
Πρόσκληση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων στους
πολίτες για την εκδήλωση ενδιαφέροντος 
συμμετοχής στην Περιφερειακή Επιτροπή 
Διαβούλευσης

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου απευθύνει
πρόσκληση σε όλους τους πολίτες της Περιφέρειας, οι οποίοι επιθυμούν 
να συμμετάσχουν στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης, να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με κατάθεση έγγραφης αίτησης (με 
πλήρη στοιχεία επικοινωνίας ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, e-
mail, φαξ) στις αρμόδιες Περιφερειακές Ενότητες μέχρι και την 
Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένοι στους δημοτικούς καταλόγους καθώς και στους ειδικούς 
εκλογικούς καταλόγους της ΠΙΝ.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των πολιτών υπερβούν το όριο των μελών 
που θέτει ο νόμος, η επιλογή θα γίνει με κλήρωση από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο 
της Περιφέρειας και το 1/3 των μελών της καλύπτεται από πολίτες, οι 
οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της 
περιφέρειας.

Συμμετέχουν επίσης οι Δήμαρχοι της Περιφέρειας και εκπρόσωποι της 
κοινωνίας των πολιτών και οργανωμένων φορέων:
1. των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων,
2. των επιμελητηρίων και των επιστημονικών οργανώσεων, συλλόγων και 
φορέων,
3. των συνεταιριστικών οργανώσεων,
4. της αποκεντρωμένης διοίκησης στην οποία υπάγεται η περιφέρεια,
5. των κρατικών υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια,
6. οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην περιφέρεια 
και
Ο αριθμός των μελών κυμαίνεται από 30 έως 60 μέλη.

Οι αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι οι 
εξής:
• Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο σχετικά με τις βασικές 
αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέρειας,
• Γνωμοδοτεί ως προς θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος,
που παραπέμπονται σε αυτή από το περιφερειακό συμβούλιο ή τον 
περιφερειάρχη,
• Εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της 
περιφέρειας και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και 
την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

Οι πολίτες της Π.Ι.Ν. που επιθυμούν να γίνουν μέλη της Περιφερειακής 
Επιτροπής Διαβούλευσης θα μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες 
πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΠΙΝ καθώς και στα εξής τηλέφωνα: για 



την Π.Ε. Κέρκυρας στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων (τηλ. 26613-62284), 
για την Π.Ε. Κεφαλονιάς στο τηλ. 26713-60530, για την Π.Ε. Ζακύνθου 
στο τηλ. 26953-60300 και για την Π.Ε Λευκάδας στο τηλ. 26453-60700. 


