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Δημόσια προκήρυξη – πρόσκληση 

Για την εγγραφή στον ειδικό κατάλογο για την συμμετοχή, κατόπιν κλήρωσης, στην Περιφερειακή
Επιτροπή Διαβούλευσης της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Κατά το άρθρο 178 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/1-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει

Κ Α Λ ΟΥΝΤΑΙ 

οι  ενδιαφερόμενοι  πολίτες  για  τη  θέση  μέλους  της  Περιφερειακής  Επιτροπής  Διαβούλευσης  της
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  να υποβάλουν  αίτηση ηλεκτρονικά, ως  την  29η Οκτωβρίου
2019,  για τη συμμετοχή τους στην νόμιμη κλήρωση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στον
ανωτέρω κατάλογο είναι ο αιτών /αιτούσα  να είναι εγγεγραμμένος/η στους εκλογικούς καταλόγους των
Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

“Άρθρο 178 του  Ν. 3852/2010
Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης
1. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται, με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, που λαμβάνεται μέσα σε δύο (2)
μήνες από την εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών, Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης ως γνωμοδοτικό
όργανο. Η θητεία της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των περιφερειακών αρχών. Η
Περιφερειακή  Επιτροπή  Διαβούλευσης  αποτελείται  από  εκπροσώπους  των,  κατά  το  δυνατόν,
αντιπροσωπευτικότερων, σε περιφερειακό επίπεδο, φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων,
β) των επιμελητηρίων και των επιστημονικών οργανώσεων, συλλόγων και φορέων,
γ) των συνεταιριστικών οργανώσεων,
δ) των εργαζομένων στην περιφέρεια και στα νομικά της πρόσωπα,
ε) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
στ) οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην περιφέρεια και
ζ) πολίτες.
Ο  αριθμός  των  μελών  της  Περιφερειακής  Επιτροπής  Διαβούλευσης  που  ορίζονται  από  τους  φορείς  των
περιπτώσεων α΄ έως και στ΄ μπορεί να είναι από τριάντα (30) έως εξήντα (60) μέλη. Στην περιφερειακή επιτροπή
διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το 1/3 του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων
των περιπτώσεων  α΄  έως  στ΄,  οι  οποίοι  ορίζονται  μετά  από κλήρωση,  μεταξύ  των  εγγεγραμμένων σε  ειδικό
κατάλογο  που  τηρείται  στην  περιφέρεια  και  στον  οποίο  μπορεί  να  εγγράφεται  κάθε  πολίτης  που  είναι
εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων της περιφέρειας. Έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη
συγκρότηση  της  επιτροπής,  ο  περιφερειάρχης  δημοσιεύει  υποχρεωτικά  με  ανάρτηση  στην  ιστοσελίδα  της
περιφέρειας πρόσκληση προς τους πολίτες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου. Οι
οριζόμενοι από τον ειδικό αυτό κατάλογο, έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν συνυπολογίζονται όμως για την απαρτία
της επιτροπής.
Στην  Περιφερειακή  Επιτροπή  Διαβούλευσης  προεδρεύει  ο  πρόεδρος  του  περιφερειακού  συμβουλίου.  Στις
συνεδριάσεις  της  Περιφερειακής  Επιτροπής  Διαβούλευσης  προσκαλούνται  και  συμμετέχουν  υποχρεωτικά  με
δικαίωμα  λόγου  ο  περιφερειάρχης,  οι  αντιπεριφερειάρχες,  οι  εκπρόσωποι  των  πολιτικών  κομμάτων  που
εκπροσωπούνται στη Βουλή, καθώς και οι επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο
περιφερειακό  συμβούλιο.  Επίσης  είναι  δυνατόν  να  καλούνται  και  να  παίρνουν  το  λόγο,  ανάλογα  με  τα
συζητούμενα θέματα, οι δήμαρχοι της περιφέρειας, καθώς και εκπρόσωποι της αποκεντρωμένης διοίκησης στην



οποία  υπάγεται  η  περιφέρεια,  των  κρατικών  υπηρεσιών  που  έχουν  την  έδρα  τους  στην  περιφέρεια  και  ο
περιφερειακός διαμεσολαβητής.
2. Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης: 
α) Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέρειας.
β) Γνωμοδοτεί ως προς θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος.
γ)  Εξετάζει  τα προβλήματα και  τις  αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας και  διατυπώνει  γνώμη για την
επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
Η διατύπωση γνώμης από την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική
διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται
και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της
περιφερειακής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
δ) Μπορεί να εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο τη διεξαγωγή περιφερειακού δημοψηφίσματος.
ε) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 78 του ν.
4172/2013.
3.  Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει  δημόσια,  ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της,
υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου
προγράμματος δράσης και  μία φορά τουλάχιστον κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται  προς
συζήτηση είτε από τον πρόεδρο της επιτροπής είτε από τους φορείς των περιπτώσεων α΄ έως στ΄ της παραγράφου
1 είτε από το 1/3 των πολιτών που συμμετέχουν στην επιτροπή, σύμφωνα με την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1
και  διατυπώνει  τη  γνώμη  της  για  τα  θέματα  που  εισάγονται  προς  συζήτηση.  Η  σύγκλησή  της  γίνεται  με
πρόσκληση του προέδρου της, η οποία κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες
πριν τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και ώρα της
συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η
συνεδρίαση επαναλαμβάνεται  την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα,  οπότε  θεωρείται  σε κάθε περίπτωση ότι
υφίσταται  απαρτία.  Η γραμματειακή  υποστήριξη  της  περιφερειακής  επιτροπής  διαβούλευσης  γίνεται  από  τις
υπηρεσίες της περιφέρειας και τηρούνται πρακτικά. Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνει, ύστερα
από συζήτηση, τη γνώμη της, στην οποία αναγράφονται όλες οι γνώμες των μελών της.
4. Με πρόταση οποιουδήποτε μέλους της επιτροπής και εφόσον αυτή εγκριθεί από το ένα πέμπτο (1/5) των μελών
της, μπορεί να συζητηθεί και οποιοδήποτε θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
5.  Η  πρόσκληση  και  η  ημερήσια  διάταξη  κάθε  συνεδρίασης  της  Περιφερειακής  Επιτροπής  Διαβούλευσης
αναρτώνται  στην  ιστοσελίδα  της  περιφέρειας  και,  με  μέριμνα  του προέδρου  του  περιφερειακού συμβουλίου,
δημοσιοποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ιδίως στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι συνεδριάσεις της
επιτροπής είναι δημόσιες και η επιτροπή μπορεί, με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της, να επιτρέπει να
λάβουν  το  λόγο  και  πολίτες,  πλέον  των  οριζομένων,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  1,  ως  μελών  της,  που
παρευρίσκονται στη συνεδρίαση.
6.  Οι  αποφάσεις  της  επιτροπής  διαβούλευσης αναρτώνται  υποχρεωτικά στην  ιστοσελίδα της  περιφέρειας  και
εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη τους.
7. Το περιφερειακό συμβούλιο, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών, ψηφίζει
ή επικαιροποιεί τυχόν υφιστάμενο κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις
διαδικασίες  διαβούλευσης,  τη  συμμετοχή  φορέων  και  πολιτών  σε  αυτή,  καθώς  και  την  παρουσίαση  των
πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο της περιφέρειας, που δεν ρυθμίζονται στο παρόν”.

Η  προκήρυξη-πρόσκληση  αυτή  να  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας  http://www.pkm.gov.gr.  H  υποβολή αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά σε ηλεκτρονική φόρμα   η
οποία θα είναι διαθέσιμη από τις 3.10.2019.
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