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ΠΡΟΣ :  Περιφερειακό  Συµβούλιο 
                
 
 

    
Θέµα:  α) Συγκρότηση δύο επιτροπών του  άρθρου 164 ν.3852/10   
           β)Μεταβίβαση πρόσθετων αρµοδιοτήτων στην οικονοµική Επιτροπή 
 
Κύριες-οι συνάδελφοι 
 
Με τη διάταξη του άρθρου 164 ν.3852/10 προβλέπεται ότι: 
 

1. Με απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου µπορεί να συστήνονται µέχρι 
δύο (2) επιτροπές, στις οποίες το συµβούλιο µεταβιβάζει αρµοδιότητές του για 
συγκεκριµένους τοµείς περιφερειακής πολιτικής που ορίζονται από αυτό 
ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της οικείας περιφέρειας. 
Μέλη των επιτροπών αυτών ορίζονται περιφερειακοί σύµβουλοι ανάλογα της 
δύναµης των περιφερειακών παρατάξεων. ∆εν αποτελεί ασυµβίβαστο η 
ταυτόχρονη συµµετοχή των περιφερειακών συµβούλων στην οικονοµική 
επιτροπή και στις επιτροπές του άρθρου αυτού. Ο αριθµός των µελών της 
κάθε επιτροπής καθορίζεται µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου. 

 
2. Πρόεδρος της κάθε επιτροπής είναι ο αρµόδιος σχετικά µε το αντικείµενο της 

επιτροπής Αντιπεριφερειάρχης. Αντιπρόεδρος εκλέγεται στην πρώτη 
συνεδρίαση ένα από τα µέλη της επιτροπής που προέρχεται από τη µειοψηφία. 

 
3. Για τη σύσταση των επιτροπών του περιφερειακού συµβουλίου, τη σύγκληση, 

την απαρτία, την πλειοψηφία, τη λήψη απόφασης και κάθε άλλο σχετικό θέµα 
ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις για την οικονοµική επιτροπή. 

 
            Με την υπ’αριθµό οικ.330/10-2-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ν. 
Αιγαίου µεταβιβάστηκαν αρµοδιότητες στους θεµατικούς Αντιπεριφερειάρχες µεταξύ 
των οποίων: 
 

1. Στον Αντιπεριφερειάρχη Μακρυωνίτη Γεώργιο του Νικολάου αρµοδιότητες 
που αφορούν σε θέµατα Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Προϋπολογισµού, 
επιχειρησιακών σχεδίων, ΕΣΠΑ και Π∆Ε, καθώς και των αρµοδιοτήτων της 
∆/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού. 

 



2. Στην Αντιπεριφερειάρχη ∆ιακοσταυριανού-Σώζου ∆έσποινα του Εµµανουήλ 
αρµοδιότητες που αφορούν σε θέµατα Τουρισµού, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Απασχόλησης. 

 
3. Στον Αντιπεριφερειάρχη Παµπάκα Σωτήριο του ∆ηµητρίου αρµοδιότητες που 

αφορούν στο σχεδιασµό και την Ανάπτυξη της Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής. 
 

          Στο πλαίσιο της δηµοκρατικής και  συλλογικής λειτουργίας της Περιφέρειας Ν. 
Αιγαίου και για την ευρύτερη  συµµετοχή µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου στο 
σχεδιασµό δράσεων ώστε να νοµιµοποιούνται µε ευρύτερη συναίνεση µεταξύ των 
παρατάξεων οι λειτουργίες της Περιφέρειας που θα συµβάλουν στην αναπτυξιακή 
προοπτική των νησιών µας, την σύγκλιση και την κοινωνική συνοχή, καθώς και στην 
ανάδειξη της ιδιαιτερότητας του νησιωτικού χώρου κρίνεται σκόπιµο µε απόφαση 
του περιφερειακού συµβουλίου, αφενός να διευρυνθεί το αντικείµενο της 
Οικονοµικής Επιτροπής του άρθρου 175 του ν. 3852/2010, που εκλέχθηκε µε την 
υπ’αριθµό 1/2/3-1-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, ώστε να 
συµπεριλάβει το σύνολο των αρµοδιοτήτων που µεταβιβάστηκαν στον οικείο 
Αντιπεριφερειάρχη και αφετέρου να συσταθούν οι δυο (2) επιτροπές που 
προβλέπονται ανωτέρω µε αρµοδιότητες, µεταξύ άλλων, και αυτών που έχουν 
µεταβιβασθεί στους οικείους θεµατικούς  Αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι κατά νόµο 
προεδρεύουν των επιτροπών αυτών.    
    
          Συνακόλουθα αυτών, προτείνεται στο Σώµα: 
   Α. Να µεταβιβάσει στην Οικονοµική Επιτροπή (Α΄ Επιτροπή) πλέον των 
αρµοδιοτήτων  που έχει εκ  νόµου (αρ. 175 του ν. 3852/2010), και τις παρακάτω 
αρµοδιότητες:  Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων, Σύγκλισης-Συνοχής και 
Νησιωτικότητας. 
 
Β. Να συσταθεί Β΄ Επιτροπή µε Πρόεδρο την Αντιπεριφερειάρχη ∆ιακοσταυριανού-
Σώζου ∆έσποινα µε αρµοδιότητες σε θέµατα Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Επιχειρηµατικότητας, ∆ια Βίου Μάθησης, Καινοτοµίας, Έρευνας και 
Ανταγωνιστικότητας καθώς και του Απόδηµου Ελληνισµού. 
 
Γ.  Να συσταθεί Γ΄ Επιτροπή µε Πρόεδρο τον Αντιπεριφερειάρχη Παµπάκα Σωτήριο 
µε αρµοδιότητες σε θέµατα Αγροτικής Οικονοµίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας, 
Βιοποικιλότητας, Ποιότητας Ζωής και Αειφόρου Ανάπτυξης της Υπαίθρου. 
 
∆. Οι Επιτροπές θα είναι 9µελείς συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου, 5 µέλη από 
την πλειοψηφία και  3 µέλη από τις παρατάξεις της µειοψηφίας κατ’αναλογία µε τη 
σύνθεση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
       
    Η επιλογή των µελών, η διάρκεια της θητείας, ο τρόπος εκλογής αντιπροέδρου και 
ο τρόπος συνεδριάσεων και για κάθε άλλο σχετικό θέµα που αφορά τη λειτουργία της 
Επιτροπής ισχύουν κατά νόµο αναλογικά οι διατάξεις για την Οικονοµική Επιτροπή. 
 
    Επιπλέον, και σύµφωνα µε το άρθρο 159 παρ. 1, εδ ια του ν.3852/10 µε απόφαση 
του Περιφερειάρχη µπορούν να συγκροτηθούν οµάδες εργασίας και οµάδες 
διοίκησης έργου από µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου, υπαλλήλους της 
περιφέρειας, υπάλληλους του δηµόσιου τοµέα ή ιδιώτες για τη µελέτη και 



επεξεργασία θεµάτων της περιφέρειας, καθώς και για αρµοδιότητες που δεν έχουν 
µεταβιβασθεί στις ανωτέρω επιτροπές, όπως ο τοµέας του πολιτισµού, αθλητισµού, 
κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής πρόνοιας για τα οποία έχουν µεταβιβαστεί 
αρµοδιότητες σε συναδέλφους  περιφερειακούς  συµβούλους  που  µπορούν να 
τεθούν επικεφαλής των οµάδων αυτών.  
 
 
Καλούνται τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου για τη λήψη απόφασης για τα 
ανωτέρω, καθώς και για την εκλογή των προτεινοµένων από τις παρατάξεις 
(πλειοψηφίας-µειοψηφίας) µελών  σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 175 παρ. 
3,4. 
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