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Εισαγωγή

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχεται ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σχετικά με την
σύμπραξη

των

παρατάξεων,

την

συγκρότηση,

εκλογή

και

λειτουργία

του

περιφερειακού συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής καθώς και τη συγκρότηση
και λειτουργία της εκτελεστικής επιτροπής και των επιτροπών του περιφερειακού
συμβουλίου των αρχών που αναδείχθηκαν στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης
Μαϊου και 2ας Ιουνίου 2019 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3852/2010
όπως έχουν τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί με τους ν.4555/2018, ν.4604/2019 και
ν. 4623/2019.
Η εγκύκλιος διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια:
Κεφάλαιο 1: Σύμπραξη παρατάξεων
Κεφάλαιο 2: Περιφερειακό Συμβούλιο
Κεφάλαιο 3: Οικονομική επιτροπή
Κεφάλαιο 4: Εκτελεστική επιτροπή περιφέρειας
Κεφάλαιο 5: Επιτροπές περιφερειακού συμβουλίου
Επιπλέον, στο Παράρτημα 1 της εγκυκλίου παρατίθενται υποδείγματα:


πρόσκλησης 1ης συνεδρίασης περιφερειακού συμβουλίου,



πρακτικό εκλογής προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου,



πρακτικού εκλογής μελών οικονομικής επιτροπής

Σημειώνουμε ότι όπου στην παρούσα εγκύκλιο αναφέρεται Επόπτης ΟΤΑ και μέχρι
την έναρξη λειτουργίας των ΑΥΕ ΟΤΑ, νοείται ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης
Διοίκησης σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4623/2019.
Περιφερειακές αρχές1
Όργανα της περιφέρειας είναι ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες, το
περιφερειακό συμβούλιο, η οικονομική επιτροπή και η εκτελεστική επιτροπή.
Το περιφερειακό συμβούλιο αποτελείται από


σαράντα ένα (41) μέλη σε περιφέρειες με πληθυσμό έως 300.000 κατοίκους,

1 Άρθρο 113 του ν.3852/2010 όπως ισχύει
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πενήντα ένα ένα (51) μέλη σε περιφέρειες με πληθυσμό από 300.001 έως
800.000 κατοίκους καθώς και στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,



εβδομήντα ένα (71) μέλη σε περιφέρειες άνω των 800.000 κατοίκων,



το περιφερειακό συμβούλιο της περιφέρειας Αττικής αποτελείται από εκατόν
ένα (101) μέλη.

Διάρκεια περιφερειακής περιόδου & εγκατάσταση περιφερειακών αρχών
Η διάρκεια της περιφερειακής περιόδου είναι 4 έτη.
Η εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου
έτους από τη διεξαγωγή των εκλογών και η θητεία τους λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του
τέταρτου έτους.
Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του ν.4555/2018 (Κλεισθένης) όπως ισχύει:


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.



Η εκλογή Προεδρείου Συμβουλίων και Επιτροπών διενεργείται κατά τους
μήνες Σεπτέμβριο και Νοέμβριο.
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Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα που αναπτύσσονται στην
παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να απευθύνεστε στους κατωτέρω υπαλλήλους του
Τμήματος Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού:
ΟΝΟΜΑ

ΤΗΛ.

Δ/ΝΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Ρεγγίνα Βασιλάτου

213-1364947

r.vasilatou@ypes.gr

Σοφία Γαρυφάλλη

213-1364340

s.garyfalli@ypes.gr

Έφη Γκόλια

213-1364342

e.gkolia@ypes.gr

Σοφία

213- 1364391

s.theodorakopoulou@ypes.gr

Βάσω Μασούρα

213-1364026

v.masoura@ypes.gr

Δήμητρα Ρούτση

213-1364374

d.routsi@ypes.gr

Γιώργος Χρυσάφης

213-1364395

g.chrisafis@ypes.gr

Θεοδωρακοπούλου
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Κεφ.1 Περιφερειακές παρατάξεις

Σύμπραξη περιφερειακών παρατάξεων
Δύο ή περισσότερες περιφερειακές παρατάξεις μπορούν να συμπράττουν, εφόσον
μια

από

αυτές

είναι

η

παράταξη

με

την

οποία

έχει

εκλεγεί

ο

2

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.
Το πρακτικό κατατίθεται:


στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου, και αν δεν έχει εκλεγεί
προεδρείο



στο σύμβουλο του συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο περιφερειάρχης και
που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας,
εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του
δικαστηρίου.

και επικυρώνεται αμελλητί αντίστοιχα από αυτόν στον οποίο κατατέθηκε
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 παράταξη με την οποία εξελέγη ο περιφερειάρχης, για
τις εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Σε περίπτωση αναπλήρωσης περιφερειακού συμβούλου, ο οποίος ανήκει σε
παράταξη η οποία συνέπραξε, τη θέση του καταλαμβάνει κατά τη διαδικασία του
άρθρου 157 του ν. 3852/2010, ο επόμενος κατά σειρά αναπληρωματικός
περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης από την οποία προέρχεται, σύμφωνα με
2 Άρθρο 168, παρ.12 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει
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την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο, ο οποίος και
καθίσταται αυτοδικαίως μέλος της νέας παράταξης.

Περιφερειακές παρατάξεις3
Τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου ανήκουν σε περιφερειακές παρατάξεις
ανάλογα με το συνδυασμό με τον οποίο έχουν εκλεγεί, ανεξαρτήτως αριθμού
εκλεγέντων.
Για την αποδοτικότερη λειτουργία των περιφερειακών παρατάξεων η περιφερειακή
αρχή τους παραχωρεί κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο και γραμματειακή υποστήριξη.
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.
Ανεξαρτητοποίηση- διαγραφή μέλους από την περιφερειακή παράταξη
Μέλος του περιφερειακού συμβουλίου μπορεί με γραπτή δήλωσή του προς το
προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί από την περιφερειακή παράταξη, με την οποία έχει
εκλεγεί.
Αν η περιφερειακή παράταξη έχει τρία (3) τουλάχιστον μέλη, με αιτιολογημένη
απόφαση και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτών, είναι δυνατόν να
διαγραφεί σύμβουλος, ο οποίος είναι μέλος της.
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 ή της οικονομικής επιτροπής, όπου
εκλέχθηκε ως μέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή
διαγράφηκε. Είναι δυνατή όμως, η επανένταξή του στην παράταξη από την οποία
ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε,

εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα δύο τρίτα

(2/3) των μελών προκειμένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη
και από όλα τα μέλη, προκειμένου για παρατάξεις με λιγότερα από τρία (3) μέλη.
Τέλος, σημειώνεται ότι, μπορεί ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος να
οριστεί ή να παραμείνει θεματικός αντιπεριφερειάρχης.

3 Άρθρο 168 παρ.6-11 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
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Κεφ. 2 Περιφερειακό Συμβούλιο
Συγκρότηση περιφερειακού συμβουλίου
Το περιφερειακό συμβούλιο αποτελείται από τους περιφερειακούς συμβούλους, οι
οποίοι έχουν αναδειχθεί με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.
Η θητεία των περιφερειακών συμβούλων είναι τετραετής. Η εγκατάσταση των μελών
του περιφερειακού συμβουλίου γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη
διεξαγωγή των εκλογών και η θητεία τους λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του τέταρτου
έτους. Ειδικά, για την πρώτη εφαρμογή του ν.4555/2018 (πρόγραμμα «Κλεισθένης
Ι») η εγκατάσταση των αρχών που προέκυψαν από τις εκλογές της 26ης Μαΐου και 2ης
Ιουνίου 2019 θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και η θητεία τους λήγει την 31η
Δεκεμβρίου 2023.4
Το περιφερειακό συμβούλιο για να λειτουργήσει, θα πρέπει να συγκροτηθεί σε σώμα.
Η συγκρότηση του περιφερειακού συμβουλίου σε σώμα γίνεται με την εκλογή του
προεδρείου του, το οποίο αποτελείται από5:
1. τον Πρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από την παράταξη του εκλεγέντος
περιφερειάρχη είτε αναδείχθηκε πρώτη είτε δεύτερη σε εκλογική δύναμη
2. τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από την παράταξη που αναδείχθηκε,
αντίστοιχα, δεύτερη ή πρώτη σε εκλογική δύναμη, αλλά δεν ανέδειξε τον
περιφερειάρχη.
3. τον Γραμματέα, ο οποίος προέρχεται από την τρίτη σε εκλογική δύναμη
παράταξη
Η θητεία του προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου είναι διετής και η εκλογή
των μελών του γίνεται την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου κατά το πρώτο και τρίτο
έτος της περιφερειακής περιόδου, για την ανάδειξη του προεδρείου της πρώτης και
της δεύτερης διετίας αντίστοιχα6. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4555/2018
η εκλογή του προεδρείου μπορεί γίνει την Κυριακή 1η ή την Κυριακή 8η

4 Άρθρο 114, παρ.6γ του ν.3852/2010, όπως ισχύει
5 Άρθρο 165 παρ.2 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
6 Άρθρο 114, παρ. 1 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει
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Σεπτεμβρίου 20197, κατά το πρώτο έτος έναρξης της περιφερειακής περιόδου και
την πρώτη Κυριακή του μηνός Νοεμβρίου κατά το τρίτο έτος αυτής8.
Επομένως, την Κυριακή 1 ή 8 Σεπτεμβρίου 2019, συγκαλείται το συμβούλιο σε
συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείου για το πρώτο ήμισυ θητείας
των περιφερειακών αρχών και την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021 για την εκλογή των
μελών του προεδρείου για το δεύτερο ήμισυ της θητείας τους.
Για την εκλογή προεδρείου για το πρώτο ήμισυ της θητείας των περιφερειακών
αρχών, την πρόσκληση στους συμβούλους του περιφερειακού συμβουλίου απευθύνει
ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες
ψήφους, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής και, σε περίπτωση
ισοψηφίας, εκείνος που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του
δικαστηρίου.9 Ο εν λόγω σύμβουλος αναλαμβάνει καθήκοντα προεδρεύοντος κατά
την πρώτη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου. Για την εκλογή προεδρείου
για το δεύτερο ήμισυ της θητείας των περιφερειακών αρχών, το περιφερειακό
συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση του προέδρου του σώματος.
Για το χρόνο επίδοσης της πρόσκλησης συνεδρίασης για τη συγκρότηση του
περιφερειακού συμβουλίου, δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη στον ν.3852/2010.
Ωστόσο, η πρόσκληση θα πρέπει να κοινοποιηθεί έγκαιρα σε όλα τα τακτικά μέλη του
περιφερειακού συμβουλίου προκειμένου να λάβουν γνώση του χρόνου συνεδρίασης.
Υπόδειγμα της πρόσκλησης παρατίθεται στο Παράρτημα 1
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν σταλεί η πρόσκληση, το συμβούλιο συνέρχεται
αυτεπαγγέλτως, δηλ. χωρίς πρόσκληση, στις 10.00 το πρωί της 1ης ή της 8ης
Σεπτεμβρίου 2019 ή της 7ης Νοεμβρίου 2021 αντίστοιχα, στην αίθουσα συνεδριάσεων
του περιφερειακού συμβουλίου.10
Καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα κατά μεν τη συνεδρίαση του έτους έναρξης της
περιφερειακής περιόδου ανατίθενται από τον προεδρεύοντα σύμβουλο σε υπάλληλο
της περιφέρειας, κατά δε τη συνεδρίαση του τρίτου έτους αυτής καθήκοντα ασκεί ο
Γραμματέας του περιφερειακού συμβουλίου.

7 Επίκειται νομοθετική ρύθμιση.
8 Άρθρο 114, παρ. 6γ του ν. 3852/2010 για την πρώτη εφαρμογή του Ν.4555/2018 & άρθρο 165 του
ν.3852/2010, όπως ισχύει
9 Άρθρο 165, παρ. 1 ν. 3852/2010, όπως ισχύει
10 Άρθρο 165 παρ.4 Ν.3852/2010, όπως ισχύει
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Οι συνεδριάσεις για την εκλογή του Προεδρείου, καθώς και για την εκλογή των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία ακολουθεί την εκλογή προεδρείου, είναι
ειδικές και πραγματοποιούνται μόνο για τον σκοπό αυτό. Μετά την εκλογή,
επομένως, του προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου και των μελών
της οικονομικής επιτροπής, δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση για άλλο θέμα
στο περιφερειακό συμβούλιο.

Εκλογή προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου
H διαδικασία για την ανάδειξη του προεδρείου, εφόσον διαπιστωθεί η απαρτία,
λαμβάνει χώρα σε δύο διακριτές φάσεις.11
Α΄ φάση: Εκλογή υποψηφίων από τις παρατάξεις
Ανάδειξη υποψηφίου προέδρου:
Οι περιφερειακοί σύμβουλοι που ανήκουν στην παράταξη του περιφερειάρχη
συνέρχονται πρώτοι και εκλέγουν μεταξύ των μελών αυτής που θα εκδηλώσουν
ενδιαφέρον έναν εξ αυτών με μυστική ψηφοφορία, ως προτεινόμενο για το
αξίωμα του προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου.
Υποψήφιος για το αξίωμα αυτό εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών της παράταξης.
Αν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.
Αν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου των μελών της παράταξης ή υπάρξει ισοψηφία, διενεργείται και
τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων.
Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική
πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την
κλήρωση διενεργεί ο προεδρεύων σύμβουλος.12
Ανάδειξη υποψήφιου αντιπροέδρου:
Στη συνέχεια, οι περιφερειακοί σύμβουλοι που ανήκουν στην παράταξη που
αναδείχθηκε δεύτερη ή πρώτη σε εκλογική δύναμη, αλλά δεν ανέδειξε τον

11 Άρθρο 165, παρ. 3 Ν. 3852/2010, όπως ισχύει
12 Άρθρο 165, παρ.3α του ν.3852/2010, όπως ισχύει
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περιφερειάρχη συνέρχονται και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία έναν εξ’ αυτών
που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ως υποψήφιο αντιπρόεδρο.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι ίδια με την εκλογή υποψήφιου προέδρου.13
Ανάδειξη υποψήφιου γραμματέα:
Τέλος, οι σύμβουλοι που ανήκουν στην τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη
συνέρχονται και εκλέγουν μεταξύ τους έναν εξ’ αυτών που θα εκδηλώσουν
ενδιαφέρον, σε μυστική ψηφοφορία τον υποψήφιο γραμματέα με την ίδια
διαδικασία που ακολουθήθηκε και για την εκλογή του υποψήφιου προέδρου.14
Στην περίπτωση ενός μόνο υποψήφιου για κάποιο από τα αξιώματα του προεδρείου
του περιφερειακού συμβουλίου, αυτός είναι ο υποψήφιος που προτείνεται από την
παράταξη.
Αν για οποιαδήποτε από τις θέσεις του προεδρείου δεν υπάρξει υποψηφιότητα από
την αντίστοιχη παράταξη, τότε καλείται το σύνολο του σώματος και εκλέγει με
μυστική ψηφοφορία, μεταξύ του συνόλου των περιφερειακών συμβούλων τον
υποψήφιο που ελλείπει. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια με την εκλογή
υποψηφίου προέδρου.15
Σημειώνουμε ότι, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι αντιπεριφερειάρχες δεν
μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου.16
Β΄ φάση: Εκλογή μελών του προεδρείου από το σύνολο του περιφερειακού
συμβουλίου
Μετά την ανάδειξη των υποψηφίων για τα αξιώματα του προεδρείου, το
περιφερειακό συμβούλιο επικυρώνει με ψηφοφορία την εκλογή του υποψηφίου για
κάθε αξίωμα. Η επικύρωση της εκλογής δεν γίνεται με μυστική ψηφοφορία εφόσον
δεν προβλέπεται ρητά από τη διάταξη.
Εάν κατά τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου για την επικύρωση της
εκλογής, υποβληθεί διαφορετική πρόταση υποψηφιότητας για κάποιο από τα
αξιώματα από την παράταξη που έχει δικαίωμα να υποδείξει τον αντίστοιχο
υποψήφιο, διενεργείται μυστική ψηφοφορία για την επιλογή μεταξύ του αρχικά
αναδειχθέντος υποψηφίου και του νέου προτεινόμενου.
13 Άρθρο 165, παρ. 3β του ν.3852/2010, όπως ισχύει
14 Άρθρο 165, παρ.3γ του ν.3852/2010, όπως ισχύει
15 Άρθρο 165, παρ.3 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
16 Άρθρο 160, παρ.6 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
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Εάν κατά την ψηφοφορία καμία από τις διαφορετικές προτάσεις δεν καταφέρει να
συγκεντρώσει τα 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του περιφερειακού
συμβουλίου, τότε ο υποψήφιος που έχει υποδειχθεί αρχικά για κάθε αξίωμα θεωρείται
ότι εκλέχθηκε και η εκλογή του επικυρώνεται από το περιφερειακό συμβούλιο.

17

Με βάση τα παραπάνω, ο προεδρεύων πριν προχωρήσει στην επικύρωση της εκλογής
σκόπιμο είναι να ρωτήσει τους συμβούλους των παρατάξεων οι οποίες έχουν
δικαίωμα να υποδείξουν υποψηφίους για κάθε αξίωμα, εάν υπάρχει διαφορετική
πρόταση.
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Η επικύρωση της εκλογής των προτεινόμενων υποψηφίων λαμβάνει χώρα ακόμα και
εάν κάποια υποψηφιότητα συγκεντρώσει λιγότερες θετικές από αρνητικές ψήφους.
Η εκλογή στη θέση του αντιπροέδρου και του γραμματέα του περιφερειακού
συμβουλίου δεν συνεπάγεται κώλυμα συμμετοχής στις επιτροπές του περιφερειακού
συμβουλίου.
Μη επίτευξη εκλογής ή ματαίωση συνεδρίασης
Εάν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή ματαιωθεί η συνεδρίαση λόγω μη
ύπαρξης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή 8 ή 15
Σεπτεμβρίου 2019

(ή

Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021,

αντίστοιχα)

και

εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφεται προηγουμένως. Αν και στη δεύτερη
συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν
σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται:


Στη θέση του προέδρου ο σύμβουλος από την παράταξη του περιφερειάρχη
που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης σύμφωνα με τη
δικαστική απόφαση που τους ανακήρυξε



Στη θέση του αντιπροέδρου ο σύμβουλος από την παράταξη που
αναδείχθηκε, δεύτερη ή πρώτη σε εκλογική δύναμη, αλλά δεν ανέδειξε τον
περιφερειάρχη και έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης



Στη θέση του Γραμματέα ο σύμβουλος από την τρίτη σε εκλογική δύναμη
παράταξη που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης

Αν δεν υπάρχουν σύμβουλοι από τις παρατάξεις που αναδεικνύουν Αντιπρόεδρο και
Γραμματέα, οι θέσεις καταλαμβάνονται από τους συμβούλους της παράταξης του

17 Άρθρο 165, παρ.3δ του ν.3852/2010, όπως ισχύει

περιφερειάρχη, που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης,
σύμφωνα με την ίδια δικαστική απόφαση18.
Επικύρωση της εκλογής
Τα πρακτικά της εκλογής, εντός πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής,
αποστέλλονται στον Επόπτη ΟΤΑ ο οποίος, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν
προσφυγής δημότη της περιφέρειας, η οποία ασκείται μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται εντός πέντε
(5) ημερών από την παραλαβή, αν είναι νόμιμη ή όχι η εκλογή προεδρείου.
Σε περίπτωση ακύρωσης της εκλογής, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την πρώτη
Κυριακή από την ημέρα που θα περιέλθει η ακυρωτική απόφαση στην περιφέρεια19.
Υπόδειγμα πρακτικών εκλογής παρατίθεται στο Παράρτημα 1.
Παραίτηση από το αξίωμα μέλους του προεδρείου
Η παραίτηση από το αξίωμα του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα
του περιφερειακού συμβουλίου υποβάλλεται στο συμβούλιο και γίνεται οριστική,
αφότου πληρωθεί η αντίστοιχη θέση20. Ο παραιτούμενος παραμένει σύμβουλος.
Για την αποδοχή της παραίτησης γίνεται ειδική συνεδρίαση την πρώτη Κυριακή μετά
την υποβολή της παραίτησης.
Στην ίδια συνεδρίαση, το συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης, προβαίνει,
κατά περίπτωση, στην εκλογή νέου προέδρου, αντιπροέδρου ή γραμματέα, με την
ίδια διαδικασία με την οποία εκλέχθηκε αρχικά το προεδρείο.

Λειτουργία περιφερειακού συμβουλίου
Αρμοδιότητες
Το περιφερειακό συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ανήκουν στην
περιφέρεια ή του έχουν ανατεθεί με διάταξη νόμου, εκτός από εκείνες που έχουν
ανατεθεί με ρητή διάταξη σε άλλο όργανο της περιφέρειας ή έχουν μεταβιβαστεί από
το ίδιο το συμβούλιο σε επιτροπή του21.

18 Άρθρο 165, παρ. 5 ν. 3852/2010, όπως ισχύει
19 Άρθρο 165, παρ. 6 ν. 3852/2010, όπως ισχύει
20 Άρθρο 166 ν.3852/2010, όπως ισχύει
21 Άρθρο 163 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
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Οι αρμοδιότητες του περιφερειακού συμβουλίου περιγράφονται στον Ν.3852/2010
ιδίως στο άρθρο 163 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και στην ειδικότερη
νομοθεσία με την οποία του ανατίθενται αρμοδιότητες.
Σύγκληση περιφερειακού συμβουλίου
Το περιφερειακό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση του
προέδρου του, σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
Για το χώρο των συνεδριάσεων και την πρόσκληση των συνεδριάσεων προβλέπονται
τα εξής:
Χώρος συνεδριάσεων22:
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 απόφασή του.
Στις νησιωτικές περιφέρειες το συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και μέσω
τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το ίδιο ισχύει και για τις λοιπές
περιφέρειες σε κατεπείγουσες μόνο περιπτώσεις.
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.
Πρόσκληση συνεδρίασης23
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.
Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και αποστέλλεται
ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά μαζί με τις εισηγήσεις στους συμβούλους πέντε (5)
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.
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 να
22 Άρθρο 167 παρ.1 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
23 Άρθρο 167 παρ.2 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
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ορίσει με την ίδια δήλωση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ή
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.
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)24.
Αν το συμβούλιο δεν συγκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή
της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση
και αποφασίζει για τα θέματα για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του.
Δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθουν δύο (2)
μήνες, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του συμβουλίου, εκτός αν γίνεται
επίκληση νεότερων στοιχείων.
Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το
συμβούλιο, μπορεί με απόφαση του οικείου Επόπτη Ο.Τ.Α., να τεθεί σε αργία και, σε
περίπτωση υποτροπής, να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμα, σύμφωνα με τα άρθρα
233 και 234 του ν.3852/201025.
Συνεδριάσεις περιφερειακού συμβουλίου
Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου καλείται ο περιφερειάρχης, διαφορετικά η
συνεδρίαση είναι άκυρη. Ο περιφερειάρχης μετέχει στις συζητήσεις του συμβουλίου
χωρίς ψήφο και έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του κατά προτεραιότητα.

24 Άρθρο 167 παρ.3 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
25 Άρθρο 233 του ν.3852/2010: «Πειθαρχική ευθύνη», άρθρο 234 του ν.3852/2010 «Πειθαρχική
διαδικασία»
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Όταν ο περιφερειάρχης απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νομίμως26. Στην
περίπτωση όμως αυτή ο αναπληρωτής δεν στερείται του δικαιώματος της ψήφου
κατά τη λήψη αποφάσεων από το συμβούλιο.
Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου μπορεί να ζητεί στοιχεία από τις
υπηρεσίες της περιφέρειας και να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε για τη
διατύπωση απόψεων ή παροχή στοιχείων και πληροφοριών για τις υποθέσεις της
περιφέρειας27.
Ο πρόεδρος του περιφερειακού 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 συνεδρίαση28.
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 από 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 κανονισμό λειτουργίας του περιφερειακού συμβουλίου επιβάλλονται χρονικοί
περιορισμοί για τις αγορεύσεις και τις συζητήσεις στο περιφερειακό συμβούλιο, για
τον περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες, τους επικεφαλής των παρατάξεων, τους
ειδικούς αγορητές και τους περιφερειακούς συμβούλους29. Σε περίπτωση που δεν έχει
θεσπισθεί κανονισμός λειτουργίας από το περιφερειακό συμβούλιο, ισχύει ο πρότυπος
κανονισμός που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από
γνώμη της Ένωσης Περιφερειών30.

26 Σύμφωνα με το άρθρο 161 του ν.3852/2010 όπως ισχύει, ο περιφερειάρχης αναπληρώνεται από τον
αντιπεριφερειάρχη που έχει ο ίδιος ορίσει ή διαφορετικά από τον περιφερειακό σύμβουλο του
επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους στην πολυπληθέστερη
περιφερειακή ενότητα και σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
27 Άρθρο 168 παρ.3 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
28 Άρθρο 168 παρ.4 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
29 Άρθρο 167 παρ.4 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
30 Άρθρο 167 παρ.6 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
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Το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με απλή
πλειοψηφία των παρόντων μελών του, να επιτρέπει να λάβουν το λόγο εκπρόσωποι
φορέων ή πολίτες που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, εφόσον το ζητήσουν31.
Οι επικεφαλής των παρατάξεων, κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον
περιφερειάρχη, εκφράζουν τις απόψεις τους σύμφωνα με τη σειρά εκλογής τους32.
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 έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση
ισοψηφίας, όποιος είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίου33.
Ημερήσια διάταξη34
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 πρόταση
- εισήγηση 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.
Απαρτία και λήψη αποφάσεων35
Το συμβούλιο έχει απαρτία εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα
απόντα. Στον πίνακα που ακολουθεί δίδεται ο ελάχιστος αριθμός περιφερειακών
συμβούλων για το σχηματισμό της απαρτίας ανάλογα με τον αριθμό μελών του
περιφερειακού συμβουλίου.

31 Άρθρο 167, παρ.5 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
32 Άρθρο 168, παρ.8 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
33 Άρθρο 168, παρ. 2 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
34 Άρθρο 168 παρ.1 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
35 Άρθρο 169 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
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Α

Β

Αριθμός μελών

Ελάχιστος αριθμός

περιφερειακού

περιφερειακών συμβούλων

συμβουλίου

για το σχηματισμό
απαρτίας

41

21

51

26

71

36

101

51

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.
Αν μέλος του συμβουλίου 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. (βλ. παράδειγμα 3ο στην
επόμενη παράγραφο).
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
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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.
Παραδείγματα λήψης απόφασης περιφερειακού συμβουλίου
Η απαρτία, ο ελάχιστος δηλ. αριθμός των μελών που πρέπει να είναι παρόντα
προκειμένου να ληφθούν έγκυρες αποφάσεις, λογίζεται στην αρχή της συνεδρίασης.
Θεωρείται μάλιστα ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην
ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης αυτής, ακόμα και αν κατά τη διάρκεια της
αποχωρήσουν μέλη του συλλογικού οργάνου, με την παρουσία των οποίων
εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη απαρτία ενώ τα εναπομείναντα στην πραγματικότητα
υπολείπονται του αριθμού που χρειάζεται για τον σχηματισμό της (πλασματική
απαρτία).
Στην περίπτωση πλασματικής απαρτίας, οι απαιτούμενες για τη λήψη απόφασης
ψήφοι δεν υπολογίζονται επί των πραγματικά παρόντων, των εναπομεινάντων δηλ.
συμβούλων, αλλά επί του αριθμού αυτών που απαιτούνται για το σχηματισμό
απαρτίας.
Στην περίπτωση όμως που μετά τις αποχωρήσεις δεν θίγεται η απαιτούμενη απαρτία,
οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων σύμφωνα με
τον γενικό κανόνα.
Στη συνέχεια δίδονται παραδείγματα για περιφερειακό συμβούλιο με 41 μέλη, για το
οποίο η απαρτία είναι 21 μέλη.
Παράδειγμα 1ο:
Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, λόγω αποχωρήσεων, μένουν λιγότερα από 21
μέλη που είναι το όριο της απαρτίας. Σε αυτή την περίπτωση, θεωρείται ότι συντρέχει
πλασματική απαρτία για όλα τα θέματα και απαιτούνται 11 τουλάχιστον θετικές
ψήφοι για τη λήψη έγκυρης απόφασης.
Παράδειγμα 2ο:
Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, λόγω αποχωρήσεων, μένουν περισσότερα από 21
μέλη που είναι το όριο της απαρτίας.
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Σε αυτή την περίπτωση για τη λήψη απόφασης απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των
πραγματικά παρόντων, των εναπομείναντων δηλ. περιφερειακών συμβούλων.
Εάν δηλ. η συνεδρίαση ξεκίνησε με 35 μέλη και αποχωρήσουν κατά τη διάρκεια 5
μέλη, τα 30 εναπομείναντα μέλη είναι περισσότερα από το όριο της απαρτίας (21
μέλη) κι επομένως για τη λήψη απόφασης απαιτούνται τουλάχιστον 16 θετικές
ψήφοι.
Παράδειγμα 3ο: Λευκή ψήφος και άρνηση ψήφου
Έστω ότι κατά τη συνεδρίαση είναι παρόντα 35 μέλη. Για τη λήψη απόφασης
απαιτούνται 18 θετικοί ψήφοι. Εάν κατά την ψηφοφορία 2 μέλη του συμβουλίου
δώσουν λευκή ψήφο και 1 μέλος αρνηθεί ψήφο, τότε τα 3 μέλη δεν λογίζονται στο
σύνολο των παρόντων μελών. Επομένως, ως παρόντα θεωρούνται 32 μέλη και για τη
λήψη απόφασης απαιτούνται 17 θετικές ψήφοι.
Πρακτικά συνεδριάσεως36
Στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του
γραμματέα του περιφερειακού συμβουλίου.
Για τη γραμματειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων του περιφερειακού συμβουλίου
ορίζονται υπάλληλοι της περιφέρειας με απόφαση του περιφερειάρχη.

37

Τα πρακτικά καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής ή μαγνητοσκοπικής
συσκευής ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Ο αρμόδιος περιφερειακός
υπάλληλος κρατεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.
Τήρηση πρακτικών


Τα απομαγνητοφωνημένα ή απομαγνητοσκοπημένα κείμενα αποτυπώνονται
γραπτά και τα σχετικά φύλλα αριθμεί και μονογράφει ο πρόεδρος του
περιφερειακού συμβουλίου. Στο τέλος του έτους, τα πρακτικά αυτά
βιβλιοδετούνται,

με ευθύνη του προέδρου και του γραμματέα του

περιφερειακού συμβουλίου. Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η
χρήση μαγνητοφωνικής ή μαγνητοσκοπικής συσκευής, τηρούνται πρόχειρα
πρακτικά, τα οποία αντιγράφονται και φέρουν τη μονογραφή του προέδρου
του περιφερειακού συμβουλίου. Τα φύλλα αυτά παίρνουν αρίθμηση που
αποτελεί

συνέχεια

της

αριθμήσεως

36 Άρθρο 170 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
37 Άρθρο 168, παρ.5 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
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απομαγνητοφωνημένων

ή
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απομαγνητοσκοπημένων κειμένων και βιβλιοδετούνται μαζί με τα κείμενα
αυτά.

Η μη τήρηση των πρακτικών σύμφωνα με τα παραπάνω συνιστά
πειθαρχικό αδίκημα για τον πρόεδρο και τον γραμματέα του
περιφερειακού συμβουλίου.


Τα πρακτικά, υπογράφονται από τα μέλη του προεδρείου και επικυρώνονται
στην επόμενη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου.



Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης παίρνουν ιδιαίτερο αύξοντα αριθμό, με
διακεκριμένη αρίθμηση κατ` έτος. Πρακτικό συντάσσεται και όταν η
συνεδρίαση ματαιώνεται για οποιονδήποτε λόγο. Κάθε απόφαση του
συμβουλίου παίρνει ιδιαίτερο αριθμό και στην αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα
αρίθμηση.

Πρόσβαση στα πρακτικά- Δημοσίευση αποφάσεων38


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.



Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, με
ευθύνη του γραμματέα, δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο σημειώνονται τα
θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και το περιεχόμενο
τους. Ο πίνακας αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της περιφέρειας,
παράλληλα με της διατάξεις που προβλέπουν τυχόν ειδικό τρόπο για τη
δημοσίευση των αποφάσεων του περιφερειακού συμβουλίου.



Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εγγράφως, κυρωμένα
αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη
γνώση αυτών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.

Η μη δημοσίευση των αποφάσεων στην ιστοσελίδα συνιστά λόγο
ακυρότητας της απόφασης.
Υποχρεώσεις μελών προεδρείου
Υποχρεώσεις προέδρου περιφερειακού συμβουλίου


καλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, (άρθρο 167 παρ.2
του ν.3852/2010 όπως ισχύει)

38 Άρθρο 170, παρ.5-8 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
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Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να
καλέσει το συμβούλιο39, μπορεί με απόφαση του οικείου Επόπτη
Ο.Τ.Α., να τεθεί σε αργία και, σε περίπτωση υποτροπής, να κηρυχθεί
έκπτωτος από το αξίωμα, σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234 του
ν.3852/201040.


καταρτίζει την ημερήσια διάταξη (άρθρο 168 παρ.1 του ν.3852/2010 όπως
ισχύει)



μπορεί να ζητεί στοιχεία από τις υπηρεσίες της περιφέρειας και να καλεί στις
συνεδριάσεις οποιονδήποτε για τη διατύπωση απόψεων ή παροχή στοιχείων
και πληροφοριών για τις υποθέσεις της περιφέρειας, (άρθρο 168 παρ.3 του
ν.3852/2010 όπως ισχύει)



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 168 παρ.4 του ν.3852/2010 όπως ισχύει)



αριθμεί και μονογράφει τα φύλλα των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών και
έχει την ευθύνη της βιβλιοδέτησής τους στο τέλος του έτους, (άρθρο 170
παρ.2 του ν.3852 2010)

Η μη τήρηση των πρακτικών σύμφωνα με τα παραπάνω συνιστά
πειθαρχικό αδίκημα για τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου.


υπογράφει τα πρακτικά, (άρθρο 170 παρ.3 του ν.3852 2010)



έχει το καθήκον να ενημερώνει γραπτώς τον Επόπτη ΟΤΑ 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, (άρθρο
171 παρ.5 του ν.3852/2010)

Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο του
περιφερειακού συμβουλίου αποτελεί το πειθαρχικό παράπτωμα της
σοβαρής παράβασης καθήκοντος.

39 Άρθρο 167 παρ.3 του ν.3852/2010 όπως ισχύει
40 Άρθρο 233 του ν.3852/2010: «Πειθαρχική ευθύνη», άρθρο 234 του ν.3852/2010 «Πειθαρχική
διαδικασία»

23

Υποχρεώσεις Αντιπροέδρου περιφερειακού συμβουλίου


υπογράφει τα πρακτικά, (άρθρο 170 παρ.3 του ν.3852 2010)



αναπληρώνει τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου που απουσιάζει ή
κωλύεται, (άρθρο 168 παρ.2 του ν.3852/2010)

Υποχρεώσεις Γραμματέα περιφερειακού συμβουλίου


Έχει την ευθύνη τήρησης των πρακτικών, (άρθρο 170 παρ.1 του ν.3852/2010
όπως ισχύει)
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έχει την ευθύνη της βιβλιοδέτησής των πρακτικών στο τέλος του έτους,
(άρθρο 170 παρ.2 του ν.3852 2010 όπως ισχύει)

Η μη τήρηση των πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 170 παρ.2 του
ν.3852/2010 συνιστά πειθαρχικό αδίκημα για το γραμματέα του

περιφερειακού συμβουλίου.


υπογράφει τα πρακτικά, (άρθρο 170 παρ.3 του ν.3852 2010)



με ευθύνη του, τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του περιφερειακού
συμβουλίου δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που
συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και το περιεχόμενο της. Ο πίνακας
της αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της περιφέρειας, παράλληλα με της
διατάξεις που προβλέπουν τυχόν ειδικό τρόπο για τη δημοσίευση των
αποφάσεων

του περιφερειακού συμβουλίου,

ν.3852/2010 όπως ισχύει)

(άρθρο 170 παρ.6 του

Περιφερειακοί σύμβουλοι
Οι περιφερειακοί σύμβουλοι41:


Διαθέτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ως εκπρόσωποι του λαού
της περιφέρεια τους, που εκλέγονται με άμεση ψηφοφορία, το δικαίωμα της
κατά συνείδηση γνώμης και ψήφου.



Έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να εκτελούν την αποστολή τους,
έχοντας στη διάθεση τους τον ανάλογο χρόνο, τις υπηρεσίες και τα μέσα
υποστήριξης, καθώς και τους ανάλογους οικονομικούς πόρους, ώστε να
διασφαλίζεται η απρόσκοπτη εκπλήρωση της λαϊκής εντολής.



Μεριμνούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για την τήρηση των
αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής
Διοίκησης στους οργανισμούς όπου υπηρετούν, ενώ απέχουν υποχρεωτικά
από τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα
ιδιωτικά τους συμφέροντα ή με τα συμφέροντα συγγενών τους έως το
δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας

Υποχρεώσεις συμβούλων42
Ο σύμβουλος


εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση



υποχρεούται να μετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις του συμβουλίου και όλων
των επιτροπών, στις οποίες τον έχει εκλέξει το περιφερειακό συμβούλιο.



υποβάλλει την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή κατάσταση σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία και τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα
της περιφέρειας, εφόσον οριστεί αντιπεριφερειάρχης, ή εκλεγεί μέλος
οικονομικής

επιτροπής

ή

των

επιτροπών

του

περιφερειακού

συμβουλίου αποφασιστικού χαρακτήρα ή των μητροπολιτικών
επιτροπών 43


οφείλει αμέσως μετά την εγκατάσταση 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

41 Άρθρο 180 του ν.3852/2010
42 Άρθρο 171 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
43 Άρθρο 171, παρ.6 & άρθρο 61 παρ.4 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
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να ορίσει με την ίδια δήλωση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ή
οποιοδήποτε, κατά την επιλογή του, πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση44
Μη εκτέλεση υποχρεώσεων- απουσία από τις συνεδριάσεις45
Σύμβουλος που επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που
υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του
συμβουλίου.
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.
Σε σύμβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που 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 Επόπτη ΟΤΑ.
Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου έχει το καθήκον να
ενημερώνει γραπτώς τον Επόπτη ΟΤΑ 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 σοβαρής
παράβασης καθήκοντος.
Κώλυμα συμμετοχής σε συνεδρίαση46
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 ενώ είχε κώλυμα μπορεί να
επιβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 234 του ν.3852/2010, η
44 Άρθρο 167 παρ.2 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
45 Άρθρο 171 παρ.3, 4, 5 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
46 Άρθρο 172 του ν.3852/2010
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πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης με
απόφαση του Επόπτη ΟΤΑ.
Παραίτηση περιφερειακών συμβούλων- Αντικατάσταση και αναπλήρωση
Παραίτηση περιφερειακών συμβούλων
Η παραίτηση των περιφερειακών συμβούλων υποβάλλεται εγγράφως στον οικείο
περιφερειάρχη και γίνεται οριστική την επομένη της κατάθεσης της σχετικής δήλωσης
στο πρωτόκολλο.47
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Αντικατάσταση και αναπλήρωση συμβούλων48
Τις θέσεις περιφερειακών συμβούλων που για οποιονδήποτε λόγο μένουν κενές,
καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί του ίδιου συνδυασμού.
Ο περιφερειάρχης καλεί αμέσως τους αναπληρωματικούς συμβούλους, με τη σειρά
της εκλογής τους. Αυτοί οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία μέσα σε πέντε
(5) μέρες από την επίδοση της πρόσκλησης. Η ορκωμοσία γίνεται ενώπιον του
περιφερειάρχη. Αν δεν παρουσιαστούν μέσα στην προθεσμία αυτή, αποβάλλουν,
αυτοδικαίως, την ιδιότητα του αναπληρωματικού.
Αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών του συνδυασμού αυτού, καλούνται
να

καταλάβουν

τις

θέσεις,

που

έμειναν

κενές,

για

οποιονδήποτε

λόγο,

αναπληρωματικοί από άλλους συνδυασμούς, με τη σειρά της εκλογικής δύναμης των
συνδυασμών και με τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί οι αναπληρωματικοί του κάθε
συνδυασμού.
Στην περίπτωση θέσης σε αργία μελών περιφερειακών συμβουλίων, εάν ο αριθμός
των μελών που απομένουν είναι μικρότερος από τον αριθμό των μελών που
απαιτείται για την απαρτία, ο περιφερειάρχης για το μέχρι λήξης της αργίας χρόνο,
καλεί αναπληρωματικούς συμβούλους από το συνδυασμό στον οποίο ανήκουν αυτοί
που έχουν τεθεί σε αργία, με τη σειρά της εκλογής τους.
Αναπληρωματική εκλογή49
Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί κανενός συνδυασμού, που να συμπληρώσουν
κενές θέσεις συμβούλων, ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

47 Άρθρο 156, παρ.2 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
48 Άρθρο 157 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
49 Άρθρο 157 παρ. 4, 5, 6 του ν.3852/2010 όπως ισχύει

προκηρύσσει, σε δύο (2) μήνες το αργότερο, την εκλογή τόσων συμβούλων όσες
είναι οι κενές θέσεις και ισάριθμων αναπληρωματικών.
Στην

αναπληρωματική

εκλογή

εφαρμόζονται,

αναλόγως,

οι

διατάξεις

του

ν.3852/2010, που αφορούν στην υποβολή υποψηφιότητας και στην κατάρτιση
συνδυασμών. Οι κενές θέσεις κατανέμονται ανάμεσα στους συνδυασμούς που
συγκέντρωσαν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον του συνόλου των
έγκυρων ψηφοδελτίων, αναλόγως με την εκλογική δύναμη του καθενός από αυτούς.
Στο τελευταίο έτος της περιφερειακής περιόδου, εκλογή γίνεται μόνο αν οι σύμβουλοι
που έχουν απομείνει δεν αρκούν για την ύπαρξη απαρτίας.
Λειτουργία περιφερειακού συμβουλίου με ελλιπή σύνθεση50
Τα περιφερειακά συμβούλια λειτουργούν νόμιμα, έστω και με ελλιπή σύνθεση, που
δεν μπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για
την απαρτία, σε όλες τις περιπτώσεις, που μέλη περιφερειακού συμβουλίου
αποποιηθούν την εκλογή τους, παραιτηθούν, αποβιώσουν, εκπέσουν ή τεθούν σε
αργία ή αν οι έδρες μείνουν κενές για οποιονδήποτε άλλο λόγο και μέχρι οι κενές
θέσεις να συμπληρωθούν.
Η απαρτία και οι πλειοψηφίες υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των περιφερειακών
συμβούλων, που έχουν ορκισθεί και εγκατασταθεί.
Όταν το περιφερειακό συμβούλιο δεν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα, επειδή υπάρχει
έλλειψη μελών του, αναστέλλονται κάθε είδους προθεσμίες, των οποίων η τήρηση
εξαρτάται από απόφαση του συμβουλίου, μέχρι να καταστεί δυνατή η νόμιμη
λειτουργία του.

50 Άρθρο 157, παρ.7, 8, 9 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
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Κεφ. 3 Οικονομική επιτροπή
Σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής51
Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από τον περιφερειάρχη ή τον οριζόμενο από
αυτόν αντιπεριφερειάρχη ως πρόεδρο, από δύο αντιπεριφερειάρχες ως μέλη, που
ορίζονται από τον περιφερειάρχη και από μέλη τα οποία εκλέγονται μεταξύ των
μελών του περιφερειακού συμβουλίου.
Ο αριθμός των εκλεγόμενων

μελών

29
(πέραν

του προέδρου και των δύο

αντιπεριφερειαρχών) συναρτάται με τον μόνιμο πληθυσμό52 της περιφέρειας και
συγκεκριμένα είναι:


έξι (6) μέλη στις περιφέρειες με μόνιμο πληθυσμό έως 300.000 κατοίκους,



οκτώ (8) μέλη στις περιφέρειες έως 800.000 κατοίκους και



δέκα (10) μέλη στις περιφέρειες με πληθυσμό άνω των 800.000 κατοίκων.

Από τα εκλεγόμενα μέλη, τουλάχιστον δύο (2) μέλη στις εννεαμελείς, τρία (3) μέλη
στις ενδεκαμελείς και τέσσερα (4) μέλη στις δεκατριαμελείς επιτροπές προέρχονται
υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη ο περιφερειάρχης.
Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της οικονομικής επιτροπής ο πρόεδρος του
περιφερειακού συμβουλίου.53
Στον πίνακα 1 στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου, δίδεται η σύνθεση της
οικονομικής επιτροπής ανά περιφέρεια.

Εκλογή μελών οικονομικής επιτροπής
Η εκλογή των μελών της οικονομικής επιτροπής γίνεται κατά τις ίδιες ημερομηνίες
εκλογής του προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου, στην ίδια ειδική
συνεδρίαση, έπεται της εκλογής του προεδρείου και διεξάγεται υπό την
προεδρία του νεοεκλεγέντος προέδρου. Η ψηφοφορία για την εκλογή των
μελών της οικονομικής επιτροπής είναι μυστική. Τόσο τα τακτικά όσο και τα
αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής αναδεικνύονται με την ίδια ψηφοφορία.

51 Άρθρο 175, παρ. 1 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει
52 Το κριτήριο του μόνιμου πληθυσμού εισήχθη με το αρ. 68 του ν. 4604/2019
53 Άρθρο 175, παρ. 8 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει

Επομένως η εκλογή των μελών της οικονομικής επιτροπής θα γίνει την 1η ή την 8η
Σεπτεμβρίου 2019 για το πρώτο ήμισυ της θητείας και την 7η Νοεμβρίου
2021 για το δεύτερο ήμισυ.
Διαδικασία εκλογής μελών οικονομικής επιτροπής
Η διαδικασία της εκλογής μελών της οικονομικής επιτροπής είναι η εξής:
Υπολογισμός μελών κάθε παράταξης στην οικονομική επιτροπή54


Αρχικά υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο διαιρώντας το συνολικό αριθμό των
μελών του περιφερειακού συμβουλίου με τον αριθμό των εκλεγομένων
μελών. Ο αριθμός αυτός, συμπεριλαμβανομένου του δεκαδικού μέρους,
αποτελεί το εκλογικό μέτρο. (βλ. στήλη Η του Πίνακα 1, στο τέλος του
παρόντος κεφαλαίου).



Στη συνέχεια διαιρείται ο αριθμός των περιφερειακών συμβούλων κάθε
παράταξης με το εκλογικό μέτρο και η κάθε παράταξη εκλέγει στις επιτροπές
αριθμό μελών ίσο με το ακέραιο μέρος της διαίρεσης.



Τυχόν ανεξάρτητοι περιφερειακοί σύμβουλοι λογίζονται αθροιστικά ως μια
ενιαία παράταξη μόνο για τη διαδικασία υπολογισμού εκλεγόμενων μελών της
κάθε παράταξης.



Εφόσον το άθροισμα των μελών που έχουν εκλεγεί με την παραπάνω
διαδικασία υπολείπεται του συνόλου των αριθμού των μελών του εκλέγονται
στην επιτροπή, οι παρατάξεις εκλέγουν ανά μια, ακόμη και αν δεν έχουν
εκλέξει μέλος κατά τα ανωτέρω, ένα μέλος με βάση το μεγαλύτερο υπόλοιπο
της ανωτέρω διαίρεσης και μέχρι συμπλήρωσης των μελών που εκλέγονται
συνολικά. Σε περίπτωση ίσου υπολοίπου προηγείται η παράταξη που έχει
λάβει μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στις περιφερειακές εκλογές.



Σε περίπτωση που η παράταξη του εκλεγέντος περιφερειάρχη δεν έχει εκλέξει
τον ελάχιστο αριθμό μελών που προβλέπεται (βλ. στήλη ΣΤ του πίνακα 1)
τότε ο αριθμός των μελών που εκλέγει προσαυξάνεται μέχρι του αριθμού
αυτού αφαιρουμένων ισάριθμων εδρών ανά μία από τις παρατάξεις που
έλαβαν το μικρότερο αριθμό ψήφων στις περιφερειακές εκλογές, εφόσον
έχουν εκλέξει μέλος στην επιτροπή.



Αν περιφερειακή παράταξη η οποία δικαιούται μέλος στην επιτροπή, δεν
υποδείξει υποψήφιο ή υποψήφιους, τότε τη θέση του ή τις θέσεις τους

54 Άρθρο 175, παρ.3 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
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καταλαμβάνουν ανά μία υποψήφιοι των παρατάξεων με το μεγαλύτερο
αριθμό περιφερειακών συμβούλων και σε περίπτωση ίσου αριθμού, η
παράταξη που έλαβε περισσότερες ψήφους στις περιφερειακές εκλογές.
Κατάρτιση ψηφοδελτίων από τις περιφερειακές παρατάξεις:


Οι περιφερειακές παρατάξεις καταρτίζουν ψηφοδέλτια με τους υποψήφιους
συμβούλους που ανήκουν στη δύναμή τους. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφεται το
όνομα της παράταξης και ακολούθως τα ονόματα των υποψηφίων μελών της
επιτροπής. Ο νόμος δεν προβλέπει μέγιστο ή ελάχιστο αριθμό υποψηφίων
συμβούλων των παρατάξεων για την εκλογή μελών τους στην οικονομική
επιτροπή. Συνεπώς, οι υποψήφιοι σύμβουλοι των παρατάξεων μπορεί να είναι
σε αριθμό περισσότεροι ή λιγότεροι από τον συνολικό αριθμό των
εκλεγόμενων μελών στην Οικονομική Επιτροπή.



Τυχόν ανεξάρτητοι περιφερειακοί σύμβουλοι λογίζονται αθροιστικά ως μια
ενιαία παράταξη.



Κάθε περιφερειακός σύμβουλος μπορεί να εκφράσει τη προτίμησή του σε
τόσους υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους, όσος ο αριθμός που
εκλέγονται συνολικά στην οικονομική επιτροπή (δηλ. έως 6, ή έως 8 ή έως 10,
βλ. Πίνακα 1). Ψηφοδέλτιο με μεγαλύτερο αριθμό επιτρεπόμενων σταυρών
προτίμησης δεν λαμβάνεται υπόψη.

Εκλογή μελών οικονομικής επιτροπής55


Ως μέλη των επιτροπών εκλέγονται οι πρώτοι σε αριθμό σταυρών υποψήφιοι
κάθε παράταξης και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών που δικαιούται
αυτή στην επιτροπή. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται δημόσια κλήρωση
από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι
κάθε παράταξης θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη αυτής.

Αναπληρωματικά μέλη56


Τα αναπληρωματικά μέλη, με τη σειρά της εκλογής τους, καταλαμβάνουν τις
θέσεις των εκλεγέντων με το ίδιο ψηφοδέλτιο τακτικών μελών που μένουν
κενές κατά τη διάρκεια της διετίας.



Σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών ή
σε περίπτωση που παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει μεμονωμένος
σύμβουλος που έχει εκλεγεί μέλος επιτροπής, διενεργείται νέα εκλογή, για την

55 Άρθρο 175 παρ.5 & 6 του ν.3852/2010 όπως ισχύει
56 Άρθρο 175 παρ.7 του ν.3852/2010 όπως ισχύει
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κάλυψη

των

κενών

εδρών

της

επιτροπής,

με

τη

διαδικασία

των

προηγούμενων παραγράφων.


Όταν τα μέλη που εκπροσωπούν τις λοιπές παρατάξεις, πλην αυτής του
περιφερειάρχη, παραιτηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας και δεν υπάρχει
αντικαταστάτης τους, τη θέση τους καταλαμβάνουν τα μέλη της παράταξης
του περιφερειάρχη.

Επομένως, σε περίπτωση που εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών
διενεργείται νέα εκλογή, για την κάλυψη των κενών εδρών της επιτροπής, με τη
διαδικασία που περιγράφηκε κατά τα ανωτέρω και την κατάρτιση νέου ψηφοδελτίου
από την παράταξη της οποίας κενώθηκαν οι έδρες στην επιτροπή, εφόσον μπορεί να
υποδείξει άλλους υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους από αυτούς των οποίων οι
θέσεις κενώθηκαν.
Εάν, όμως, η παράταξη της οποίας οι έδρες των τακτικών ή αναπληρωματικών μελών
κενώθηκαν

δεν

επιθυμεί

να

υποδείξει

υποψηφίους,

τότε

τη

θέση

τους

καταλαμβάνουν ανά μία οι αναπληρωματικοί των παρατάξεων με το μεγαλύτερο
αριθμό

περιφερειακών

συμβούλων

και

σε

περίπτωση

ίσου

αριθμού

οι

αναπληρωματικοί της παράταξης που έλαβε περισσότερες ψήφους στις περιφερειακές
εκλογές.
Σε περίπτωση που παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε τρόπο εκλείψει ο μοναδικός
μεμονωμένος σύμβουλος που έχει εκλεγεί μέλος της επιτροπής, διενεργείται νέα εκλογή
για την κάλυψη της κενής έδρας. Στη νέα εκλογική διαδικασία μετέχουν όλες οι
παρατάξεις, με νέο υπολογισμό του αριθμού των εκλεγόμενων μελών που δικαιούνται
στην επιτροπή και με κατάρτιση νέων ψηφοδελτίων.
Τέλος, για τα μέλη που εκπροσωπούν τις λοιπές παρατάξεις, πλην αυτής του
περιφερειάρχη, εφόσον παραιτηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας και δεν υπάρχει
αντικαταστάτης τους, τότε τη θέση τους καταλαμβάνουν τα μέλη της παράταξης του
περιφερειάρχη, κατ’ αναλογίαν όσων προβλέπονται στην παρ. 6 του ιδίου άρθρου.
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Εκλογή αντιπροέδρου57
Η επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της εκλέγει, μεταξύ των μελών
της με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή
έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.

Μη επίτευξη εκλογής
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Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί επειδή
δεν σχηματίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή 8
ή 15 Σεπτεμβρίου 2019 (ή Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021, αντίστοιχα) και
εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφεται προηγουμένως
Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί,
επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται εκείνοι που έλαβαν τους
περισσότερους

σταυρούς

προτίμησης,

σύμφωνα

με

τη

δικαστική

απόφαση

ανακήρυξης ανάλογα με τον αριθμό εδρών που δικαιούται κάθε παράταξη όπως
περιγράφεται στην παράγραφο «υπολογισμός μελών κάθε παράταξης» του παρόντος.

Πρακτικά εκλογής
Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη
διενέργεια της εκλογής στον Επόπτη Ο.Τ.Α.59, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από
προσφυγή δημότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται για τη νομιμότητα της
εκλογής, μέσα σε πέντε (5) ημέρες αφότου παρέλαβε τα πρακτικά60.
Αν ακυρωθεί οποιαδήποτε εκλογή, η εκλογή επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή,
μετά την παραλαβή της ακυρωτικής απόφασης61.

57 Άρθρο 175, παρ.7 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
58 Άρθρο 175, παρ.9 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
59 Άρθρο 5 παρ.8 του ν.4623/2019: «Όπου στον ν.3852/2010, αναφέρεται ‘‘Ελεγκτής Νομιμότητας’’ ή
‘‘Επόπτης’’, μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ του άρθρου 215
του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 109 του ν.4555/2018, νοείται ο ‘‘Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης’’».
60 Άρθρο 175, παρ.6 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
61 Άρθρο 165, παρ.6 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
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Αυτοδίκαιη έκπτωση μελών οικονομικής επιτροπής62
Μέλη της οικονομικής επιτροπής που παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη
των παρατάξεων με τις οποίες εξελέγησαν στην οικονομική επιτροπή, τότε εκπίπτουν
αυτοδικαίως από αυτήν και αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά μέλη ή σε
απουσία αναπληρωματικών, διενεργείται νέα εκλογή.

Παραδείγματα εκλογής μελών οικονομικής επιτροπής
Στη συνέχεια δίδονται 4 παραδείγματα εκλογής μελών οικονομικής επιτροπής. Στους
πίνακες υπολογισμού των εκλεγόμενων μελών κάθε παραδείγματος, οι παρατάξεις
εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά εκλογικής δύναμης.


Στο 1ο και 2ο παράδειγμα η κατανομή των εδρών της οικονομικής
επιτροπής μεταξύ των παρατάξεων ολοκληρώνεται σε δύο βήματα με βάση το
εκλογικό μέτρο και το μεγαλύτερο υπόλοιπο.



Στο 3ο παράδειγμα η κατανομή των εδρών γίνεται σε τρία βήματα. Μετά τις
κατανομές με το εκλογικό μέτρο και το μεγαλύτερο υπόλοιπο, αφαιρείται
έδρα από τη μικρότερη παράταξη και προστίθεται στην παράταξη του
περιφερειάρχη ώστε να εκλέξει τον ελάχιστο αριθμό μελών που προβλέπεται
για την παράταξη του περιφερειάρχη.



Στο 4ο παράδειγμα μετά την κατανομή με το εκλογικό μέτρο και το
μεγαλύτερο υπόλοιπο, η τελευταία διαθέσιμη έδρα μεταξύ παρατάξεων με ίσο
αριθμό υπολοίπου καταλαμβάνεται από την παράταξη με τις περισσότερες
ψήφους στις περιφερειακές εκλογές.

62 Άρθρο 175, παρ.8 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
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Παράδειγμα 1ο : Κατανομή με εκλογικό μέτρο και μεγαλύτερο υπόλοιπο
Δεδομένα παραδείγματος 1
51 μέλη περιφερειακού συμβουλίου

Εκλεγόμενα

μέλη

οικονομικής

επιτροπής: 8
Ελάχιστος αριθμός εκλεγόμενων μελών

Εκλογικό μέτρο (ΕΜ): 51/8=6,375

που προέρχονται από την παράταξη του
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περιφερειάρχη: 3
Παράταξη περιφερειάρχη: 1

Υπολογισμός των εκλεγόμενων μελών της κάθε παράταξης

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

1Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ

2Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ (ΒΑΣΕΙ

ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΩΝ

(ΑΚΕΡΑΙΟ ΜΕΡΟΣ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ

ΜΕΛΩΝ

ΣΤΗΛΗΣ Γ)

ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ)

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΑΡ. ΠΕΡ.
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Β/ΕΜ

(Ε+Δ)

1

2

3

4

5

6

7

8

ΣΥΝΟΛΟ

17

2,666667

2

16

2,5098039

2

6

0,9411765

0

5

0,7843137

0

3

0,4705882

0

2

0,3137255

0

1

0,1568627

0

1

0,1568627

0

51

4

1

3

1

3

1

1

1

1

4

8

Σε αυτό το παράδειγμα με τη χρήση του εκλογικού μέτρου οι δύο πρώτες παρατάξεις
λαμβάνουν από 2 έδρες (1η κατανομή) και παραμένουν προς διάθεση 4 έδρες, οι

οποίες μοιράζονται ανά μία στις παρατάξεις με το μεγαλύτερο υπόλοιπο είτε έλαβαν
έδρα στην 1η κατανομή είτε όχι (2η κατανομή). Με τη 2η κατανομή καλύφθηκαν
όλες οι διαθέσιμες έδρες κι επιπλέον η παράταξη του περιφερειάρχη (παράταξη 1)
εκλέγει 3 μέλη που είναι ο ελάχιστος αριθμός εκλεγόμενων μελών της παράταξής του
για την οικονομική επιτροπή και επομένως, η διαδικασία κατανομής των εδρών
ολοκληρώθηκε.
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Παράδειγμα 2ο : Κατανομή με εκλογικό μέτρο και μεγαλύτερο υπόλοιπο
Δεδομένα παραδείγματος 2
101 μέλη περιφερειακού συμβουλίου

Εκλεγόμενα μέλη οικονομικής επιτροπής: 10

Ελάχιστος αριθμός εκλεγόμενων μελών που

Εκλογικό μέτρο (ΕΜ): 101/10=10,1

προέρχονται

από

την

παράταξη

του

περιφερειάρχη: 4
Παράταξη περιφερειάρχη: 1
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Υπολογισμός των εκλεγόμενων μελών της κάθε παράταξης

Α

Β

Γ

Δ

1Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΑΡ. ΠΕΡ.

Β/ΕΜ

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

(ΑΚΕΡΑΙΟ
ΜΕΡΟΣ

Ε

2Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ
(ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ)

ΣΤ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΩΝ
(Δ+Ε)

ΣΤΗΛΗΣ Γ)
1

38

2

20

3

17

4

8

5

6

6

3

7

3

8

2

9

2

10

1

11

1

ΣΥΝΟΛΟ

101

3,762376

3

1,980198

1

1,683168

1

0,792079

0

0,594059

0

0,29703

0

0,29703

0

0,19802

0

0,19802

0

0,09901

0

0,09901

0

5

1

4

1

2

1

2

1

1

1

1

5

10

Σε αυτό το παράδειγμα με τη χρήση του εκλογικού μέτρου λαμβάνουν 5 έδρες
συνολικά οι τρεις πρώτες παρατάξεις (1η κατανομή) και παραμένουν προς διάθεση 5
έδρες, οι οποίες μοιράζονται ανά μία στις παρατάξεις με το μεγαλύτερο υπόλοιπο είτε
έλαβαν έδρα στην 1η κατανομή είτε όχι (2η κατανομή). Με τη 2η κατανομή
καλύφθηκαν όλες οι διαθέσιμες έδρες κι επιπλέον η παράταξη του περιφερειάρχη
(παράταξη 1) εκλέγει 4 μέλη που είναι ο ελάχιστος αριθμός εκλεγόμενων μελών της
παράταξής του για την οικονομική επιτροπή και επομένως, η διαδικασία κατανομής
των εδρών ολοκληρώθηκε.
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Παράδειγμα 3ο : Αφαίρεση έδρας από τη μικρότερη παράταξη και απόδοσή
της στην παράταξη του περιφερειάρχη
Δεδομένα παραδείγματος 3
41 μέλη περιφερειακού συμβουλίου

Εκλεγόμενα μέλη οικονομικής επιτροπής: 6

Ελάχιστος αριθμός εκλεγόμενων μελών που

Εκλογικό μέτρο (ΕΜ): 41/6=6,833

προέρχονται

από

την

παράταξη

του

περιφερειάρχη: 2
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Παράταξη περιφερειάρχη: 2

Υπολογισμός των εκλεγόμενων μελών της κάθε παράταξης
Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

Η

Θ

2Η
1Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΑΡ. ΠΕΡ.
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΡ.
ΨΗΦΩΝ

(ΑΚΕΡΑΙΟ
Β/ΕΜ

ΜΕΡΟΣ
ΣΤΗΛΗΣ Δ)

1

2

3

4

5

6

7

ΣΥΝΟΛΟ

13

30.773

1,902532

1

10

24.503

1,463486

1

8

19.745

1,170789

1

4

10.596

0,585394

0

4

10.430

0,585394

0

1

2.902

0,146349

0

1

1.628

0,146349

0

41

3

3Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΚΑΤΑΝΟΜ
Η (ΒΑΣΕΙ

ΣΥΝΟΛΟ

(ΑΦΑΙΡΕΣΗ

ΜΕΓΑΛΥΤ

ΜΕΛΩΝ

ΕΔΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΡΟΥ

(Ε+ΣΤ)

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΕ

ΥΠΟΛΟΙΠ

ΤΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ

ΟΥ)

ΨΗΦΟΥΣ)

1

2

1 (<2)

2

+1

1

1

1

1

1

3

6

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

2

1

1

-1

0

6

Σε αυτό το παράδειγμα με τη χρήση του εκλογικού μέτρου λαμβάνουν 3 έδρες
συνολικά οι τρεις πρώτες παρατάξεις (1η κατανομή) και παραμένουν προς διάθεση 3
έδρες, οι οποίες μοιράζονται ανά μία στις παρατάξεις με το μεγαλύτερο υπόλοιπο είτε
έλαβαν έδρα στην 1η κατανομή είτε όχι (2η κατανομή). Με τις δύο κατανομές

καλύφθηκαν μεν όλες οι διαθέσιμες έδρες αλλά η παράταξη του περιφερειάρχη
(παράταξη 2) εκλέγει μόνο ένα μέλος ενώ πρέπει να εκλέξει τουλάχιστον 2. Σε αυτή
την περίπτωση αφαιρείται μία έδρα από την παράταξη 5 η οποία είναι η παράταξη με
τις λιγότερες ψήφους στις περιφερειακές εκλογές και η έδρα αυτή δίδεται στην
παράταξη του περιφερειάρχη (3η κατανομή). Με την ολοκλήρωση και της 3ης
κατανομής, καλύφθηκαν όλες οι διαθέσιμες έδρες και η παράταξη του περιφερειάρχη
εκλέγει 2 μέλη που είναι ο ελάχιστος αριθμός εκλεγόμενων μελών της παράταξής του
για την οικονομική επιτροπή και επομένως, η διαδικασία κατανομής των εδρών
ολοκληρώθηκε.
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Παράδειγμα 4ο: Απόδοση έδρας στην παράταξη με τις περισσότερες
ψήφους μεταξύ παρατάξεων με ίσα υπόλοιπα

Δεδομένα παραδείγματος 4
51 μέλη περιφερειακού συμβουλίου

Εκλεγόμενα μέλη οικονομικής επιτροπής: 8

Ελάχιστος

Εκλογικό μέτρο (ΕΜ): 51/8=6,375

αριθμός εκλεγόμενων μελών

που προέρχονται από την παράταξη του
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περιφερειάρχη: 3
Παράταξη περιφερειάρχη: 2

Υπολογισμός των εκλεγόμενων μελών της κάθε παράταξης
Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

Η

3Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΠΑΡΑΤΑΞΗ

1Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΑΡ. ΠΕΡ.
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΡ. ΨΗΦΩΝ

Β/ΕΜ

(ΑΚΕΡΑΙΟ ΜΕΡΟΣ
ΣΤΗΛΗΣ Γ)

2Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ

(ΒΑΣΕΙ ΑΡ.

(ΒΑΣΕΙ

ΨΗΦΩΝ ΛΟΓΩ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ

ΙΣΟΨΗΦΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ)

ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΔΡΩΝ
(Ε+ΣΤ+Ζ)

ΠΑΡΑΤ.4,5,6)

1

17

119.833

2,666667

2

17

118.080

2,666667

2

8

51.436

1,254902

1

2

16.303

0,313725

0

2

16.298

0,313725

0

2

9.874

0,313725

0

1

9.548

0,156863

0

8

1

5.238

0,156863

0

9

1

4.864

0,156863

0

ΣΥΝΟΛΟ

41

2

3

4

5

6

7

5

1

3

1

3

1

2

1

1

1

8

Σε αυτό το παράδειγμα με τη χρήση του εκλογικού μέτρου λαμβάνουν 5 έδρες
συνολικά οι τρεις πρώτες παρατάξεις (1η κατανομή) και παραμένουν προς διάθεση 3
έδρες. Οι 3 διαθέσιμες έδρες θα πρέπει να κατανεμηθούν με βάσει τα υπόλοιπα των
παρατάξεων είτε έλαβαν έδρα στην 1η κατανομή είτε όχι. Οι δύο πρώτες παρατάξεις
έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο και λαμβάνουν από μία έδρα στη 2η κατανομή. Το
αμέσως μικρότερο υπόλοιπο αλλά ίσο αριθμό υπολοίπου, έχουν οι παρατάξεις 4, 5 και
6. Επομένως την 3η διαθέσιμη έδρα καταλαμβάνει η παράταξη 4 που έλαβε τις
περισσότερες ψήφους στις περιφερειακές εκλογές (3

η

κατανομή). Με την 3

η

κατανομή καλύφθηκαν όλες οι έδρες της επιτροπής και η παράταξη του
περιφερειάρχη (παράταξη 2) εκλέγει 3 μέλη που είναι ο ελάχιστος αριθμός
εκλεγόμενων μελών της παράταξής του για την οικονομική επιτροπή και επομένως, η
διαδικασία κατανομής των εδρών ολοκληρώθηκε.
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Πίνακας 1: Σύνθεση οικονομικής επιτροπής ανά περιφέρεια

Α

Περιφέρεια

Β

63

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Η

Μόνιμος

Αριθμός

Αριθμός

Σύνολο μελών

Ελάχιστος

Εκλογικό

πληθυσμός

περιφερειακών

εκλεγόμενων

οικονομικής

αριθμός

μέτρο

μελών

επιτροπής

εκλεγόμενων

συμβούλων

οικονομικής
επιτροπής

(μαζί με τα 3
οριζόμενα μέλη)

μελών που
προέρχονται

(Γ/Δ)

43

από την
παράταξη του
περιφερειάρχη

Ανατολική
Μακεδονία
Θράκη

608.182

51

8

11

3

6,375

1.882.108

71

10

13

4

7,1

Μακεδονία

283.689

41

6

9

2

6,833

Ήπειρος

336.856

51

8

11

3

6,375

Θεσσαλία

732.762

51

8

11

3

6,375

547.390

51

8

11

3

6,375

Ελλάδα

679.796

51

8

11

3

6,375

Ιόνια

207.855

41

6

9

2

6,833

Πελοπόννησος

577.903

51

8

11

3

6,375

Αττική

3.828.434

101

10

13

4

10,1

Βόρειο Αιγαίο

199.231

41

6

9

2

6,833

Νότιο Αιγαίο

309.015

51

8

11

3

6,375

Κρήτη

623.065

51

8

11

3

6,375

Κεντρική
Μακεδονία
Δυτική

Στερεά
Ελλάδα
Δυτική
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Λειτουργία της οικονομικής επιτροπής64
Συνεδριάσεις
Η οικονομική επιτροπή συνεδριάζει το λιγότερο μία φορά το μήνα, σε χώρο που
βρίσκεται στο κατάστημα της περιφέρειας, μετά από πρόσκληση του προέδρου.
Συνεδρίαση σε άλλον τόπο μπορεί να γίνει, εφ’ όσον ληφθεί σχετική απόφαση με
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της. Οι συνεδριάσεις
είναι δημόσιες, εκτός και αν με αιτιολογημένη απόφαση και πλειοψηφία των 3/5 του
συνολικού αριθμού των μελών της, αποφασισθεί να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση
κεκλεισμένων των θυρών. Η αιτιολογημένη απόφαση απαγγέλλεται σε προηγούμενη
δημόσια συνεδρίαση.
Κατά τις συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής δύναται να παρίσταται χωρίς
δικαίωμα ψήφου ένας περιφερειακός σύμβουλος από κάθε παράταξη που δεν εξέλεξε
μέλος σε αυτήν.
Επί δημόσιας συνεδρίασης, η οικονομική επιτροπή μπορεί να επιτρέπει να λάβουν το
λόγο παρευρισκόμενοι πολίτες ή εκπρόσωποι φορέων, εφ’ όσον το ζητήσουν. Η
σχετική απόφαση λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Λειτουργία
Για να είναι νόμιμη η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής και προκειμένου να
ληφθούν έγκυρες αποφάσεις, είναι απαραίτητη η ύπαρξη απαρτίας, πρέπει δηλαδή
τα παρόντα μέλη να είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. Η απαρτία
λαμβάνεται στην αρχή της συνεδρίασης και θεωρείται, ότι συντρέχει για όλα τα
θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης αυτής.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων και σε
περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.
Αν μέλος της επιτροπής 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.

64 Άρθρο 177 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει.
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Παράδειγμα: Έστω ότι κατά τη συνεδρίαση είναι παρόντα εννέα (9) μέλη. Για τη
λήψη απόφασης απαιτούνται πέντε (5) θετικές ψήφοι. Εάν κατά την ψηφοφορία δύο
(2) μέλη της επιτροπής δώσουν λευκή ψήφο και ένα (1) μέλος αρνηθεί ψήφο, τότε
τα τρία(3) μέλη δεν λογίζονται στο σύνολο των παρόντων μελών για τη λήψη της
απόφασης. Επομένως, για τη λήψη της απόφασης απαιτούνται τέσσερις (4) θετικές
ψήφοι.
Τέλος, εάν σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις δεν επιτευχθεί απαρτία για την
πραγματοποίηση συνεδρίασης ή κατά την ψηφοφορία επί ενός θέματος δεν
επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε το θέμα/τα παραπέμπεται στο περιφερειακό
συμβούλιο για λήψη απόφασης. Η παραπομπή γίνεται με ευθύνη του προέδρου της
οικονομικής επιτροπής.
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Κεφ. 4 Εκτελεστική Επιτροπή Περιφέρειας

Συγκρότηση65
Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον περιφερειάρχη, ως πρόεδρο, και τους
Αντιπεριφερειάρχες. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και
εκτελεστικό όργανο της

περιφέρειας και παρακολουθεί την εφαρμογή της

περιφερειακής πολιτικής σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας της περιφέρειας, καθώς
και την εφαρμογή του προγράμματος περιφερειακής ανάπτυξης.
Στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής καλείται υποχρεωτικά και συμμετέχει
χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Εκτελεστικός Γραμματέας της περιφέρειας, ενώ καλούνται
επίσης, όποτε κρίνεται αναγκαίο, οι προϊστάμενοι των γενικών διευθύνσεων,
διευθύνσεων και λοιπών οργανικών μονάδων της περιφέρειας.

Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής66
Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες Αρμοδιότητες:
α) Συντονίζει την κατάρτιση και έχει την ευθύνη της υλοποίησης του επιχειρησιακού
προγράμματος της περιφέρειας, το οποίο και εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο.
β) Καταρτίζει και εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο τα τομεακά προγράμματα
δράσης και έχει την ευθύνη της υλοποίησης τους.
γ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών της περιφέρειας στο
πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το
προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την Οικονομική Επιτροπή.
δ) Συντάσσει και εισηγείται προς το περιφερειακό συμβούλιο τις προβλεπόμενες
εκθέσεις πεπραγμένων.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
στ) Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των υπηρεσιών της
περιφέρειας.
ζ) Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο το σχέδιο: i) οργανισμού εσωτερικής
υπηρεσίας, ii) κανονισμού λειτουργίας υπηρεσιών, iii) κανονισμού μέτρησης και
αξιολόγησης της απόδοσης των περιφερειακών υπηρεσιών.

65 Άρθρο 173, ν. 3852/2010
66 Άρθρο 174, ν. 3852/2010
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η) Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο σχέδιο χάρτας δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων των πολιτών και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση
οδηγού του πολίτη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της περιφέρειας σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή.
θ) Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του
κανονισμού διαβούλευσης.
ι) Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών,
σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας.
ια) Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων που
ανήκουν στην εποπτεία της περιφέρειας, ιβ) Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας
τους
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Κεφ. 5 Επιτροπές Περιφερειακού Συμβουλίου
Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές 67
Mε απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να συνιστώνται μέχρι δύο (2)
επιτροπές

στις

οποίες

το

συμβούλιο

μεταβιβάζει

αρμοδιότητές

του

για

συγκεκριμένους τομείς περιφερειακής πολιτικής, που ορίζονται από αυτό ανάλογα με
τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της οικείας περιφέρειας.
Μέλη των επιτροπών αυτών ορίζονται περιφερειακοί σύμβουλοι ανάλογα της δύναμης
των

περιφερειακών

παρατάξεων.

Δεν

αποτελεί ασυμβίβαστο η ταυτόχρονη

συμμετοχή των περιφερειακών συμβούλων στην οικονομική επιτροπή και στις
επιτροπές του άρθρου αυτού. Ο αριθμός των μελών κάθε επιτροπής καθορίζεται με
απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου.
Πρόεδρος κάθε επιτροπής είναι ο αρμόδιος σχετικά με το αντικείμενο της επιτροπής
αντιπεριφερειάρχης. Αντιπρόεδρος εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση ένα από τα
μέλη της επιτροπής.
Το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το
ίδιο αρμοδιότητες που είχε μεταβιβάσει στις περιφερειακές επιτροπές. Οι επιτροπές,
με απόφασή τους μπορούν επίσης να παραπέμπουν συγκεκριμένο θέμα της
αρμοδιότητάς τους στο περιφερειακό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης.
Για τη σύσταση, τη σύγκληση, την απαρτία, την πλειοψηφία, τη λήψη απόφασης και
κάθε άλλο σχετικό θέμα των εν λόγω επιτροπών, εφαρμόζονται αναλόγως οι
διατάξεις για την οικονομική επιτροπή.

Παράδειγμα
Ακολουθεί παράδειγμα σύστασης 9/μελούς επιτροπής αποφασιστικού χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου της, ενός περιφερειακού συμβουλίου με 51
μέλη. Τα οριζόμενα μέλη είναι 8.
Ο αριθμός των μελών που κάθε παράταξη μπορεί να έχει στην επιτροπή υπολογίζεται
με βάση την αναλογική της δύναμη στο περιφερειακό συμβούλιο ως εξής:


διαιρούμε το γινόμενο του αριθμού των συμβούλων της παράταξης επί τον
αριθμό μελών επιτροπής διαιρείται με τον αριθμό των μελών του
περιφερειακού συμβουλίου με (στήλη Γ)

67 Άρθρο 164, ν. 3852/2010 όπως ισχύει
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κατανείμουμε τις θέσεις με βάση το ακέραιο μέρος της διαίρεσης (στήλη Δ)
και ακολούθως



κατανείμουμε τις εναπομείνασες θέσεις ανά μία σε κάθε παράταξη με βάση το
μεγαλύτερο υπόλοιπο της διαίρεσης (στήλη Ε).

Το άθροισμα των παραπάνω κατανομών αποτελεί το σύνολο των οριζομένων
μελών στην επιτροπή ανά παράταξη

Υπολογισμός του αριθμού των οριζόμενων μελών της κάθε παράταξης

Α

ΠΑΡΑΤΑΞΗ

1

2

3

4

5

6

7

8

ΣΥΝΟΛΟ

Β

Γ

ΑΡ. ΠΕΡ.

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
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Δ

Ε

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

(ΑΚΕΡΑΙΟ

(ΒΑΣΕΙ

ΟΡΙΖΌΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ

ΜΕΛΩΝ

(ΣΤΗΛΗ Β* 8/51)

ΣΤΗΛΗΣ Γ)

ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ)

17

2,666667

2

16

2,5098039

2

6

0,9411765

0

5

0,7843137

0

3

0,4705882

0

2

0,3137255

0

1

0,1568627

0

1

0,1568627

0

51

4

ΣΤ

(Δ+Ε)

1

3

1

3

1

1

1

1

4

8

Γνωμοδοτικού χαρακτήρα επιτροπές 68
Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου ύστερα από πρόταση του προέδρου του
δύνανται να συγκροτούνται ad hoc γνωμοδοτικές επιτροπές, για την επεξεργασία και
εισήγηση στο περιφερειακό συμβούλιο θεμάτων που αφορούν στις αρμοδιότητες της
περιφέρειας. Με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής ορίζεται ο περιφερειακός
σύμβουλος που προεδρεύει. Σε αυτές τις επιτροπές μπορεί να μετέχουν σύμβουλοι
που προτείνονται από όλες τις παρατάξεις του περιφερειακού συμβουλίου, υπάλληλοι
της αρμόδιας διεύθυνσης της περιφέρειας, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα
θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.
Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των
δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, είναι δυνατή η καταβολή εξόδων
κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη επιτροπών, για μετακινήσεις
τους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας,
σχετικής με το έργο τους, με τις προϋποθέσεις της υποπαραγράφου Δ9 της παρ. Δ
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α` 94), όπως εκάστοτε ισχύει.
Μπορεί να παραπεμφθούν σε γνωμοδοτική επιτροπή:


θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη του περιφερειακού
συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του περιφερειάρχη ή του ενός πέμπτου
(1/5) των μελών του περιφερειακού συμβουλίου, με απόφαση του
περιφερειακού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται και προθεσμία για την
υποβολή σχετικής μελέτης ή εισήγησης,



θέματα που εισάγει προς συζήτηση η οικονομική επιτροπή ή κάποια από τις
επιτροπές του άρθρου 164, μόνο αν τη σχετική απόφαση λάβει η απόλυτη
πλειοψηφία

του

συνολικού

αριθμού

των

μελών

του

περιφερειακού

συμβουλίου,


από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου οποιοδήποτε άλλο θέμα και
πριν από την εγγραφή του στην ημερήσια διάταξη.
Ο Υφυπουργός

Θεόδωρος Λιβάνιος

68 Άρθρο164Α, ν. 3852/2010

Ο Υπουργός

Παναγιώτης Θεοδωρικάκος

50

Παράρτημα 1:
Υποδείγματα
51

Σημειώνεται ότι τα υποδείγματα που ακολουθούν είναι
ενδεικτικά και παρατίθενται για διευκόλυνση

Υπόδειγμα 1: Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης του περιφερειακού
συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ……..

Αθήνα, Σεπτεμβρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.:
52
ΠΡΟΣ:

Τακτικά

μέλη

του

Περιφερειακού Συμβουλίου (όπως
πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Περιφερειακού
Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου και των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε ………… (Ταχ. Διεύθυνση:...) την 8η.9.2019,
ημέρα Κυριακή και ώρα ...., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα
165 και 175 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του
Περιφερειακού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

(υπογραφή)

Όνομα Επώνυμο

Υπόδειγμα

2:

Πρακτικό

εκλογής

Προεδρείου

Περιφερειακού

Συμβουλίου
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμό …………./2019, ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου την Κυριακή 1/8 Σεπτεμβρίου 2019.

53
Αριθμ. Απόφασης ……../201…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Εκλογή

μελών

Προεδρείου

του

Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας
……………»
Στ…...........σήμερα την ……………………… και ώρα ……… συνήλθαν τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας …………….. που αναδείχθηκαν κατά τις
εκλογές της 26ης Μαΐου/2ας Ιουνίου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την υπ’ αριθμ.
…………… απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ……………………., κατόπιν της υπ’
αριθμ. ………….. προσκλήσεως του κ. ………………………. ………………………………., ως
πλειοψηφήσαντος συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού, σύμφωνα με την
προαναφερθείσα απόφαση και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του
άρθρου 165 Ν. 3852/2010.
Καθήκοντα προεδρεύοντος ασκεί ο κ. ……………………….. ………………………
Ο Προεδρεύων Σύμβουλος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στον κ.
…………., υπάλληλο της περιφέρειας, ενημέρωσε τους συμβούλους ότι σκοπός της
συνεδρίασης είναι καταρχήν η εκλογή προεδρείου, και ειδικότερα η εκλογή προέδρου
ο οποίος θα προέρχεται από την παράταξη του περιφερειάρχη, αντιπρόεδρου ο
οποίος θα προέρχεται από την παράταξη που αναδείχθηκε, δεύτερη ή πρώτη σε
εκλογική δύναμη, αλλά δεν ανέδειξε τον περιφερειάρχη και γραμματέα, ο οποίος
προέρχεται από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη. Η εκλογή του προεδρείου
θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 165 του
ν.3852/2010 όπως ισχύει.
Συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση συνέρχονται χωριστά οι τρεις (3) παρατάξεις που
έχουν δικαίωμα να υποδείξουν υποψήφιο για καθένα από τα αξιώματα του
Προεδρείου. Οι σύμβουλοι της καθεμίας από τις τρεις παρατάξεις εκλέγουν μεταξύ

των μελών τους με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία έναν υποψήφιο
από αυτούς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο αξίωμα. Αν κανείς
από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Αν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί
η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της παράταξης ή υπάρξει ισοψηφία,
διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά
την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των
παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την κλήρωση διενεργεί ο
προεδρεύων σύμβουλος. Αν για οποιαδήποτε από τις θέσεις του προεδρείου δεν
υπάρξει υποψηφιότητα από την αντίστοιχη παράταξη, τότε καλείται το σύνολο του
σώματος

και

περιφερειακών

εκλέγει

με

συμβούλων

μυστική
τον

ψηφοφορία,

μεταξύ

υποψήφιο που

του

ελλείπει. Η

συνόλου

των

διαδικασία που

ακολουθείται είναι η ίδια με την εκλογή υποψηφίου προέδρου.
Στη δεύτερη φάση της διαδικασίας, μετά την ανάδειξη των υποψηφίων για τα
αξιώματα του προεδρείου, το περιφερειακό συμβούλιο επικυρώνει με ψηφοφορία την
εκλογή του υποψηφίου για κάθε αξίωμα. Εάν κατά τη συνεδρίαση του περιφερειακού
συμβουλίου για την επικύρωση της εκλογής, υποβληθεί διαφορετική πρόταση
υποψηφιότητας για κάποιο από τα αξιώματα από την παράταξη που έχει δικαίωμα να
υποδείξει τον αντίστοιχο υποψήφιο, διενεργείται μυστική ψηφοφορία για την επιλογή
μεταξύ του αρχικά αναδειχθέντος υποψηφίου και του νέου προτεινόμενου. Εάν κατά
την ψηφοφορία καμία από τις διαφορετικές προτάσεις δεν καταφέρει να
συγκεντρώσει τα 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του περιφερειακού
συμβουλίου, τότε ο υποψήφιος που έχει υποδειχθεί αρχικά για κάθε αξίωμα θεωρείται
ότι εκλέχθηκε και η εκλογή του επικυρώνεται από το περιφερειακό συμβούλιο.
Μετά την ενημέρωση των συμβούλων σχετικά με τη διαδικασία, ο προεδρεύων
σύμβουλος κάλεσε πρώτα όλους τους συμβούλους της παράταξης του περιφερειάρχη
να αποσυρθούν (π.χ. προς το αριστερό μέρος της αίθουσας) και να εκλέξουν τον
υποψήφιο πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου. Στη συνέχεια κάλεσε τους
συμβούλους της παράταξης που έχει δικαίωμα να εκλέξει τον υποψήφιο αντιπρόεδρο
και τελευταία κάλεσε την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη για να εκλέξει τον
υποψήφιο γραμματέα του περιφερειακού Συμβουλίου.
Μετά

την

ολοκλήρωση

της

διαδικασίας,

ο

Προεδρεύων

υποψηφιότητες για το Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου:

ανακοίνωσε

τις
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1. Υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου από την παράταξη του περιφερειάρχη
εκλέχθηκε ο/η κ ……………. ………………………..
2. Υποψήφιος για το αξίωμα του Αντιπροέδρου εκλέχθηκε από την παράταξη που
αναδείχθηκε, δεύτερη ή πρώτη σε εκλογική δύναμη, αλλά δεν ανέδειξε τον
περιφερειάρχη ο/η κ. ………………….. ………………….
3. Υποψήφιος για το αξίωμα του Γραμματέα εκλέχθηκε από την τρίτη σε εκλογική
δύναμη παράταξη ο/η κ. ……………… ………………………
Στη συνέχεια, το περιφερειακό συμβούλιο επικύρωσε με ψηφοφορία την εκλογή του
υποψηφίου που έχει υποδειχθεί για κάθε αξίωμα.
Μετά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, την καταμέτρηση των ψήφων και την
επικύρωση από το περιφερειακό συμβούλιο, η σύνθεση του Προεδρείου για το
Περιφερειακό Συμβούλιο ……………………… κατά την περίοδο 01/09/2019 έως
07/11/2021, έχει ως ακολούθως:


Πρόεδρος ο/η κ. ……………………………………………



Αντιπρόεδρος ο/η ………………………………………….



Γραμματέας ο/η …………………………………………...

(Αν η έκβαση της διαδικασίας είναι διαφορετική τόσο κατά την πρώτη όσο και κατά
τη δεύτερη φάση, π.χ υποβάλλεται και άλλη υποψηφιότητα για κάποιο αξίωμα πέρα
από την ανάδειξη του υποψηφίου της πρώτης φάσης περιγράφεται ανάλογα).
Κατόπιν των ανωτέρω, το Περιφερειακό Συμβούλιο προχώρησε στην εκλογή των
τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Προεδρεύων

(σφραγίδα-υπογραφή)
(ονοματεπώνυμο)

Τα Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου

1.
2.
3.
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Υπόδειγμα 3: Πρακτικό εκλογής μελών της οικονομικής επιτροπής
Απόσπασμα
Από το πρακτικό με αριθμό ………./2019, ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου ………………….. την Κυριακή 1/8 Σεπτεμβρίου 2019.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας ……….»
Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς
Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με θητεία έως 7/11/21,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει.
Ειδικότερα, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι θα εκλεγούν συνολικά ……… μέλη, με τα
αναπληρωματικά τους, μετά από εκλογική διαδικασία η οποία θα διεξαχθεί με
ψηφοδέλτια κατά παρατάξεις. Επί πλέον, επεσήμανε ότι στην Οικονομική Επιτροπή
θα συμμετέχουν ως Πρόεδρος ο Περιφερειάρχης ή ένας Αντιπεριφερειάρχης
οριζόμενος από αυτόν και δύο Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη, που ορίζονται από τον
περιφερειάρχη και από μέλη τα οποία εκλέγονται μεταξύ των μελών του
περιφερειακού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του ν. 3852/2010,
όπως ισχύει. Τέλος, τόνισε ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 175 του ν.
3852/2010, όπως ισχύει, από τα μέλη που θα εκλεγούν τουλάχιστον …. μέλη θα
προέρχονται από την παράταξη του Περιφερειάρχη.
Στη συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη για τη διαδικασία εκλογής των μελών, σύμφωνα με
τις διατάξεις των παραγράφων 2-5 του άρ. 175 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει:
Από τις παρατάξεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα καταρτισθούν ψηφοδέλτια
με υποψηφίους, από τους συμβούλους που ανήκουν στη δύναμή τους. Για
συμβούλους που δεν ανήκουν σε καμία παράταξη, ειδικά προβλέπεται ότι μπορούν να
είναι υποψήφιοι σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου
ψηφίζουν στο ψηφοδέλτιο της επιλογής τους τόσους υποψηφίους έως τον
προβλεπόμενο αριθμό των μελών της επιτροπής. Διευκρίνισε ότι η ψήφιση
περισσότερων

υποψηφίων

συνεπάγεται

ακυρότητα

του

ψηφοδελτίου,

αφού

προβλέπεται αυτό το ψηφοδέλτιο να μην λαμβάνεται υπόψη. Η διαδικασία της
ψηφοφορίας είναι μυστική.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέλυσε τη μέθοδο εξαγωγής των αποτελεσμάτων. Αρχικά
υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο, προκειμένου να κατανεμηθούν οι έδρες των μελών
μεταξύ των παρατάξεων ή του ενιαίου ψηφοδελτίου των ανεξάρτητων υποψηφίων,
ως εξής: το σύνολο των μελών του περιφερειακού συμβουλίου διαιρείται με τον
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αριθμό των εκλεγόμενων μελών (δηλ. παραλειπομένου του προέδρου και των δύο
αντιπεριφερειαρχών) και το πηλίκο, συμπεριλαμβανομένου του δεκαδικού μέρους
αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Στη συνέχεια, υπολογίζεται ο αριθμός των τακτικών
μελών της οικονομικής επιτροπής που εκλέγονται από κάθε παράταξη, ως το ακέραιο
μέρος της διαίρεσης των περιφερειακών της συμβούλων με το μέτρο. Τυχόν θέσεις
τακτικών μελών που δεν έχουν διατεθεί με την πρώτη κατανομή, κατανέμονται με
βάση το μεγαλύτερο υπόλοιπο (δεκαδικό μέρος) σε κάθε παράταξη, ανεξάρτητα από
το αν έχει εκλέξει μέλος με την πρώτη κατανομή. Σε περίπτωση ίσου υπολοίπου,
προηγείται η συνδυασμός που έχει λάβει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων κατά τις
περιφερειακές εκλογές.
Εάν περιφερειακή παράταξη, η οποία δικαιούται να εκλέξει μέλος της επιτροπής, δεν
υποδείξει

υποψήφιο/ους,

τότε

η

θέση/σεις

καταλαμβάνονται

ανά

μία

από

υποψηφίους των παρατάξεων με το μεγαλύτερο αριθμό περιφερειακών συμβούλων
και σε περίπτωση ίσης δύναμης, η παράταξη που έλαβε περισσότερες ψήφους στις
περιφερειακές εκλογές.
Εκλέγονται ως τακτικά μέλη της επιτροπής οι σύμβουλοι κάθε παράταξης που
δικαιούται έδρας/ών, οι οποίοι συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Οι υπόλοιποι
υποψήφιοι, ανά παράταξη, αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής. Το
τελευταίο σημαίνει ότι τα αναπληρωματικά μέλη της οικονομικής επιτροπής θα
προέρχονται από τις παρατάξεις που έχουν εκλέξει τακτικά. Περιπτώσεις ισοψηφίας
μεταξύ αναδειχθέντων αναπληρωματικών, επιλύονται με κλήρωση.
Αρχικά έγινε υπολογισμός του εκλογικού μέτρου και των τακτικών μελών που εκλέγει
κάθε παράταξη.
Εκλογικό μέτρο: …………
Βάσει του εκλογικού μέτρου, υπολογίσθηκαν οι τακτικοί σύμβουλοι που εκλέγονται
απ’ ευθείας και οι εκλεγόμενοι βάσει του αδιάθετου υπολοίπου κάθε συνδυασμού, ως
εξής;
Μέτρο: …..

Συνδυασμός Σύμβουλοι/Μέτρο

Μέλη

Αδιάθετο

Μέλη Σύνολο

Παράταξη «…»
Παράταξη «…»
……………………………………..
Στη συνέχεια κλήθηκαν οι παρατάξεις να συγκροτήσουν ψηφοδέλτια με υποψήφια
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Κατατέθηκαν οι εξής υποψηφιότητες:
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A. Παράταξη

«………..».

Υποψήφιοι:

1.

……………………………,

2.

…………………………….., 3……………………………………….., …………………………………….
B. Παράταξη

«…………».

Υποψήφιοι:

1.

……………………………,

2.

…………………………….., 3……………………………………….., …………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
Ανεξάρτητος/οι υποψήφιος/οι: ………………………………………
Μετά την κατάθεση και την ανακοίνωση των συνδυασμών, ο Πρόεδρος κάλεσε το
Περιφερειακό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία.
Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, οι εκλεγόμενοι τακτικοί και οι αναπληρωματικοί
σύμβουλοι για κάθε παράταξη έχουν ως ακολούθως:
Παράταξη «…….». Τακτικοί σύμβουλοι: 1. ………………………., 2. ……………………..
Αναπληρωματικοί σύμβουλοι: 1. …………………………….., 2……………………………
Παράταξη «…….». Τακτικοί σύμβουλοι: 1. ………………………., 2. ……………………..
Αναπληρωματικοί σύμβουλοι: 1. …………………………….., 2……………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα τακτικά και
τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ………….. για
την περίοδο 8/9/2019-7/11/2021:
Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Μετά ταύτα λύθηκε η συνεδρίαση την ημέρα 8/9/2019 και ώρα …….. και υπογράφηκε
το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
(σφραγίδα-υπογραφή)
(ονοματεπώνυμο)

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ονοματεπώνυμο
1. ……………………
2. ……………………
3. ……………………
4. ……………………
5. ……………………

Υπογραφή
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