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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 
 
 

΄Αρθρο 1 
Συμμετοχή 

 
Στο Συνέδριο παίρνουν μέρος οι εκπρόσωποι που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 25 του Π.Δ. 75/11, "Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων 
και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας " (ΦΕΚ Α΄182/22.8.11). 
 
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του νομίμου εκπροσώπου, δεν υπάρχει 
δυνατότητα αντικατάστασης αυτού. 
 
 

΄Αρθρο 2 
Σύγκληση 

 
Το Συνέδριο συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, 
που καθορίζει τον τόπο και τον χρόνο που θα διεξαχθεί. 
 
Προεδρείο του Συνεδρίου είναι το Προεδρείο της ΚΕΔΕ, οι επικεφαλής των 
αυτοδιοικητικών παρατάξεων και ο Δήμαρχος Αθηναίων. 
 
 
 

΄Αρθρο 3 
Γραμματεία Συνεδρίου 

 
Η Γραμματεία του Συνεδρίου τελεί υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του 
Προεδρείου και της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, όπου στην 
περίπτωση αυτή είναι η το Προεδρείο της ΚΕΔΕ και αποτελείται από 
υπαλλήλους της ΚΕΔΕ. Ασχολείται με την παραλαβή των διαφόρων εγγράφων, 
την ενέργεια αυτών, την τήρηση των πρακτικών, την ενημέρωση του Τύπου και 
γενικά με κάθε εργασία που θα αναθέσει η Οργανωτική Επιτροπή σ' αυτή. 
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΄Αρθρο 4 
Δομή Εργασιών Συνεδρίου 

 
1.  Οι εργασίες του Συνεδρίου διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που 

έχει καταρτισθεί από την Οργανωτική Επιτροπή και έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. 
της ΚΕΔΕ. 

 
 
2. Οι Επιτροπές που εκλέγονται από το Συνέδριο, αφού λάβουν υπ'όψιν τους 

τις συζητήσεις και απόψεις που εκφράσθηκαν επί του σχετικού θέματος, 
επεξεργάζονται πορίσματα τα οποία υποβάλλουν στην αρμόδια επιτροπή 
ψηφισμάτων για τη σύνταξη ψηφίσματος, το οποίο τίθεται για έγκριση στην 
ολομέλεια του Συνεδρίου. 

 
3. Ύστερα από πρόταση του Προεδρείου για τα εκτός ημερήσιας διάταξης 

θέματα και προτάσεις και μετά από ιδιαίτερη για κάθε θέμα ή πρόταση 
απόφαση της ολομέλειας του Συνεδρίου, μπορούν να συζητηθούν σε 
ιδιαίτερη συνεδρίαση οι εκτός ημερήσιας διάταξης προτάσεις και θέματα. 

 
 

΄Αρθρο 5 
Δημοσιότητα των συνεδριάσεων 

 
Οι εργασίες του Συνεδρίου είναι δημόσιες, εκτός από εκείνες για τις οποίες 
τούτο ήθελε ορίσει άλλως, με σχετική απόφασή του. 
 
 

΄Αρθρο 6 
Δικαιώματα και καθήκοντα Προέδρου και Προεδρείου 

 
1. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων. Πρό της 

εισόδου στην ημερήσια διάταξη, γνωστοποιεί στο Συνέδριο δια του 
Γραμματέα, τα τηλεγραφήματα, τα έγγραφα και τις ανακοινώσεις που 
αφορούν το Συνέδριο. 

 
2. Το Προεδρείο διευθύνει τις συζητήσεις, φροντίζει για την ευταξία και την 

τήρηση του Κανονισμού λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα, δίνει ή 
αφαιρεί το λόγο, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει τα 
αποτελέσματα αυτών. 

 
3. Ο Πρόεδρος αγορεύει από την έδρα του μόνον όταν συζητούνται θέματα 

που σχετίζονται με τον Κανονισμό ή για να δώσει πληροφορίες και 
εξηγήσεις στο θέμα που συζητείται ή για να επαναφέρει τους ομιλητές στο 
θέμα της συζήτησης και εκείνους που παρεκτρέπονται στην τάξη. 

 
4. Οι Αντιπρόεδροι αναπληρώνουν τον κωλυόμενο Πρόεδρο, οπότε και τον 

υποκαθιστούν σε όλα τα δικαιώματα και καθήκοντά του. 
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΄Αρθρο 7 

Το δικαίωμα του λόγου 
 

1. Κανένας Σύνεδρος δεν μπορεί να μιλήσει χωρίς προηγουμένως να ζητήσει 
και να λάβει το λόγο από το Προεδρείο. 

 
2. Ο λόγος δίνεται κατά τη σειρά που ζητήθηκε. 
 
3. Κανένας δεν μπορεί να δευτερολογήσει εάν δεν εξαντληθεί ο κατάλογος των 

ομιλητών. Εξαίρεση γίνεται μόνο για τον εισηγητή του θέματος. 
 
4. Ο λόγος αφαιρείται από το Προεδρείο εάν ο ομιλητής είναι εκτός θέματος ή 

χρησιμοποιεί εκφράσεις που προσβάλλουν άλλα μέλη του Συνεδρίου. 
Επίσης αν ο ομιλητής ξεπέρασε το χρόνο που είχε ορισθεί για την ομιλία 
του. 

 
5. Οι Σύνεδροι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου 

το λόγο για τυχόν παράβαση του Κανονισμού. 
 

6. Ο χρόνος αγόρευσης για κάθε θέμα καθορίζεται από το Προεδρείο, 
σύμφωνα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων ομιλητών. 

 
7. Δεν επιτρέπονται οι θορυβώδεις συζητήσεις ως και οι διακοπές των 

ομιλητών από τους συνέδρους. 
 
8. Όσοι δεν είναι Σύνεδροι, μπορούν να μιλήσουν επί πεντάλεπτο, μέχρι 12 

παρατηρητές. 
 
 

΄Αρθρο 8 
Προτάσεις 

 
Κάθε Σύνεδρος μπορεί να υποβάλλει προτάσεις για θέματα που δεν 
προβλέπονται από την ημερήσια διάταξη. Οι προτάσεις αυτές κατατίθενται 
εγγράφως στο Προεδρείο κατά τη διάρκεια της συζήτησης για κάθε θέμα και 
παραπέμπονται από αυτό εφ'όσον τούτο κρίνεται σωστό, στην επιτροπή 
προτάσεων. 
 
 

΄Αρθρο 9 
Ψηφοφορίες 

 
1. Οι ψηφοφορίες γίνονται είτε με ανάταση του χεριού, είτε με ονομαστική 

κλήση. 
 
2. Η ονομαστική κλήση γίνεται κατά αλφαβητική σειρά των Περιφερειακών 

Ενώσεων. 
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3. Τα ονόματα αυτών που ψηφίζουν με ονομαστική κλήση καταχωρούνται στα 
πρακτικά της οικείας συνεδριάσεως. 

 
4. Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών ελέγχονται από τη Γραμματεία και 

αναγγέλλονται από τον Πρόεδρο. 
 
5. Η ψηφοφορία για κάθε εκλογή μπορεί να γίνει μυστικά και η διαλογή γίνεται 

από τρεις ψηφολέκτες που ορίζονται από το Προεδρείο και υπό την 
εποπτεία αυτού. 

 
΄Αρθρο 10 
Απαρτία 

 
Το Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία όταν οι παρόντες εκπρόσωποι είναι 
περισσότεροι από τους απόντες. 
 
 

΄Αρθρο 11 
Πλειοψηφία 

 
Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκομένων στη 
συνεδρίαση εκπροσώπων πλην των περιπτώσεων εκείνων που ορίζει 
διαφορετικά ο Κανονισμός. 
 
 

΄Αρθρο 12 
Πρακτικά 

 
Για τις συζητήσεις τηρούνται πρακτικά με φροντίδα και ευθύνη του Γενικού 
Γραμματέα της ΚΕΔΕ στα οποία καταχωρούνται και τα υιοθετούμενα κείμενα, 
καθώς και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών. Για την τήρηση των πρακτικών 
μπορεί να γίνει χρήση συστήματος ηχογραφήσεως. 
 


