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Καθορισμός καθηκόντων Εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων .
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και ειδικότερα τα
άρθρα 159 «αρμοδιότητες περιφερειάρχη και 186 τομείς αρμοδιοτήτων Περιφερειών.
2. Τις διατάξεις του ΠΔ 131/2010 ΦΕΚ 224/Α/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου» όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τις όμοιες της αριθμ. 249700/2016 ΦΕΚ 4345/Β/2016 απόφασης
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
3. Τις α) αριθμ. 277035/67115/11-10-2019 β) αριθμ. 258883/63194/26-9-2020 απόφαση όπως
τροποποιήθηκε από την 92706/30-4-2020 όμοια γ) αριθμ. 211277/51547/8-9-2020 αποφάσεις
σχετικά με τον ορισμό Εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων και των τομέων αρμοδιότητας.
4. Την λειτουργική και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων των οριζομένων εντεταλμένων
Περιφερειακών Συμβούλων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθορίζουμε τα καθήκοντα των οριζομένων Εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων στα
πλαίσια των αρμοδιοτήτων που τους ανατέθηκαν σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας ως
κατωτέρω:
Α. Μαργαρίτα Σπυριδάκου
Τομέας αρμοδιότητας: Διοργάνωση Εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση του
έθνους (1821-2021) με καθήκοντα που αφορούν:
- Εισηγήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο για θέματα του τομέα που της έχει ανατεθεί,
- Προεδρεύει της γνωμοδοτικής επιτροπής και εισηγείται τα θέματα ημερήσιας διάταξης για τα
οποία γνωμοδοτεί η Επιτροπή για λήψη απόφασης στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή αναθέτει τις
εισηγήσεις στα μέλη της επιτροπής,
- Εισηγείται στον Περιφερειάρχη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής καθώς και θέματα με οικονομικό
περιεχόμενο (προϋπολογισμός δράσεων, αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων κλπ),
- Την προώθηση συνεργασιών με την Εκκλησία, τα Πανεπιστήμια, Κοινωφελή Ιδρύματα,
Πολιτιστικούς φορείς και οργανώσεις κλπ, με αντικείμενο την κοινή οργάνωση ευρείας απήχησης
δράσεων και εκδηλώσεων που θα διακρίνονται για την ποιότητα και την αντικειμενικότητα.
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Εκπροσωπεί την Περιφέρεια σε εκδηλώσεις και δράσεις εντός και εκτός της Περιφέρειας για
θέματα του τομέα αρμοδιότητας της.
Έδρας της ανωτέρω είναι τα γραφεία της Περιφέρειας στην Τρίπολη και υποστηρίζεται γραμματειακά
από την ειδική σύμβουλο κ. Σιοροβίγκα Ουρανία
-

Β. Μπουντρούκας Ιωάννης
Τομέας αρμοδιότητας : Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία με καθήκοντα που αφορούν :
- Εισηγήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο για θέματα του τομέα αρμοδιότητας
- Στη δημιουργική συνεργασία με τα Επιμελητήρια και την προώθηση επενδύσεων στην Περιφέρεια
- Στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών – ιδιαίτερα – προγραμμάτων, στην κατεύθυνση της στήριξης
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας
Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία της Περιφέρειας στην Τρίπολη.
Γ. Χρονάς Άγγελος
Τομέας αρμοδιότητας: Θέματα Υγείας με καθήκοντα που αφορούν
- Εισηγήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο για θέματα του τομέα αρμοδιότητας
- Τον προγραμματισμό και υποβολή εισηγήσεων για δράσεις πρόληψης και προαγωγής της υγείας
στις περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας
- Τη συνεργασία με φορείς και δομές Α/θμιας και Β/θμιας φροντίδας υγείας για τον εντοπισμό
προβλημάτων υποδομών, εξοπλισμού κλπ και υποβολή εισηγήσεων για τρόπους αντιμετώπισης/
επίλυσης αυτών
- Την οργάνωση δράσεων με αντικείμενο την υγεία σε συνεργασία με επιστημονικούς συλλόγους
(Ιατρικούς , οδοντιατρικούς, Φαρμακευτικούς Συλλόγους) και οργανώσεις που λειτουργούν και
δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Περιφέρειας
- Την υποβολή εισηγήσεων για θέματα που προκύπτουν από την αντιμετώπιση της πανδημίας της
νόσου SARS-COV-2 (COVID-19)
- Την εποπτεία σύνταξης της μελέτης για πλήρη αναδιάρθρωση του «Χάρτη Υγείας» στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία της Περιφέρειας στην Τρίπολη.
Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της και αναρτάται στο Διαύγεια και στο www.ppel.gov.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου
2. Γραφεία Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών
3. Γραφεία Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών
4. Γενική Δ/νση Ανάπτυξης
5. Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας
6. Δ/νση Διοίκησης / Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
για ενημέρωση των μελών των συλλογικών
οργάνων της Περιφέρειας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

