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νου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε 
παράταξη καταλαμβάνει τόσες έδρες στην κάθε επιτρο-
πή όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό 
των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεμονωμένος 
σύμβουλος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό 
ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα 
στην επιτροπή για την οποία ήταν υποψήφιος. Παράταξη 
στο ψηφοδέλτιο της οποίας περιλαμβάνονται υποψήφιοι 
λιγότεροι από τις έδρες των εκλεγόμενων μελών της επι-
τροπής, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες στην επιτροπή 
όσοι είναι και οι υποψήφιοί της. Οι έδρες που μένουν 
αδιάθετες κατανέμονται, κατά τη σειρά των αδιάθετων 
ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος του περι-
φερειακού συμβουλίου διενεργεί κλήρωση.

4. Μέλη της επιτροπής εκλέγονται, από κάθε παράτα-
ξη που κατέλαβε έδρα σύμφωνα με την παράγραφο 3, 
οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους 
σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρό-
εδρος του περιφερειακού συμβουλίου διενεργεί κλή-
ρωση. Οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, αποτελούν, 
κατά σειρά σταυρών προτίμησης, τα αναπληρωματικά 
μέλη της επιτροπής. 

5. 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. Αν έχει εξαντληθεί ο αριθμός των 
αναπληρωματικών μελών ή αν παραιτηθεί ή για οποιον-
δήποτε λόγο εκλείψει μεμονωμένος σύμβουλος που έχει 
εκλεγεί μέλος επιτροπής, διενεργείται νέα εκλογή, για την 
κάλυψη των κενών εδρών της επιτροπής, με τη διαδικασία 
των προηγούμενων παραγράφων 1 έως 4. 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 κατα-
λαμβάνουν τα μέλη της παράταξης του περιφερειάρχη.

6. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε 
προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της 
εκλογής στον Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος αυτεπαγγέλτως 
ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιόν του, η οποία 
ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημε-
ρών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται για τη 
νομιμότητα της εκλογής, μέσα σε πέντε (5) ημέρες αφό-
του παρέλαβε τα πρακτικά.

7. 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. Ο 
αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής αναπληρώνει 
τον πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

8. Όταν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής παύουν για 
οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη των αντίστοιχων πε-
ριφερειακών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από 
την οικονομική επιτροπή και αντικαθίστανται, σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου αυτού.».

Άρθρο 104

Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής - 

Αντικατάσταση του άρθρου 177 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 177 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 177
Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής

1. Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει, ύστερα από 
πρόσκληση του προέδρου, μια τουλάχιστον φορά το 
μήνα. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής γίνονται πάντοτε 
στο κατάστημα της περιφέρειας και είναι δημόσιες. Η 
επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει σε άλλον τόπο ύστερα 
από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του συνολικού 
αριθμού των μελών της. Η επιτροπή, με αιτιολογημέ-
νη απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών 
πέμπτων (3/5) του συνολικού αριθμού των μελών και 
απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, μπορεί να συνε-
δριάζει κεκλεισμένων των θυρών.

2. Η Οικονομική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, 
εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από αυτά 
που απουσιάζουν. Η επιτροπή αποφασίζει με απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων. 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 
ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην 
καταμέτρηση των θετικών και αρνητικών ψήφων.

Αν σε δυο συνεχείς συνεδριάσεις δεν επιτυγχάνεται 
απαρτία ή απόλυτη πλειοψηφία, το σχετικό θέμα παραπέ-
μπεται στο περιφερειακό συμβούλιο για λήψη απόφασης 
με ευθύνη του προέδρου της περιφερειακής επιτροπής.

3. Με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με απλή πλει-
οψηφία των παρόντων μελών της, η οικονομική επιτρο-
πή μπορεί να επιτρέπει να λάβουν το λόγο εκπρόσωποι 
φορέων ή πολίτες που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, 
εφόσον το ζητήσουν.».

Άρθρο 105

Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης - 

Αντικατάσταση του άρθρου 178 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 178 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 178
Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης

1. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται, με απόφαση του 
περιφερειακού συμβουλίου, που λαμβάνεται μέσα σε 
δύο (2) μήνες από την εγκατάσταση των περιφερειακών 
αρχών, Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης ως γνω-
μοδοτικό όργανο. Η θητεία της Περιφερειακής Επιτρο-
πής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των περιφερει-
ακών αρχών. Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης 
αποτελείται από εκπροσώπους των, κατά το δυνατόν, 
αντιπροσωπευτικότερων, σε περιφερειακό επίπεδο, φο-
ρέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

α) των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων,
β) των επιμελητηρίων και των επιστημονικών οργα-

νώσεων, συλλόγων και φορέων,
γ) των συνεταιριστικών οργανώσεων,
δ) των εργαζομένων στην περιφέρεια και στα νομικά 

της πρόσωπα,
ε) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
στ) οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολι-

τών στην περιφέρεια και
ζ) πολίτες.
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Ο αριθμός των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής 
Διαβούλευσης που ορίζονται από τους φορείς των περι-
πτώσεων α΄ έως και στ΄ μπορεί να είναι από τριάντα (30) 
έως εξήντα (60) μέλη. Στην περιφερειακή επιτροπή δια-
βούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με 
το 1/3 του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των 
περιπτώσεων α΄ έως στ΄, οι οποίοι ορίζονται μετά από 
κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλο-
γο που τηρείται στην περιφέρεια και στον οποίο μπορεί 
να εγγράφεται κάθε πολίτης που είναι εγγεγραμμένος 
στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων της περιφέρει-
ας. Έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη συγκρότηση της 
επιτροπής, ο περιφερειάρχης δημοσιεύει υποχρεωτικά 
με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της περιφέρειας πρό-
σκληση προς τους πολίτες για εγγραφή στον ειδικό κα-
τάλογο του προηγούμενου εδαφίου. Οι οριζόμενοι από 
τον ειδικό αυτό κατάλογο, έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν 
συνυπολογίζονται όμως για την απαρτία της επιτροπής. 

Στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης προ-
εδρεύει ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου. 
Στις συνεδριάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβού-
λευσης προσκαλούνται και συμμετέχουν υποχρεωτικά 
με δικαίωμα λόγου ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφε-
ρειάρχες, οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων που 
εκπροσωπούνται στη Βουλή, καθώς και οι επικεφαλής 
των περιφερειακών παρατάξεων που εκπροσωπούνται 
στο περιφερειακό συμβούλιο. Επίσης είναι δυνατόν να 
καλούνται και να παίρνουν το λόγο, ανάλογα με τα συ-
ζητούμενα θέματα, οι δήμαρχοι της περιφέρειας, καθώς 
και εκπρόσωποι της αποκεντρωμένης διοίκησης στην 
οποία υπάγεται η περιφέρεια, των κρατικών υπηρεσιών 
που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια και ο περιφε-
ρειακός διαμεσολαβητής.

2. Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης:
α) Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο σχετικά με 

τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέ-
ρειας.

β) Γνωμοδοτεί ως προς θέματα γενικότερου περιφε-
ρειακού ενδιαφέροντος.

γ) Εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυ-
νατότητες της περιφέρειας και διατυπώνει γνώμη για 
την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων αυτών.

Η διατύπωση γνώμης από την Περιφερειακή Επιτροπή 
Διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρο-
νική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. 
Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκε-
ντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της περιφέρειας και παρουσιάζονται από τον 
πρόεδρο της περιφερειακής επιτροπής διαβούλευσης 
κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

δ) Μπορεί να εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο 
τη διεξαγωγή περιφερειακού δημοψηφίσματος.

ε) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του 
προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
78 του ν. 4172/2013.

3. Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριά-
ζει δημόσια, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της, 
υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη 

των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσι-
ου προγράμματος δράσης και μία φορά τουλάχιστον 
κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται 
προς συζήτηση είτε από τον πρόεδρο της επιτροπής 
είτε από τους φορείς των περιπτώσεων α΄ έως στ΄ της 
παραγράφου 1 είτε από το 1/3 των πολιτών που συμ-
μετέχουν στην επιτροπή, σύμφωνα με την περίπτωση 
ζ΄ της παραγράφου 1 και διατυπώνει τη γνώμη της για 
τα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η σύγκλησή 
της γίνεται με πρόσκληση του προέδρου της, η οποία 
κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά 
(7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση 
περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημε-
ρομηνία και ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από 
εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση 
έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε 
κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή 
υποστήριξη της περιφερειακής επιτροπής διαβούλευσης 
γίνεται από τις υπηρεσίες της περιφέρειας και τηρούνται 
πρακτικά. Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης δι-
ατυπώνει, ύστερα από συζήτηση, τη γνώμη της, στην 
οποία αναγράφονται όλες οι γνώμες των μελών της.

4. Με πρόταση οποιουδήποτε μέλους της επιτροπής 
και εφόσον αυτή εγκριθεί από το ένα πέμπτο (1/5) των 
μελών της, μπορεί να συζητηθεί και οποιοδήποτε θέμα 
εκτός ημερήσιας διάταξης.

5. Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη κάθε συνε-
δρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και, με 
μέριμνα του προέδρου του περιφερειακού συμβουλί-
ου, δημοσιοποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ιδίως 
στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι συνεδριάσεις 
της επιτροπής είναι δημόσιες και η επιτροπή μπορεί, με 
απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της, να επιτρέπει 
να λάβουν το λόγο και πολίτες, πλέον των οριζομένων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, ως μελών της, που πα-
ρευρίσκονται στη συνεδρίαση.

6. Οι αποφάσεις της επιτροπής διαβούλευσης αναρτώ-
νται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και 
εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση στο περιφερει-
ακό συμβούλιο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη τους.

7. Το περιφερειακό συμβούλιο, μέσα σε τρεις (3) μήνες 
από την εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών, ψη-
φίζει ή επικαιροποιεί τυχόν υφιστάμενο κανονισμό δια-
βούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά 
με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων 
και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των 
πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο της 
περιφέρειας, που δεν ρυθμίζονται στο παρόν.».

ΤΜΗΜΑ Γ΄
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ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

Άρθρο 106

Ρυθμίσεις για τη συγκρότηση της διοίκησης 

των νομικών προσώπων των περιφερειών

1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμά-
των και λοιπών κανονιστικών πράξεων αναφέρεται ότι 


