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ΘΕΜΑ: Λειτουργία Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης ενόψει εγκατάστασης νέων 

περιφερειακών αρχών    

ΣΧΕΤ.: Το αριθμ. 1355/8-7-2014  έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας  

 

    Επ΄αφορμή του ανωτέρω σχετικού  αλλά και  τηλεφωνικών ερωτημάτων που δέχτηκε η 
Yπηρεσία μας, περί παροχής διευκρινήσεων ως προς τη  διευθέτηση της αδιάλειπτης και 
απρόσκοπτης  λειτουργίας των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης  λόγω των αλλαγών που θα 
επέλθουν στη διοίκησή τους  με την εγκατάσταση των νέων περιφερειακών αρχών,  σας 
κάνουμε γνωστά τα εξής:    
  Σύμφωνα με το άρθρο 191 παρ. 1,2,3 του ν. 3852/10 , όπως ισχύει : 
«1.Το ταμείο  διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο και τον Πρόεδρο…. 
  2. Το διοικητικό συμβούλιο επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων του ταμείου 
και το διοικεί. Αποφασίζει  για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του ταμείου , εκτός 
από τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του προέδρου  
3.Ο Πρόεδρος του Ταμείου: 
  α) Εκπροσωπεί το Ταμείο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή  και δίνει όρκους που 
      επιβάλλονται στο ταμείο. 
  β) Εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου 
  γ) Είναι προϊστάμενος του προσωπικού του Ταμείου….. 
  δ) Διατάζει την είσπραξη των εσόδων του Ταμείου και εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα 
     πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού  
  ε) Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει το Ταμείο  
στ) Ασκεί τις αρμοδιότητες που ανατίθενται από το νόμο ή άλλες διατάξεις , από τον 
    κανονισμό και με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου  
ζ) Μπορεί με απόφασή του να αναθέτει στον αντιπρόεδρο  και σε στελέχη του Ταμείου την 
   εξουσία να υπογράφουν , με εντολή αυτού, αποφάσεις , έγγραφα, εντάλματα, ή άλλες  
   πράξεις της αρμοδιότητάς του . 

Ελληνική   

 

 

 

 



   Τον περιφερειάρχη ως Πρόεδρο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης , όταν απουσιάζει ή 
κωλύεται ή η θέση του είναι κενή , αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος .» 
    Από τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 191 του ν. 3852/2010, διαφαίνεται ότι  το 
Περιφερειακό Ταμείο  Ανάπτυξης διοικείται κατά ρητή διατύπωση της διάταξης της παρ.1 τόσο 
από το Διοικητικό του Συμβούλιο, όσο και από τον Πρόεδρο του που ex officio είναι ο 
Περιφερειάρχης. 
  Για το λόγο αυτό είναι ρητές και  διακριτές  οι απονεμόμενες εκ των διατάξεων της παρ. 3 
αρμοδιότητες  που ασκεί  ο Περιφερειάρχης ως  Πρόεδρος του Ταμείου (μονομελές όργανο 
διοίκησης), από αυτές που ασκεί το συλλογικό όργανο διοίκησης (διοικητικό συμβούλιο).     
Επιπροσθέτως, επειδή  τις εν λόγω  απονεμόμενες εκ του νόμου αρμοδιότητες τις ασκεί 
αυτοτελώς, ως μονομελές όργανο της διοίκησης του Tαμείου, γι αυτό και δίδεται η 
δυνατότητα  με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση τους με εξουσιοδότηση υπογραφής, 
στον αντιπρόεδρο ή σε  στελέχη του Ταμείου (άρθρο 191, παρ.3,περ.ζ).    
   Κατ΄ακολουθία  των ανωτέρω, θεωρούμε  ότι  ο Περιφερειάρχης , ως μονομελές όργανο της 
διοίκησης  του  Περιφερειακού  Ταμείου Ανάπτυξης,  δύναται   αμέσως μετά  την εγκατάστασή 
του και την ανάληψη των καθηκόντων  του και ανεξάρτητα από  τη συγκρότηση σε σώμα του 
Δ.Σ του Ταμείου,  να ασκεί  τις ρητά αναφερόμενες στην παρ. 3 του άρθρου 191 του ν. 
3852/2010 αρμοδιότητες, που ευθέως και αποκλειστικά απονέμονται  προς άσκηση στο 
πρόσωπό του, ως Προέδρου του νομικού προσώπου. 
   Οι Aποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται,  ενόψει της εγκατάστασης των  νέων 
περιφερειακών αρχών και προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία  των 
Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης,  για  την έγκαιρη κοινοποίηση του παρόντος στους 
Περιφερειάρχες και στα Περιφερειακά Ταμεία  Ανάπτυξης της αρμοδιότητας τους . 
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