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Άπθπο 1 

Ανηικείμενο 

 

Ο παξψλ θαλνληζκφο ξπζκίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο εθηειεζηηθήο 

επηηξνπήο θαη ηε δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ απνθάζεψλ ηεο. 

 

Άπθπο 2
 

Σςγκπόηηζη ηηρ εκηελεζηικήρ επιηποπήρ 

 

Η εθηειεζηηθή επηηξνπή είλαη ζπιινγηθφ, ζπληνληζηηθφ θαη εθηειεζηηθφ 

φξγαλν ηεο πεξηθέξεηαο θαη απνηειείηαη απφ ηνλ πεξηθεξεηάξρε, σο 

πξφεδξν, θαη ηνπο αληηπεξηθεξεηάξρεο σο κέιε. Σηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 

εθηειεζηηθήο επηηξνπήο θαιείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζπκκεηέρεη ρσξίο 

δηθαίσκα ςήθνπ ν εθηειεζηηθφο γξακκαηέαο ηεο πεξηθέξεηαο, ελψ 

θαινχληαη επίζεο, φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν, ν πξφεδξνο ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ, πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη, ν λνκηθφο 

ζχκβνπινο θαη νη πξντζηάκελνη ησλ γεληθψλ δηεπζχλζεσλ, δηεπζχλζεσλ 

θαη ινηπψλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο πεξηθέξεηαο θαζψο θαη ησλ λνκηθψλ 

ηεο πξνζψπσλ. 

 

Άπθπο 3 

Απμοδιόηηηερ ηηρ εκηελεζηικήρ επιηποπήρ 

 

Η εθηειεζηηθή επηηξνπή παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηεο πεξηθεξεηαθήο 

πνιηηηθήο ζε φινπο ηνπο ηνκείο αξκνδηφηεηαο ηεο πεξηθέξεηαο θαζψο θαη 

ηελ εθαξκνγή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο, αμηνινγψληαο ζπγθξηηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο δηνίθεζεο 

πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκαηηθψλ ζηφρσλ, ηελ αληηζηνηρία 

ηνπο κε εγθεθξηκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ηε ξνή ησλ δηαηηζέκελσλ 

πφξσλ. Εηδηθφηεξα ε εθηειεζηηθή επηηξνπή έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

1. Σπληνλίδεη ηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο πεξηθέξεηαο ην νπνίν 

θαη εηζεγείηαη ζην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην. Ο αξκφδηνο γηα ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο αληηπεξηθεξεηάξρεο 

ζπλεξγάδεηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κε ηνλ αξκφδην γεληθφ δηεπζπληή ηεο 

πεξηθέξεηαο θαη ελεκεξψλεη ηνλ πεξηθεξεηάξρε θαη ηελ εθηειεζηηθή 

επηηξνπή παξνπζηάδνληαο ηηο ζρεηηθέο εηζεγήζεηο ησλ ππεξεζηψλ. 

2. Καηαξηίδεη θαη εηζεγείηαη ζην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην ηα ηνκεαθά  

πξνγξάκκαηα δξάζεο θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο πινπνίεζήο ηνπο. Ο 
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αξκφδηνο αληηπεξηθεξεηάξρεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην γεληθφ 

δηεπζπληή, ζπληάζζεη ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ θαη ζπληνλίδεη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θαηά ηνκέα ή θαηά ηφπν 

αληηπεξηθεξεηάξρεο ηε ζπγθέληξσζε ησλ αλαγθαίσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ 

πιεξέζηεξε θαηάξηηζε ησλ πξνγξακκάησλ, ελεκεξψλνληαο ηνλ 

πεξηθεξεηάξρε θαη ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηνπο ηέζζεξηο κήλεο, γηα ηελ 

πνξεία ησλ δηαδηθαζηψλ θαηάξηηζεο. Τα ηνκεαθά πξνγξάκκαηα δξάζεο 

ππνβάιινληαη πξνο αμηνιφγεζε ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ζηε 

ζπλέρεηα απφ ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή πξνο ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην 

γηα έγθξηζε. Ο αξκφδηνο γηα θάζε ηνκέα αληηπεξηθεξεηάξρεο ή ζε 

πεξίπησζε δηαηνκεαθνχ πξνγξάκκαηνο ν ίδηνο ν πεξηθεξεηάξρεο, 

ελεκεξψλνπλ, γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο θάζε πξνγξάκκαηνο δξάζεο 

ππνβάιινληαο ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή ζρεηηθή έθζεζε.  

3. Σπγθεληξψλεη θαη αμηνινγεί ηηο  πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

πεξηθέξεηαο ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη εηζεγείηαη 

ην πξνζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή. Οη 

πξνηάζεηο ζπγθεληξψλνληαη αλά ηνκέα θαη πεξηθεξεηαθή ελφηεηα κε 

επζχλε ησλ αξκφδησλ θαηά πεξίπησζε αληηπεξηθεξεηαξρψλ, νη νπνίνη ηηο 

εηζεγνχληαη ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή. Ο πεξηθεξεηάξρεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην γηα ηηο νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο 

αληηπεξηθεξεηάξρε θαη ηνλ αξκφδην γεληθφ δηεπζπληή ζπληάζζνπλ ην 

πξνζρέδην ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

ην νπνίν εηζεγνχληαη ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή, ε νπνία αθνχ ηα 

εγθξίλεη ηα εηζεγείηαη ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή. 

4. Σπληάζζεη θαη εηζεγείηαη πξνο ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην ηηο 

πξνβιεπφκελεο ζηελ νηθεία λνκνζεζία εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ. Οη 

εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ ππνβάιινληαη ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή, ππφ 

ηελ κνξθή ζρεδίνπ, απφ ηνπο αξκφδηνπο θαηά πεξίπησζε 

αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη εγθξίλνληαη απφ απηή. Σηε ζπλέρεηα ε 

εθηειεζηηθή επηηξνπή δηα ηνπ πεξηθεξεηάξρε ή ηνπ αξκφδηνπ θαηά 

πεξίπησζε αληηπεξηθεξεηάξρε εηζεγείηαη ηηο εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ ζην 

πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην. 

5. Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ πηζηή εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Η 

εθηειεζηηθή επηηξνπή ζπδεηά θαη αμηνινγεί αλά ηεηξάκελν ηελ πνξεία 

πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε, βάζεη 

εηζήγεζεο ηνπ αξκνδίνπ αληηπεξηθεξεηάξρε, ε νπνία εκπεξηέρεη ηα 

ζηνηρεία ηνπ απνινγηζκνχ σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν ηεηξάκελν.  
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6. Παξαθνινπζεί, αμηνινγεί θαη ζπληνλίδεη ηε ιεηηνπξγία θαη δξάζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο πεξηθέξεηαο. Η παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

δξάζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο πεξηθέξεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ αξκνδίσλ θαηά πεξίπησζε αληηπεξηθεξεηαξρψλ κε ηνπο 

γεληθνχο δηεπζπληέο θαη ηνλ εθηειεζηηθφ γξακκαηέα ηεο πεξηθέξεηαο. Ο 

αξκφδηνη θαηά πεξίπησζε αληηπεξηθεξεηάξρεο ζπληάζζνπλ ελδηάκεζεο 

εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ αλά ηεηξάκελν θαη ηηο ππνβάιινπλ 

ζηνλ πεξηθεξεηάξρε ν νπνίνο ηηο εγγξάθεη γηα ζπδήηεζε ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο. Σηηο αλσηέξσ εθζέζεηο 

πεξηιακβάλεηαη ζχληνκν ηζηνξηθφ ησλ ελεξγεηψλ πνπ έγηλαλ θαη 

πεξηγξάθεηαη ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ελδηάκεζσλ ζηφρσλ. Η 

εθηειεζηηθή επηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηα κέηξα θαη ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ 

πξέπεη λα αλαιεθζνχλ γηα ηελ βειηίσζε ησλ δξάζεσλ ησλ επηκέξνπο 

ππεξεζηψλ. 

7. Παξαθνινπζεί, αμηνινγεί θαη ζπληνλίδεη ηε δξάζε ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηεο πεξηθέξεηαο. Ο πεξηθεξεηάξρεο ή αξκφδηνο 

αληηπεξηθεξεηάξρεο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη παξαθνινπζεί ζηελ πινπνίεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Ο πξφεδξνο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ππνβάιεη αλά ηεηξάκελν έθζεζε πεπξαγκέλσλ 

ζηνλ πεξηθεξεηάξρε ή ηνλ αξκφδην αληηπεξηθεξεηάξρε ν νπνίνο αθνχ 

πξνζζέζεη ηηο δηθέο παξαηεξήζεηο, ηελ ππνβάιιεη ζηνλ πεξηθεξεηάξρε 

θαη ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή.  

8. Εηζεγείηαη ζην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην ηα ζρέδηα: i) ηνπ νξγαληζκνχ 

εζσηεξηθήο ππεξεζίαο, ii) ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ππεξεζηψλ, iii) 

ηνπ θαλνληζκνχ κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ. Τα ζρέδηα ησλ παξαπάλσ θαλνληζκψλ 

εθπνλνχλ νη αξκφδηεο θαηά ηνλ νξγαληζκφ ηεο πεξηθέξεηαο ππεξεζηαθέο 

κνλάδεο κε ηελ επζχλε ηνπ εθηειεζηηθνχ γξακκαηέα ν νπνίνο ηα 

εηζεγείηαη ζηελ επηηξνπή. Ο πεξηθεξεηάξρεο κπνξεί λα αλαζέζεη ηελ 

εθπφλεζε  ησλ ζρεδίσλ ζε νκάδεο δηνίθεζεο έξγνπ ή νκάδεο εξγαζίαο 

ηηο νπνίεο ζπγθξνηεί εηδηθψο γηα απηφλ ην ζθνπφ. Τνλ ζπληνληζκφ ησλ 

νκάδσλ απηψλ αλαιακβάλεη αληηπεξηθεξεηάξρεο ή ν εθηειεζηηθφο 

γξακκαηέαο. 

9. Εηζεγείηαη ζην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην ην ζρέδην ράξηαο 

δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ πνιηηψλ, ην ζρέδην ηνπ θαλνληζκνχ 

πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ, ην ζρέδην ηνπ θαλνληζκνχ δηαβνχιεπζεο 

θαη κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε, ελεκέξσζε θαη δηαθίλεζε νδεγνχ ηνπ 

πνιίηε γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηεο πεξηθέξεηαο ζε έληππε θαη 

ειεθηξνληθή κνξθή. Τελ επζχλε γηα ηελ εθπφλεζε θαη ηελ εηζήγεζε  
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ησλ αλσηέξσ ζρεδίσλ έρεη ν εθηειεζηηθφο γξακκαηέαο θαη νη αξκφδηεο 

ζχκθσλα κε ηνλ νξγαληζκφ ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηεο πεξηθέξεηαο. Ο 

πεξηθεξεηάξρεο κπνξεί λα αλαζέζεη ηελ εθπφλεζε  ησλ ζρεδίσλ απηψλ 

ζε νκάδεο δηνίθεζεο έξγνπ ή νκάδεο εξγαζίαο ηηο νπνίεο ζπγθξνηεί 

εηδηθψο γηα απηφλ ην ζθνπφ. Τνλ ζπληνληζκφ ησλ νκάδσλ απηψλ 

αλαιακβάλεη ν αληηπεξηθεξεηάξρεο ή ν εθηειεζηηθφο γξακκαηέαο. 

10. Εηζεγείηαη ηα ζρέδηα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ θαη θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ, ζε ελαξκφληζε κε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Γηα ηελ εθπφλεζε ησλ αληίζηνηρσλ 

πξνζρεδίσλ ζπλεξγάδεηαη ε αξκφδηα ππεξεζηαθή  κνλάδα ηεο 

πεξηθέξεηαο κε ηνπο αληηπεξηθεξεηάξρεο  ησλ νηθείσλ πεξηθεξεηαθψλ 

ελνηήησλ. 

11. Καηαξηίδεη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 

Άπθπο 4
 

Σςνεδπιάζειρ ηηρ εκηελεζηικήρ επιηποπήρ 

 

1. Η εθηειεζηηθή επηηξνπή ζπλεδξηάδεη ζηελ  έδξα ηεο πεξηθέξεηαο, 

κπνξεί φκσο λα ζπλεδξηάδεη εθηάθησο εθηφο ηεο έδξαο ζε ηφπν πνπ 

νξίδεη ν πεξηθεξεηάξρεο. 

2. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο δελ είλαη δεκφζηεο, εθηφο 

εάλ απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ε ίδηα ε 

επηηξνπή. 

3. Η εθηειεζηηθή επηηξνπή ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθή, έθηαθηε ή 

θαηεπείγνπζα ζπλεδξίαζε. Σε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζπλέξρεηαη κία θνξά 

θάζε δέθα πέληε εκέξεο. Σε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ζπλέξρεηαη γηα ηελ 

ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ζεκάησλ πνπ έρνπλ εηδηθφ 

ελδηαθέξνλ θαη απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε δηαρείξηζε θαη ησλ νπνίσλ ε 

ζπδήηεζε δελ κπνξεί  γηα αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο λα γίλεη ζε ηαθηηθή 

ζπλεδξίαζε. Σε θαηεπείγνπζα ζπλεδξίαζε ζπλέξρεηαη ε εθηειεζηηθή 

επηηξνπή γηα ηελ εμέηαζε ζεκάησλ πνπ  απαηηνχλ άκεζε απφθαζε, ε 

νπνία πξέπεη λα ιεθζεί πξηλ απφ ηελ επνκέλε ηαθηηθή ηεο ζπλεδξίαζε. 

4. Η εθηειεζηηθή επηηξνπή ζπγθαιείηαη κε γξαπηή πξφζθιεζε απφ ηνλ 

πεξηθεξεηάξρε ή ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο απφ ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ.  

5. Σηελ πξφζθιεζε νξίδεηαη ε εκέξα, ε ψξα θαη ν ηφπνο ηεο ζπλεδξίαζεο 

θαη αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Η πξφζθιεζε 

απνζηέιιεηαη δχν πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

ζπλεδξίαζεο ζηα κέιε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο θαη ζηνλ εθηειεζηηθφ 

γξακκαηέα ηεο πεξηθέξεηαο. Ο πεξηθεξεηάξρεο κπνξεί λα απνζηείιεη 
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πξφθιεζε θαη ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ππεξεζηψλ ηεο πεξηθέξεηαο θαη 

ησλ λνκηθψλ ηεο πξνζψπσλ εθφζνλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζε ηνκείο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Σε πεξίπησζε 

θαηεπείγνπζαο ζπλεδξίαζεο, ε πξφζθιεζε  κπνξεί λα επηδνζεί θαη ηελ 

ίδηα εκέξα κε ηνλ πιένλ πξφζθνξν ηξφπν, νξίδνληαο νπσζδήπνηε ηα 

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

6. Ο πεξηθεξεηάξρεο θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλεδξίαζεο, 

αθνχ ιάβεη ππφςε θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ αληηπεξηθεξεηαξρψλ γηα ζέκαηα 

πνπ θξίλνπλ ζθφπηκν λα ζπδεηεζνχλ ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή. 

7. Οη πξνηάζεηο ησλ αληηπεξηθεξεηαξρψλ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε 

απφθαζεο ζε νπνηνδήπνηε ζέκα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο απνζηέιινληαη 

ζηνλ πεξηθεξεηάξρε ηξεηο πιήξεηο εκέξεο, ην αξγφηεξν, πξηλ απφ ηε 

ζπλεδξίαζε θαη ζπλνδεχνληαη απφ ζχληνκν επεμεγεκαηηθφ ζεκείσκα, ην 

νπνίν δηαλέκεηαη ζηα κέιε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Κάζε αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ ππνβάιιεη 

πξφηαζε γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο νθείιεη, παξάιιεια κε ηελ 

απνζηνιή ηνπ επεμεγεκαηηθνχ ζεκεηψκαηνο λα ελεκεξψζεη εγθαίξσο θαη 

επαξθψο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ησλ νπνίσλ νη αξκνδηφηεηεο είλαη 

ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηεο πξφηαζεο ηνπ. 

 

Άπθπο 5 

Σςζήηηζη και λήτη αποθάζευν 

 

1. Ο πεξηθεξεηάξρεο πξνεδξεχεη ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο θαη 

δηεπζχλεη ηελ ζπδήηεζε. Σε πεξίπησζε θσιχκαηνο ηνπ πεξηθεξεηάξρε 

πξνεδξεχεη ν αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ έρεη νξηζηεί απφ απηφλ σο 

αλαπιεξσηήο ηνπ. 

2. Γηα ηελ λφκηκε ζπλεδξίαζε πξέπεη λα είλαη παξφληεο ν πεξηθεξεηάξρεο 

θαη  νη κηζνί ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο αληηπεξηθεξεηάξρεο. 
 

3. Ο πεξηθεξεηάξρεο εηζεγείηαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εθηφο 

απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ίδηνο έρεη αλαζέζεη ηελ παξνπζίαζε εηζήγεζεο 

ζηνλ αξκφδην αληηπεξηθεξεηάξρε.  Οη αληηπεξηθεξεηάξρεο εηζεγνχληαη ζε 

ηα  ζέκαηα πνπ πεξηιήθζεθαλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε κεηά απφ πξφηαζή 

ηνπο. 

4. Ο πεξηθεξεηάξρεο κπνξεί λα θαιέζεη ηνλ αξκφδην θαηά ζέκα γεληθφ 

δηεπζπληή ηεο πεξηθέξεηαο γηα λα ελεκεξψζεη επί ηνπ ζέκαηνο ηελ 

εθηειεζηηθή επηηξνπή. Μπνξεί επίζεο λα ηνπ αλαζέζεη ηελ παξνπζίαζε 

εηζήγεζεο. Επίζεο κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο πξνέδξνπο ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηεο πεξηθέξεηαο φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα 



ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ:  

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Σελίδα 6 

 

λνκηθά πξφζσπα ηεο πεξηθέξεηαο θαη λα ηνπο αλαζέζεη ηελ παξνπζίαζε  

εηζήγεζεο γηα ζέκα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

5. Μεηά απφ ηελ εηζήγεζε αθνινπζνχλ εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο απαληά ν 

εηζεγεηήο θαη ελ ζπλερεία ηα κέιε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο δεηνχλ 

ηνλ ιφγν θαη πξνβαίλνπλ ζε ηνπνζεηήζεηο, ησλ νπνίσλ ε δηάξθεηα δελ 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα πέληε ιεπηά. 

6. Όηαλ νινθιεξσζεί ε ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο ν πεξηθεξεηάξρεο 

πξνβαίλεη ζηε δηαηχπσζε ηεο απφθαζεο θαη ηελ ζέηεη ζηελ θξίζε ησλ 

κειψλ ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο.  

7. Η εθηειεζηηθή επηηξνπή απνθαζίδεη πάληνηε κε θαλεξή ςεθνθνξία 

θαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηεο. Σε πεξίπησζε 

ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε γλψκε ππέξ ηεο νπνίαο ςήθηζε ν 

πεξηθεξεηάξρεο. 

8. Εάλ θαηά ηε ςεθνθνξία δηακνξθσζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ δχν γλψκεο 

ρσξίο λα ζρεκαηηζηεί ε θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν πιεηνςεθία ν 

πεξηθεξεηάξρεο θαιεί φζνπο ηάρζεθαλ ππέξ ησλ αζζελέζηεξσλ γλσκψλ 

λα πξνζρσξήζνπλ ζε κία απφ ηηο επηθξαηέζηεξεο γλψκεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα δηεμάγεηαη ςεθνθνξία κεηαμχ ησλ δχν επηθξαηέζηεξσλ 

γλσκψλ.  

 

Άπθπο 6 

Υποσπεώζειρ ηος πεπιθεπειάπση και ηυν μελών ηηρ εκηελεζηικήρ 

επιηποπήρ 

 

1. Ο πεξηθεξεηάξρεο νθείιεη λα επηιχεη άκεζα κε απφθαζή ηνπ θάζε 

ζχγθξνπζε αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ αληηπεξηθεξεηαξρψλ ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνπ ηε γλψκε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο. 

2. Τα κέιε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο  κεξηκλνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο 

δηνίθεζεο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο. 

3. Τα κέιε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

πεξηθεξεηάξρε, νθείινπλ λα απέρνπλ απφ ηελ ζπδήηεζε ζέκαηνο θαη ηελ 

ιήςε επ΄ απηνχ απφθαζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ ησλ 

ηδίσλ ή ζπγγελψλ ηνπο έσο θαη δεπηέξνπ βαζκνχ, εμ αίκαηνο ή εμ 

αγρηζηείαο. 

4. Η ζπκκεηνρή ησλ αληηπεξηθεξεηαξρψλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 

εθηειεζηηθήο επηηξνπήο είλαη ππνρξεσηηθή. Οη αληηπεξηθεξεηάξρεο 

κπνξνχλ λα απνπζηάδνπλ κφλν γηα ζνβαξφ ιφγν πνπ αθνξά ζε 

πξνζσπηθφ ή νηθνγελεηαθφ πξφβιεκα ή ιφγσ αλεηιεκκέλσλ 

ππνρξεψζεσλ ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ηνπο πνπ δελ κπνξεί λα 
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αλαβιεζνχλ. Τν ιφγν απνπζίαο ηνπο νθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ 

εγθαίξσο ζηνλ πεξηθεξεηάξρε.  

 

Άπθπο 7 

Γπαμμαηειακή ςποζηήπιξη, ηήπηζη ππακηικών ηυν ζςνεδπιάζευν  

και δημοζιόηηηα ηυν αποθάζευν ηηρ εκηελεζηικήρ επιηποπήρ. 

 

1. Η εθηειεζηηθή επηηξνπή, κε πξφηαζε ηνπ πεξηθεξεηάξρε, νξίδεη έλαλ 

εθ ησλ ππαιιήισλ ηεο πεξηθέξεηαο σο γξακκαηέα ηεο επηηξνπήο. Με ηελ 

ίδηα απφθαζε νξίδεη επίζεο ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

2. Ο γξακκαηέαο ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο θαη 

ζπληάζζεη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ζπλππνγξάθνληαο ην βηβιίν 

πξαθηηθψλ. Τα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ εγθξίλνληαη θαη 

ππνγξάθνληαη απφ ηα κέιε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο πνπ παξέζηεζαλ 

ζηε ζπλεδξίαζε θαη απφ ηνλ εθηειεζηηθφ γξακκαηέα ηεο πεξηθέξεηαο.  

3. Ο εθηειεζηηθφο γξακκαηέαο ηεο πεξηθέξεηαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην 

γξακκαηέα, ζπληάζζνπλ πεξίιεςε ησλ απνθάζεσλ ηεο εθηειεζηηθήο 

επηηξνπήο ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πεξηθεξεηάξρε θαη ηνλ 

εθηειεζηηθφ γξακκαηέα, αλαξηάηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

πεξηθέξεηαο θαη δεκνζηνπνηείηαη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. 

 

Άπθπο 8 

Αποζημίυζη για ηην ζςμμεηοσή ζηιρ ζςνεδπιάζειρ ηηρ εκηελεζηικήρ 

επιηποπήρ. 

 

Ο πεξηθεξεηάξρεο, νη αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη ν εθηειεζηηθφο γξακκαηέαο 

δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο 

ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο πιελ ησλ εμφδσλ θίλεζεο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 184 παξ. 2 ηνπ λ. 3852/2010. 

 

Άπθπο 9 

Απολογιζμόρ πεππαγμένυν ηος πεπιθεπειάπση και ηηρ εκηελεζηικήρ 

επιηποπήρ 

 

1.Κάζε ρξφλν ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ 

γίλεηαη ν απνινγηζκφο πεπξαγκέλσλ ηεο πεξηθεξεηαθήο αξρήο αλαθνξηθά 

κε ηελ εθαξκνγή ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο, ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε θαη ηε δηνίθεζε ηεο πεξηθέξεηαο. 

2. Πξηλ απφ ηελ εηδηθή ζπλεδξίαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ 

ζπγθαιείηαη εηδηθή ζπλεδξίαζε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ζηελ νπνία 
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ζπδεηείηαη θαη εγθξίλεηαη ε εηζήγεζε ηνπ πεξηθεξεηάξρε ε νπνία 

πεξηιακβάλεη αλά θεθάιαην ηνλ απνινγηζκφ φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο 

πεξηθέξεηαο. Οη αληηπεξηθεξεηάξρεο ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ ζηνλ 

πεξηθεξεηάξρε θαη ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή εγγξάθσο ζρέδην ηνπ 

απνινγηζκνχ πεπξαγκέλσλ γηα ηνπο ηνκείο επζχλεο ηνπο ηνπιάρηζηνλ 

δέθα εκέξεο πξηλ απφ ηελ εηδηθή ζπλεδξίαζε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο. 

Τελ ίδηα ππνρξέσζε θαη εληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο έρνπλ θαη νη 

πξφεδξνη ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο 

πεξηθέξεηαο νη νπνίνη θαινχληαη ππνρξεσηηθά θαη κεηέρνπλ κε δηθαίσκα 

ιφγνπ ζηελ εηδηθή ζπλεδξίαζε. Τν ζρέδην απνινγηζκνχ ησλ πξνέδξσλ 

ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο πεξηθέξεηαο πξέπεη λα έρεη εγθξηζεί απφ ηα 

δηνηθεηηθά ηνπο ζπκβνχιηα. Ο πεξηθεξεηάξρεο κπνξεί λα θαιέζεη ζηελ 

εηδηθή ζπλεδξίαζε θαη ηνπο πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο ζηνπο νπνίνπο 

έρεη κεηαβηβάζεη αξκνδηφηεηεο γηα λα θαηαζέζνπλ ζε απηφλ θαη ηελ 

εθηειεζηηθή επηηξνπή ζρέδην ηνπ απνινγηζκνχ πεπξαγκέλσλ ζηνπο 

ηνκείο επζχλεο ηνπο. 

 

Άπθπο 10 

Ιζσύρ κανονιζμού 

 

Ο παξψλ θαλνληζκφο ςεθίδεηαη απφ ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ηζρχεη 

απφ ηελ αλάξηεζή ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο πεξηθέξεηαο. Τξνπνπνίεζε 

ηνπ θαλνληζκνχ επηηξέπεηαη κε απφθαζε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο. Η 

απφθαζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ηζρχεη απφ ηελ αλάξηεζή ηεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο πεξηθέξεηαο.  

 

 


