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ΠΡΟΣ:
α) κ.κ. Γενικούς Γραμματείς των
Περιφερειών της Χώρας
β) κ.κ. Νομάρχες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 40
ΘΕΜΑ: Άμεσες ενέργειες των νομαρχιακών αρχών για την οργάνωση και
λειτουργία των περιφερειών.
Όπως είναι γνωστό από την 1 η Ιανουαρίου 2011 εγκαθίστανται και αναλαμβάνουν
καθήκοντα οι περιφερειακές αρχές, που αναδείχθηκαν από τις εκλογές της 7 ης και, όπου
ήταν αναγκαίο, της 14ης Νοεμβρίου 2010.
Με σκοπό την διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας των 13
περιφερειών, και προεχόντος για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι νυν
νομαρχιακές αρχές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην χωρική αρμοδιότητα της
οποίας ανήκει η έδρα της περιφέρειας, σας καλούμε να μεριμνήσετε σε συνεργασία με
τις νεοεκλεγείσες περιφερειακές αρχές ώστε, μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2010, να έχουν
ολοκληρωθεί οι παρακάτω απαιτούμενες ενέργειες:
1. Να έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πινακίδες με το όνομα της περιφέρειας στο
κατάστημα της έδρας της, και στα κεντρικά καταστήματα των συνενούμενων
νομαρχιών με πρόσθετη αναφορά την αντίστοιχη περιφερειακή ενότητα (πχ
Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων), όπως ορίζεται στο άρθρο 3
του Ν. 3852/ 2010, στα καταστήματα των λοιπών υπηρεσιών της περιφέρειας σε όλη
την έκταση της χωρικής της αρμοδιότητας, καθώς και στο κτήριο όπου θα συνεδριάσει
το Περιφερειακό Συμβούλιο, αν αυτό είναι διαφορετικό από τα ανωτέρω καταστήματα.
2. Να διασφαλιστεί ότι ο υπάρχων χώρος όπου συνεδρίαζε το Νομαρχιακό
Συμβούλιο είναι επαρκής για τις ανάγκες του νέου, πολυπληθέστερου, Περιφερειακού
Συμβουλίου τόσο από άποψη χώρου όσο και από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής. Εάν
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δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, τότε να επιδιωχθεί η εξεύρεση άλλου χώρου,
της περιφέρειας, άλλως, μέχρι την ανεύρεση καταλληλότερου χώρου, το Περιφερειακό
Συμβούλιο θα συνεδριάζει στις εγκαταστάσεις του καταστήματιος της έδρας της
περιφέρειας.
3. Να πραγματοποιηθεί η προμήθεια των σφραγίδων της περιφερείας, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010.
4. Να πραγματοποιηθεί η προμήθεια εντύπων και τροποποιημένων εντύπων
(τριπλοτύπων και πιστοποιητικών) με το όνομα της περιφέρειας.
Σας παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εγκαίρως συνολικά για τις ενέργειες που
έχουν αναληφθεί σύμφωνα με την παρούσα, ιδιαίτερα αν παρουσιάζεται καθυστέρηση
στην υλοποίηση των ανωτέρω, ώστε να παρασχεθούν περισσότερες διευκρινήσεις.
Για άμεση επικοινωνία παρακαλούμε όπως συνταχθεί κατάλογος που θα
περιλαμβάνει το όνομα και επώνυμο του Περιφερειάρχη, τηλέφωνο επικοινωνίας,
στοιχεία επικοινωνίας με τις υπηρεσίες της περιφέρειας (Διεύθυνση και Ταχυδρομικό
Κώδικα), καθώς και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της
περιφέρειας.
Την εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε και στον δικτυακό τόπο του
Υπουργείου
Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
www.ypes.gr.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γιώργος Ντόλιος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΝΑΕ
Μεσογείων 15
ΤΚ: 115 26- ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού, κ. Ιωάννη Ραγκούση
2. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Γεώργιου Ντόλιου
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα, κ. Δημήτρη Στεφάνου
4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ. Κωνσταντίνου Θεοδωρόπουλου
5. Δ/νση Μηχ/σης & ΗΕΣ
(με την παράκληση να την αναρτήσει στο
δικτυακό τόπο του Υπουργείου)
6. Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
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