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Άρθρο 1ο
Αντικείµενο του κανονισµού
Ο παρών κανονισµός ρυθµίζει την λειτουργία της εκτελεστικής επιτροπής και τη
διαδικασία έκδοσης των αποφάσεών της.
Άρθρο 2ο
Συγκρότηση της εκτελεστικής επιτροπής
1. Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον περιφερειάρχη ως πρόεδρο και τους
αντιπεριφερειάρχες ως µέλη.
2.

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
επιχειρησιακού προγράµµατος και του προγράµµατος περιφερειακής ανάπτυξης.
Η λειτουργία της παρακολούθησης της εφαρµογής της περιφερειακής πολιτικής
και των προγραµµάτων συνίσταται στην συνεχή συγκριτική αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων των λειτουργιών και των δράσεων της περιφέρειας που αφορούν
την υλοποίηση των προγραµµατικών στόχων, την αντιστοιχία τους µε τα
εγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα και στην ροή και την απόδοση των διατιθέµενων
πόρων. Η εκτελεστική επιτροπή αναλαµβάνει διοικητικές πρωτοβουλίες για την
επιτάχυνση των διαδικασιών ή την τροποποίησή τους προκειµένου να
υλοποιηθούν

οι

προγραµµατισµένοι

στόχοι

εντός

των

εγκεκριµένων

χρονοδιαγραµµάτων.
Οι λειτουργίες της εκτελεστικής επιτροπής που αφορούν τον συντονισµό και την
εκτέλεση των αποφάσεων του περιφερειακού συµβουλίου, της οικονοµικής
επιτροπής και των λοιπών επιτροπών συνίστανται στην υποστήριξη των
αντιστοίχων αρµοδιοτήτων του περιφερειάρχη και των αντιπεριφερειαρχών.
3. Στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής καλείται και συµµετέχει χωρίς
δικαίωµα ψήφου ο εκτελεστικός γραµµατέας της περιφέρειας, ενώ καλούνται
επίσης από τον περιφερειάρχη, όποτε το κρίνει αναγκαίο, περιφερειακοί
σύµβουλοι, οι προϊστάµενοι των γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και λοιπών
2
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οργανικών µονάδων της περιφέρειας καθώς και των υπηρεσιών των νοµικών της
προσώπων.

Άρθρο 3ο
Αρµοδιότητες της εκτελεστικής επιτροπής

Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
1. Συντονίζει την κατάρτιση και έχει την ευθύνη της υλοποίησης του επιχειρησιακού
προγράµµατος, το οποίο και εισηγείται στο περιφερειακό συµβούλιο. Ο αρµόδιος
για την κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράµµατος αντιπεριφερειάρχης,
συνεργάζεται για τον σκοπό αυτό µε τον αρµόδιο γενικό διευθυντή και
ενηµερώνει τον περιφερειάρχη και την εκτελεστική επιτροπή, παρουσιάζοντας και
σχετικές εισηγήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών
2. Καταρτίζει και εισηγείται στο περιφερειακό συµβούλιο τα τοµεακά προγράµµατα
δράσης

και

έχει

την

ευθύνη

της

υλοποίησής

τους.

Ο

αρµόδιος

αντιπεριφερειάρχης, σε άµεση συνεργασία µε τον αρµόδιο γενικό διευθυντή
συντάσσει χρονοδιάγραµµα εργασιών και ενηµερώνει σε τακτά χρονικά
διαστήµατα τον περιφερειάρχη για την πορεία των διαδικασιών κατάρτισης των
ανωτέρω προγραµµάτων, ενώ συντονίζει σε συνεργασία µε τους αρµόδιους κατά
τοµέα ή κατά τόπο αντιπεριφερειάρχες τη συγκέντρωση των αναγκαίων
δεδοµένων για την πληρέστερη κατάρτιση των προγραµµάτων. Ο αρµόδιος
αντιπεριφερειάρχης σε συνεργασία µε τον αρµόδιο γενικό διευθυντή συντάσσει
την τελική εισήγηση αλλά και τις ενδιάµεσες εκθέσεις του και τις υποβάλλει στον
περιφερειάρχη, ο οποίος αποφασίζει εάν συντρέχει λόγος συζήτησης στην
εκτελεστική επιτροπή επιµέρους τµηµάτων του προγράµµατος και δίνει
κατευθύνσεις για τη συνέχιση της κατάρτισης των τοµεακών προγραµµάτων. Ο
αρµόδιος για κάθε τοµέα αντιπεριφερειάρχης ή – σε περίπτωση διατοµεακού
προγράµµατος – ο ίδιος ο περιφερειάρχης, ενηµερώνουν σε τακτά χρονικά
διαστήµατα, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους τέσσαρες µήνες, για την
πορεία υλοποίησης κάθε προγράµµατος υποβάλλοντας αντίστοιχη έκθεση, η
οποία συζητείται και αξιολογείται από την εκτελεστική επιτροπή.
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3. Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών της περιφέρειας στο
πλαίσιο της προετοιµασίας για την κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος δράσης
και του προϋπολογισµού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισµού προς
τη οικονοµική επιτροπή. Οι προτάσεις συγκεντρώνονται ανά τοµέα και
περιφερειακή ενότητα µε ευθύνη του αρµοδίου αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος τις
εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή, ενώ ο περιφερειάρχης σε συνεργασία µε
τον αρµόδιο για τις οικονοµικές υποθέσεις αντιπεριφερειάρχη και τον αρµόδιο
γενικό διευθυντή συντάσσουν την έκθεση και εισηγούνται το προσχέδιο του
ετήσιου προγράµµατος δράσης και του προϋπολογισµού στην εκτελεστική
επιτροπή η οποία, αφού τα εγκρίνει, τα εισηγείται στο περιφερειακό συµβούλιο.
4. Συντάσσει και εισηγείται προς το περιφερειακό συµβούλιο τις προβλεπόµενες
εκθέσεις πεπραγµένων. Οι εκθέσεις πεπραγµένων υποβάλλονται υπό την µορφή
σχεδίου από τον αρµόδιο αντίστοιχα αντιπεριφερειάρχη και µετά από συζήτηση
εγκρίνονται από την εκτελεστική επιτροπή, η οποία δια του περιφερειάρχη ή του
αρµόδιου αντιπεριφερειάρχη τις εισηγείται στο περιφερειακό συµβούλιο.
5. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισµού. Η εκτελεστική
επιτροπή συζητά και αξιολογεί ανά τετράµηνο την πορεία υλοποίησης του
προϋπολογισµού και συντάσσει σχετική έκθεση, η οποία εµπεριέχει τα στοιχεία
του απολογισµού ως προς το συγκεκριµένο τετράµηνο. Η σύνταξη της έκθεσης
γίνεται στη βάση εισήγησης του αρµόδιου αντιπεριφερειάρχη και συζητείται και
εγκρίνεται από την εκτελεστική επιτροπή.
6. Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη λειτουργία και τη δράση των
υπηρεσιών της περιφέρειας. Η παρακολούθηση των υπηρεσιών της περιφέρειας
πραγµατοποιείται δια της συνεργασίας του αρµοδίου ανά τοµέα ή κατά τόπο
αντιπεριφερειάρχη µε τον αντίστοιχα αρµόδιο γενικό διευθυντή και τον
εκτελεστικό γραµµατέα της περιφέρειας. Με τη συνεργασία αυτών επιτυγχάνεται
ο συντονισµός της λειτουργίας και της δράσης των υπηρεσιών. Ο αρµόδιος ανά
τοµέα ή κατά τόπο αντιπεριφερειάρχης συντάσσει ενδιάµεσες εκθέσεις
αξιολόγησης

των

υπηρεσιών

ανά

τετράµηνο

και

τις

υποβάλλει

στον

περιφερειάρχη ο οποίος εάν κρίνει σκόπιµο τις εγγράφει για συζήτηση στην
ηµερήσια

διάταξη

της

εκτελεστικής

επιτροπής.

Στις

ανωτέρω

εκθέσεις

περιγράφεται σύντοµο ιστορικό των ενεργειών και ο βαθµός επίτευξης των
ενδιάµεσων στόχων. Η εκτελεστική επιτροπή αποφασίζει για τα µέτρα και τις

4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν για την βελτίωση της λειτουργίας και
της δράσης των υπηρεσιών.
7. Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νοµικών προσώπων που
ανήκουν στην εποπτεία της περιφέρειας. Η αρµοδιότητα αυτή ασκείται κατά
τρόπο ανάλογο µε αυτόν της προηγούµενης παραγράφου. Ο περιφερειάρχης ή ο
αρµόδιος αντιπεριφερειάρχης συνεργάζεται µε τον πρόεδρο του διοικητικού
συµβουλίου του νοµικού προσώπου και παρακολουθεί την υλοποίηση του
προγράµµατος δράσης του νοµικού προσώπου. Ο πρόεδρος του διοικητικού
συµβουλίου υποβάλει ανά τετράµηνο έκθεση πεπραγµένων στον περιφερειάρχη
ή στον αρµόδιο αντιπεριφερειάρχη ο οποίος αφού προσθέσει τις δικές του
παρατηρήσεις την υποβάλλει στον περιφερειάρχη. Ο περιφερειάρχης κρίνει εάν
συντρέχει λόγος και θέτει

για συζήτηση στην εκτελεστική επιτροπή τα

προβλήµατα ή τις διαπιστώσεις που παρατηρούνται στη λειτουργία των νοµικών
προσώπων ή υποβάλλει ο ίδιος συστάσεις στον πρόεδρο του νοµικού
προσώπου.
8. Εισηγείται στο περιφερειακό συµβούλιο το σχέδιο: i) οργανισµού εσωτερικής
υπηρεσίας, ii) κανονισµού λειτουργίας υπηρεσιών, iii) κανονισµού µέτρησης και
αξιολόγησης της απόδοσης των περιφερειακών υπηρεσιών. Τα σχέδια των
παραπάνω κανονισµών εκπονούν οι αντίστοιχες υπηρεσιακές µονάδες µε την
ευθύνη του εκτελεστικού γραµµατέα ο οποίος τα εισηγείται στην επιτροπή. Ο
περιφερειάρχης µπορεί να αναθέσει την εκπόνηση των σχεδίων σε οµάδες
διοίκησης έργου ή οµάδες εργασίας τις οποίες συγκροτεί για αυτόν το σκοπό. Τον
συντονισµό

των

οµάδων

αυτών

αναλαµβάνει

αντιπεριφερειάρχης

ή

ο

εκτελεστικός γραµµατέας.
9. 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. Την ευθύνη για την εκπόνηση και την εισήγηση
προσχεδίου της χάρτας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων και την επιµέλεια για την
σύνταξη του οδηγού του πολίτη την έχει ο εκτελεστικός γραµµατέας και η νοµική
υπηρεσία της περιφέρειας.
10. Εισηγείται το σχέδιο του κανονισµού πληροφόρησης των πολιτών και του
κανονισµού διαβούλευσης. Την ευθύνη για την εκπόνηση και την εισήγηση των
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προσχεδίων των παραπάνω κανονισµών την έχει ο εκτελεστικός γραµµατέας και
η νοµική υπηρεσία της περιφέρειας.
11. Εισηγείται

τα

σχέδια

αντιµετώπισης

εκτάκτων

αναγκών

και

φυσικών

καταστροφών, σε εναρµόνιση µε τα αντίστοιχα σχέδια της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας. Για την εκπόνηση των αντίστοιχων προσχεδίων
συνεργάζεται η αρµόδια υπηρεσιακή

µονάδα της περιφέρειας µε τους

αντιπεριφερειάρχες των περιφερειακών ενοτήτων.
12. Καταρτίζει τον κανονισµό λειτουργίας της.
Άρθρο 4ο
Συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής

1. Η εκτελεστική επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα της περιφέρειας. Μπορεί να
συνεδριάζει και εκτός της έδρας σε τόπο που ορίζει ο περιφερειάρχης.
2. Οι συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής δεν είναι δηµόσιες, εκτός εάν
αποφασίσει διαφορετικά και σε συγκεκριµένες περιπτώσεις η ίδια η επιτροπή.
3. Η εκτελεστική επιτροπή συνέρχεται σε τακτική, έκτακτη ή κατεπείγουσα
συνεδρίαση. Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται µία φορά κάθε δέκα πέντε
ηµέρες. Σε έκτακτη συνεδρίαση συνέρχεται για την συζήτηση και λήψη απόφαση
επί θεµάτων που έχουν ειδικό ενδιαφέρον και απαιτούν εξειδικευµένη διαχείριση,
η δε συζήτησή τους δεν µπορεί για αντικειµενικούς λόγους να γίνει στην τακτική
συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση συνέρχεται η επιτροπή για την εξέταση
θεµάτων που απαιτούν άµεση απόφαση η οποία πρέπει να ληφθεί πριν από την
εποµένη τακτική συνεδρίαση.
4. Η

εκτελεστική

επιτροπή

συγκαλείται

µε

γραπτή

πρόσκληση

από

τον

περιφερειάρχη ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος από τον αναπληρωτή
του.
5. Η πρόσκληση, µε τον ορισµό της ηµέρας, της ώρας και του τόπου της
συνεδρίασης, αναφέρει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Αποστέλλεται δύο
πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της συνεδρίασης.
6. Ο περιφερειάρχης καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης, αφού λάβει
υπόψη και τις προτάσεις των αντιπεριφερειαρχών για θέµατα που κρίνουν
σκόπιµο να συζητηθούν στην εκτελεστική επιτροπή.
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7. Οι προτάσεις των αντιπεριφερειαρχών για συζήτηση και λήψη απόφασης σε
οποιοδήποτε γενικό ή ειδικό θέµα της αρµοδιότητάς τους απευθύνονται στον
περιφερειάρχη τουλάχιστον τρεις ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση και
συνοδεύονται από σύντοµο επεξηγηµατικό σηµείωµα, το οποίο διανέµεται στα
µέλη της εκτελεστικής επιτροπής πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
8. Κάθε αντιπεριφερειάρχης που αναλαµβάνει την πρωτοβουλία να υποβάλει
πρόταση για συζήτηση και λήψη απόφασης οφείλει, παράλληλα µε την αποστολή
του

επεξηγηµατικού

σηµειώµατος

της

προηγούµενης

παραγράφου,

να

ενηµερώσει εγκαίρως και επαρκώς τους συναδέλφους του, που η αρµοδιότητά
τους έχει ιδιαίτερη συνάφεια µε το αντικείµενο της πρότασης του.
9. Η πρόσκληση αποστέλλεται και στον εκτελεστικό γραµµατέα της περιφέρειας. Ο
περιφερειάρχης µπορεί να στείλει την πρόσκληση στους προϊσταµένους
υπηρεσιών και νοµικών προσώπων της περιφέρειας εφόσον συζητούνται θέµατα
που αναφέρονται στους τοµείς αρµοδιοτήτων τους. Στην περίπτωση της
κατεπείγουσας συνεδρίασης, η πρόσκληση µπορεί να επιδοθεί και την ίδια ηµέρα
µε τον πλέον πρόσφορο τρόπο, αναφέροντας τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

Άρθρο 5ο
Συζήτηση και λήψη αποφάσεων
1. Ο περιφερειάρχης προεδρεύει της εκτελεστικής επιτροπής και διευθύνει την
συζήτηση.

Σε

περίπτωση κωλύµατος του Περιφερειάρχη προεδρεύει ο

αντιπεριφερειάρχης που έχει οριστεί από αυτόν ως αναπληρωτής του.
2. Για την νόµιµη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής πρέπει να είναι παρόντες
ο περιφερειάρχης και οι µισοί τουλάχιστον από τους αντιπεριφερειάρχες.
3. Ο περιφερειάρχης εισηγείται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης εκτός από τις
περιπτώσεις που ο ίδιος έχει αναθέσει την παρουσίαση εισήγησης σε
αντιπεριφερειάρχη. Όταν το θέµα γράφτηκε στην ηµερήσια διάταξη µετά από
πρόταση µέλους της εκτελεστικής επιτροπής το εισηγείται ο προτείνων.
4. Ο περιφερειάρχης δίνει τον λόγο στους προέδρους των νοµικών προσώπων της
περιφέρειας όταν συζητούνται θέµατα της αρµοδιότητάς τους και µπορεί να τους
αναθέσει την παρουσίαση της εισήγησης του θέµατος.
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5. Ο περιφερειάρχης µπορεί να καλέσει τον αρµόδιο κατά θέµα γενικό διευθυντή για
να ενηµερώσει επί του θέµατος την εκτελεστική επιτροπή ή να του αναθέσει την
παρουσίαση εισήγησης.
6. Μετά την εισήγηση ακολουθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις και ερωτήσεις ουσίας
στις οποίες απαντά ο εισηγητής και εν συνεχεία τα µέλη της εκτελεστικής
επιτροπής ζητούν τον λόγο και προβαίνουν σε τοποθετήσεις, των οποίων η
διάρκεια δεν υπερβαίνει τα πέντε λεπτά (5΄).
7. Όταν ολοκληρωθεί η συζήτηση επί του θέµατος ο περιφερειάρχης προβαίνει στη
διατύπωση της απόφασης και την θέτει στην κρίση των µελών της εκτελεστικής
επιτροπής.
8. Η εκτελεστική επιτροπή αποφασίζει πάντοτε µε φανερή ψηφοφορία και µε την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η γνώµη υπέρ της οποίας ψήφισε ο περιφερειάρχης.
9. Εάν κατά τη ψηφοφορία διαµορφωθούν περισσότερες από δύο γνώµες χωρίς να
σχηµατιστεί η κατά την προηγούµενη παράγραφο νόµιµη πλειοψηφία, ο
περιφερειάρχης καλεί όσους τάχθηκαν υπέρ των ασθενέστερων γνωµών να
προσχωρήσουν µε ψηφοφορία σε µία από τις επικρατέστερες γνώµες και µετά
διεξάγεται ψηφοφορία µεταξύ των δύο επικρατέστερων γνωµών.
Άρθρο 6ο
Υποχρεώσεις του περιφερειάρχη και των µελών της εκτελεστικής επιτροπής
1. Ο περιφερειάρχης οφείλει να επιλύει άµεσα µε απόφασή του κάθε σύγκρουση
αρµοδιοτήτων µεταξύ των αντιπεριφερειαρχών και να αναθεωρεί ή τροποποιεί
για τον σκοπό αυτό τις αποφάσεις του περί ανάθεσης ή µεταβίβασης
αρµοδιοτήτων. Στην λειτουργία του αυτή µπορεί να ζητήσει την γνώµη της
εκτελεστικής επιτροπής.
2. Τα µέλη της εκτελεστικής επιτροπής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
οφείλουν να µεριµνούν για την εφαρµογή των αρχών της χρηστής διοίκησης, της
αποτελεσµατικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας.
3. Τα

µέλη

της

εκτελεστικής

επιτροπής,

συµπεριλαµβανοµένου

και

του

περιφερειάρχη, οφείλουν να απέχουν από την συζήτηση θέµατος και την λήψη
επί αυτού απόφασης που σχετίζεται µε προσωπικό συµφέρον των ιδίων ή
συγγενών τους έως και δευτέρου βαθµού, εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας.
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4. Η συµµετοχή των αντιπεριφερειαρχών στη συνεδρίαση της εκτελεστικής
επιτροπής είναι υποχρεωτική. Ο αντιπεριφερειάρχης µπορεί να απουσιάζει µόνο
για σοβαρό λόγο που αφορά προσωπικό ή οικογενειακό πρόβληµα το οποίο
γνωστοποιεί εγκαίρως στον περιφερειάρχη ή για ανειληµµένες υποχρεώσεις στο
πλαίσιο των καθηκόντων του που δεν µπορεί να αναβληθούν, γεγονός που
πρέπει επίσης να γνωστοποιήσει στον περιφερειάρχη. Σε κάθε άλλη περίπτωση
η απουσία του είναι αδικαιολόγητη.
5. Η

αναιτιολόγητη

απουσία

του

διορισµένου

από

τον

περιφερειάρχη

αντιπεριφερειάρχη για περισσότερες από τρεις συνεχόµενες συνεδριάσεις της
εκτελεστικής επιτροπής συνιστά σοβαρό λόγο ανάκλησης του διορισµού του. Για
την αναιτιολόγητη απουσία του άµεσα εκλεγµένου αντιπεριφερειάρχη για
περισσότερες

από

τρεις

συνεδριάσεις

της

εκτελεστικής

επιτροπής

ο

περιφερειάρχης ενηµερώνει τον ελεγκτή νοµιµότητας.

Άρθρο 7ο
Γραµµατειακή υποστήριξη, τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων και
δηµοσιότητα της περίληψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής
1. Η εκτελεστική επιτροπή, µε πρόταση του περιφερειάρχη, ορίζει έναν εκ των
υπαλλήλων της περιφέρειας ως πρακτικογράφο – γραµµατέα της επιτροπής. Με
την ίδια απόφαση ορίζει επίσης και τον αναπληρωτή του.
2. Ο γραµµατέας – πρακτικογράφος συµµετέχει στις συνεδριάσεις της επιτροπής και
συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συνυπογράφοντας το βιβλίο
πρακτικών. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων εγκρίνονται και υπογράφονται από
όλα τα µέλη της εκτελεστικής επιτροπής και από τον εκτελεστικό γραµµατέα. Στα
πρακτικά των συνεδριάσεων δεν είναι απαραίτητο να γράφονται οι συζητήσεις και
οι αποφάσεις της εκτελεστικής επιτροπής που αφορούν τις συντονιστικές
αρµοδιότητές της. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων δεν είναι δηµοσιεύσιµα, εκτός
εάν αποφασίσει διαφορετικά η εκτελεστική επιτροπή µε την σύµφωνη γνώµη του
περιφερειάρχη.
3. Ο εκτελεστικός γραµµατέας της περιφέρειας σε συνεργασία µε τον ειδικό
γραµµατέα – πρακτικογράφο, συντάσσουν την περίληψη των αποφάσεων της
εκτελεστικής επιτροπής η οποία υπογράφεται από τον περιφερειάρχη και τον
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εκτελεστικό γραµµατέα, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της περιφέρειας
και δηµοσιοποιείται µε κάθε πρόσφορο τρόπο.

Άρθρο 8ο
Μη αποζηµίωση για την συµµετοχή στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής
επιτροπής.
Ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες, οι πρόεδροι των νοµικών προσώπων της
περιφέρειας και ο εκτελεστικός γραµµατέας δεν δικαιούνται αποζηµίωσης για τη
συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής. Στους ανωτέρω
καταβάλλονται έξοδα κίνησης τα οποία ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 184, παρ.2
του Ν.3852/2010.
Άρθρο 9ο
Απολογισµός πεπραγµένων του περιφερειάρχη και της εκτελεστικής
επιτροπής
1. Κάθε χρόνο, σε ειδική συνεδρίαση του περιφερειακού συµβουλίου, γίνεται ο
απολογισµός πεπραγµένων της περιφερειακής αρχής σε ό,τι αφορά την
εφαρµογή του ετήσιου προγράµµατος δράσης, την οικονοµική κατάσταση και τη
διοίκηση της περιφέρειας.
2. Πριν από την ειδική συνεδρίαση του περιφερειακού συµβουλίου συγκαλείται
ειδική συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής στην οποία συζητείται και
εγκρίνεται η εισήγηση του περιφερειάρχη η οποία περιλαµβάνει ανά κεφάλαιο τον
απολογισµό όλων των τοµέων της δραστηριότητας της περιφέρειας. Οι
αντιπεριφερειάρχες υποχρεούνται να καταθέσουν στον περιφερειάρχη εγγράφως
σχέδιο του απολογισµού πεπραγµένων για τους τοµείς ευθύνης τους. Το σχέδιο
αυτό υποβάλλεται στον περιφερειάρχη τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από την
ειδική συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής. Την ίδια υποχρέωση και µε την
ίδια προθεσµία έχουν και οι πρόεδροι των διοικητικών συµβουλίων των νοµικών
προσώπων της περιφέρειας οι οποίοι καλούνται να µετέχουν µε δικαίωµα λόγου
στην ειδική συνεδρίαση. Το σχέδιο απολογισµού των προέδρων των νοµικών
προσώπων της περιφέρειας πρέπει να εγκριθεί προηγουµένως από τα
αντίστοιχα διοικητικά τους συµβούλια. Ο περιφερειάρχης µπορεί να καλέσει και
τους περιφερειακούς συµβούλους στους οποίους έχει αναθέσει αρµοδιότητες, να
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καταθέσουν

στον

περιφερειάρχη

εγγράφως

σχέδιο

του

απολογισµού

πεπραγµένων για τους τοµείς ευθύνης τους.

Άρθρο 10ο
Ισχύς κανονισµού
Ο παρών κανονισµός ψηφίζεται από την εκτελεστική επιτροπή και ισχύει από την
ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της περιφέρειας.
Τροποποίηση του κανονισµού επιτρέπεται µε απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής
και την σύµφωνη γνώµη του περιφερειάρχη. Η απόφαση της τροποποίησης ισχύει
από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της περιφέρειας.
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