται ως θέματα της συνεδρίασης 
στο τέλος της ημερήσιας διάταξης. 
Δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική 
συζήτηση έχουν ο περιφερειάρχης, οι 
αντιπεριφερειάρχες και ο επικεφαλής 
της περιφερειακής παράταξης που το 
εισηγήθηκε.  
 

 

 



Άρθρο 21ο 
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 
σεειδικό 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 στο προεδρείο, η οποία 
αποχώρηση πρέπει να καταχωρείται στα 
πρακτικά. Το ίδιο ισχύει και στην 
περίπτωση επιστροφής συμβούλου. 4. Σε 
σύμβουλο που απουσιάζει 
αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς 
συνεδριάσεις μπορεί να επιβληθεί, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
234 του Ν. 3852/2010, η πειθαρχική 
ποινή της αργίας και σε περίπτωση 
υποτροπής μπορεί να επιβληθεί η 
πειθαρχική ποινή της έκπτωσης. 
Σύμβουλος που επιθυμεί να μην εκτελεί 
τις υποχρεώσεις του για διάστημα που 
υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, 
πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του 
περιφερειακού συμβουλίου. 5. Σε 
σύμβουλο που δεν εκτελεί τις 
υποχρεώσεις του για διάστημα που 

Στο πλαίσιο της μέγιστης δυνατής 
σύνθεσης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου κατά την ύψιστη 
αποφασιστική στιγμή του, ήτοι τη 
συνεδρίαση και με την πλήρη 
τεχνολογική ολοκλήρωση των εργασιών 
του, προτείνεται η εξ αποστάσεως 
παρουσία των Περιφερειακών 
Συμβούλων και συμμετοχή δια 
συστήματος βιντεοκλήσης (skype), με 
την ταυτόχρονη χρήση του application, 
σε περιπτώσεις δικαιολογημένου 
κωλύματος απουσίας του συμβούλου και 
παράλληλα  κατεπείγουσας και ύψιστης  
ανάγκης προς ψήφιση του θέματος προς 
συζήτηση. 



υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες, 
χωρίς την άδεια του συμβουλίου, μπορεί 
να επιβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 234 του Ν. 3852/2010, η 
πειθαρχική ποινή της αργίας ή η 
πειθαρχική ποινή της έκπτωσης με 
απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας. 6. 
Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος του 
περιφερειακού συμβουλίου έχει το 
καθήκον να ενημερώνει γραπτώς τον 
Ελεγκτή Νομιμότητας για κάθε 
περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας 
συμβούλου από τρεις (3) ή περισσότερες 
συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε 
κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα 
μεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς 
μήνες. Η παράλειψη αυτής της 
υποχρέωσης από τον πρόεδρο του 
περιφερειακού συμβουλίου αποτελεί το 
πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης 
καθήκοντος. 7. Ο περιφερειακός 
σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη 
συζήτηση ενός θέματος ή στην 
κατάρτιση και λήψη απόφασης του 
συμβουλίου ή να συμμετέχει σε 
γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα τα 
οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα 
εισαχθεί στο συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος 
ή συγγενής του, έως το δεύτερο βαθμό 
εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έχει υλικό ή 
ηθικό συμφέρον. Απόφαση που 
λαμβάνεται κατά παράβαση της 
διάταξης αυτής είναι άκυρη. Σε 
σύμβουλο που έλαβε μέρος στη 
συνεδρίαση μπορεί να επιβληθεί, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
234 του νόμου 3852/2010, η πειθαρχική 
ποινή της αργίας ή η πειθαρχική ποινή 
της έκπτωσης με απόφαση του Ελεγκτή 
Νομιμότητας. 
 

Ασημίνα Παπαναστασίου 

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 

 

 

 



 

 

 


