
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στις Δημοτικές 
Ενότητες (Ληξιαρχικές Περιφέρειες) Θέρμης, Βα-
σιλικών και Μίκρας του Δήμου Θέρμης Νομού 
Θεσσαλονίκης.

2 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντο-
λή Εκτελεστικού Γραμματέα» σε Προϊστάμενους 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 49399 (1)
   Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στις Δημοτι-

κές Ενότητες (Ληξιαρχικές Περιφέρειες) Θέρμης, 

Βασιλικών και Μίκρας του Δήμου Θέρμης Νομού 

Θεσσαλονίκης.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.344/1976 

(Φ.Ε.Κ. 143/Α'/11-6-1976), όπως τροποποιήθηκε με τις 
όμοιες της παρ. 15 του άρθρου 9 του ν. 2307/1995 (Φ.Ε.Κ. 
113/Α΄/15-6-1995).

2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/7-6-2010).
3. Τις διατάξεις της αριθμ. 127080/57460/21-12-2010 

απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η 
ληξιαρχική περιφέρεια κάθε νέου Δήμου που συνίσταται 
με τον ν. 3852/2010, υποδιαιρείται σε τόσες όσες και οι 
Δημοτικές Ενότητες, κατά τρόπο ώστε η ληξιαρχική πε-
ριφέρεια να ταυτίζεται με την εδαφική περιφέρεια μιας 
Δημοτικής Ενότητας.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπο-
λέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

5. Την αριθμ. 14138/1505-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017), ανα-

φορικά με τον διορισμό του Ιωάννη Σαββάτου Κωνστα-
ντίνου στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

6. Την αριθμ. 35748/30-5-2017 απόφαση Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, περί 
παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγ-
γράφων (ΦΕΚ 1971/τ.Β΄/7-6-2017).

7. Την αριθμ. 76911/10-9-2014 προγενέστερη απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, αναφορικά με την ανάθεση καθη-
κόντων Ληξιάρχου στις Δημοτικές Ενότητες (Ληξιαρχικές 
Περιφέρειες) του Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης 
(Φ.Ε.Κ. 2719/τ.Β΄/13-10-2014).

8. Το αριθμ. 35257/2-9-2019 διαβιβαστικό έγγραφο 
του Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης, σχετικά με την 
αριθμ. 35222/3085/2-9-2019 απόφαση (πρόταση) του 
Δημάρχου Θέρμης περί ανάθεσης άσκησης καθηκόντων:

- για τη Δημοτική Ενότητα Θέρμης του Δήμου Θέρμης, 
στην υπάλληλο του Δήμου Θέρμης, με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου, Ντίκα Ελένη του Στυλιανού, κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α΄,

- για τη Δημοτική Ενότητα Βασιλικών του Δήμου 
Θέρμης, στην υπάλληλο του Δήμου Θέρμης, με σχέση 
εργασίας δημοσίου δικαίου, Κυρκούδη Ελευθερία- Τρι-
ανταφυλλιά του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, 
με βαθμό Β'΄

- για τη Δημοτική Ενότητα Μίκρας του Δήμου Θέρμης, 
στην υπάλληλο του Δήμου Θέρμης, με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου, Παπαμιχαήλ Χρυσούλα του Κρυστάλ-
λη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α΄.

9. Το γεγονός ότι από την ανωτέρω απόφαση προκα-
λείται δαπάνη ύψους 1.000,00 ευρώ στον προϋπολογι-
σμό του Δήμου Θέρμης, η οποία έχει υπολογιστεί και 
πιστωθεί στον Κ.Α. 10.6012.002 για το τρέχον οικονομικό 
έτος 2019, ενώ για τα επόμενα έτη θα προβλεφθούν ανά-
λογες πιστώσεις στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς 
του Δήμου, σύμφωνα με την αριθμ. 36862/10-9-2019 
βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, απο-
φασίζουμε:

Αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου των Δημοτικών 
Ενοτήτων (Ληξιαρχικές Περιφέρειες) του Δήμου Θέρμης 
στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου 
του οικείου Δήμου, ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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- Της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης, 
στην υπάλληλο του Δήμου Θέρμης, με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου, Ντίκα Ελένη του Στυλιανού, κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Α΄,

- της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών του Δήμου Θέρ-
μης, στην υπάλληλο του Δήμου Θέρμης, με σχέση ερ-
γασίας δημοσίου δικαίου, Κυρκούδη Ελευθερία- Τρια-
νταφυλλιά του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, 
με βαθμό Β΄,

- της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας του Δήμου Θέρμης, 
στην υπάλληλο του Δήμου Θέρμης, με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου, Παπαμιχαήλ Χρυσούλα του Κρυστάλ-
λη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α΄.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Θεσσαλονίκη, 11 Σεπτεμβρίου 2019

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Νομικών Προσώπων 
Νομού Θεσσαλονίκης

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ

Ι

Αριθμ. 571569(7718) (2)
    Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντο-

λή Εκτελεστικού Γραμματέα» σε Προϊστάμενους 

Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-

νίας. 

 Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 242 του ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
τ.A΄/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 45 του 
ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 
λοιπές διατάξεις » (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/16-6-2011).

3. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ-
λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/Α΄/9-2-2007), 
όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει

4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β. του ν. 3469/
2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28-6-2006).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 «Κώ-
δικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/9-3-1999) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/τ.Α΄/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

7. Τις αριθμ. 81320 και 77909/1-12-2016 αποφάσεις 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ.Β΄/30-12-2016), με 
τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (π.δ. 133/2010, 
ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27-12-2010).

8. Την αριθμ. 545947(7359)/2-9-2019 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί διορισμού 
του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΦΕΚ.705/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/9-9-2019).

9. Την αριθμ. οικ. 30216(394)/27-1-2017 απόφαση του 
Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας (ΦΕΚ 229/τ.Β΄/1-2-2017).

10. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών για την 
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:

Α.) Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντο-
λή Εκτελεστικού Γραμματέα» σε Προϊστάμενους Υπηρε-
σιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως εξής:

1. Στους Προϊστάμενους των Γενικών Διευθύνσεων 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας, Μεταφορών και Επικοινωνιών 
καθώς και Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για:

Τις αποφάσεις χορήγησης αδειών, με ή χωρίς αποδο-
χές, στους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων που υπάγο-
νται στη Γενική τους Διεύθυνση καθώς και στους υπαλ-
λήλους που υπάγονται στα Γραφεία Γενικής Διεύθυνσης 
τους, πλην αυτών για τις οποίες απαιτείται η σύμφωνη 
γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και των ειδικών αδειών άνευ απο-
δοχών των άρθρων 93 και 182 του ν. 3852/2010, που 
αφορούν σε ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας 
των αιρετών του Δήμου και της Περιφέρειας που έχουν 
την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, όπως τροποποι-
ήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

2. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προ-
γραμματισμού και Υποδομών, της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας για:

Τις αποφάσεις χορήγησης αδειών, με ή χωρίς αποδο-
χές, στους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων που υπά-
γονται στη Γενική του Διεύθυνση, στους Προϊσταμένους 
και υπαλλήλους των Τμημάτων Χωρικού Σχεδιασμού Π 
KM και Εργαστηρίου Ελέγχων και Έρευνας ΠKM, καθώς 
και στους υπαλλήλους που υπάγονται στο Γραφείο Γενι-
κής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, πλην 
αυτών για τις οποίες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και των ειδικών αδειών άνευ αποδοχών των 
άρθρων 93 και 182 του ν. 3852/2010, που αφορούν σε 
ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών 
του Δήμου και της Περιφέρειας που έχουν την ιδιότητα 
του δημοσίου υπαλλήλου, όπως τροποποιήθηκαν συ-
μπληρώθηκαν και ισχύουν.
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3. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσω-
τερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας για:

α) Τις αποφάσεις χορήγησης αδειών, με ή χωρίς απο-
δοχές, στους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων που 
υπάγονται στη Γενική του Διεύθυνση καθώς και στους 
υπαλλήλους που υπάγονται στο Γραφείο Γενικής Διεύ-
θυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας.

β) Τις αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται η σύμφωνη 
γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και των ειδικών αδειών άνευ απο-
δοχών των άρθρων 93 και 182 του ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύουν, που 
αφορούν σε ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας 
των αιρετών του Δήμου και της Περιφέρειας που έχουν 
την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Στους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων Οικονομι-
κού (ΠΚΜ), Τεχνικών Έργων (ΠΚΜ) και Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακών Ενοτήτων για:

Τις αποφάσεις χορήγησης αδειών, με ή χωρίς απο-
δοχές, στους Προϊστάμενους των Υποδιευθύνσεων 
τους, στους Προϊσταμένους των Τμημάτων (ΠΚΜ) που 
υπάγονται απευθείας στη Διεύθυνση τους και στους 
υπαλλήλους που υπάγονται στα Τμήματα αυτά, πλην 
αυτών για τις οποίες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και των ειδικών αδειών άνευ αποδοχών των 
άρθρων 93 και 182 του ν. 3852/2010, όπως τροποποι-
ήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύουν, που αφορούν σε 
ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών 
του Δήμου και της Περιφέρειας που έχουν την ιδιότητα 
του δημοσίου υπαλλήλου.

5. Στους Προϊστάμενους όλων των Υποδιευθύνσεων 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για:

Τις αποφάσεις χορήγησης αδειών, με ή χωρίς αποδο-
χές, στους Προϊσταμένους των Τμημάτων τους και στους 
υπαλλήλους που υπάγονται στην Υποδιεύθυνση τους, 
πλην αυτών για τις οποίες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας και των ειδικών αδειών άνευ αποδοχών 
των άρθρων 93 και 182 του ν. 3852/2010, όπως τροπο-
ποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύουν, που αφορούν 
σε ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών 
του Δήμου και της Περιφέρειας που έχουν την ιδιότητα 
του δημοσίου υπαλλήλου.

6. Στους Προϊστάμενους των Υποδιευθύνσεων Οι-
κονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και 
Χαλκιδικής:

Πλέον, της παροχής της παραγράφου 5., τις αποφάσεις 
χορήγησης αδειών, με ή χωρίς αποδοχές, στους Προ-
ϊσταμένους των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας και 
των Τμημάτων Διαφάνειας και Υποστήριξης Συστημά-
των, στους Προϊσταμένους Γραφείων που δεν υπάγονται 
σε υπερκείμενη υπηρεσία χωρικής τους αρμοδιότητας, 
καθώς και στους υπαλλήλους που υπάγονται στα Γρα-
φεία των Αντιπεριφερειαρχών, στα Γραφεία Παλλαϊκής 

Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών 
(ΠΑΜ ΠΣΕΑ), στα Γραφεία Νομικής Υπηρεσίας και λοι-
πόν γραφείων που δεν υπάγονται σε υπερκείμενη υπη-
ρεσία, χωρικής τους αρμοδιότητας, πλην αυτών για τις 
οποίες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
των ειδικών αδειών άνευ αποδοχών των άρθρων 93 και 
182 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν συμπλη-
ρώθηκαν και ισχύουν, που αφορούν σε ειδική άδεια 
κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών του Δήμου 
και της Περιφέρειας που έχουν την ιδιότητα του δημο-
σίου υπαλλήλου.

7. Στους Προϊστάμενους των λοιπών Διευθύνσεων και 
Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας για:

Τις αποφάσεις χορήγησης αδειών, με ή χωρίς αποδο-
χές, στους Προϊσταμένους των Τμημάτων τους και στους 
υπαλλήλους που υπάγονται στη Διεύθυνσή τους, με εξαί-
ρεση των αποφάσεων που αφορούν τους υπαλλήλους 
των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας και των Τμημάτων 
Διαφάνειας και Υποστήριξης Συστημάτων των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερ-
ρών και Χαλκιδικής και αυτών για τις οποίες απαιτείται 
η σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των ειδικών αδει-
ών άνευ αποδοχών των άρθρων 93 και 182 του ν. 3852/
2010, όπως τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύ-
ουν, που αφορούν σε ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της 
θητείας των αιρετών του Δήμου και της Περιφέρειας που 
έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου.

8. Στους Προϊστάμενους των Αυτοτελών Τμημάτων, 
των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας και των Τμημάτων 
Διαφάνειας και Υποστήριξης Συστημάτων των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερ-
ρών, Χαλκιδικής, της Νομικής Υπηρεσίας Έδρας καθώς 
και των Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας για:

Τις αποφάσεις χορήγησης αδειών, με ή χωρίς απο-
δοχές, στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας τους, πλην 
αυτών για τις οποίες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και των ειδικών αδειών άνευ αποδοχών των 
άρθρων 93 και 182 του ν. 3852/2010, όπως τροποποι-
ήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύουν, που αφορούν σε 
ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών 
του Δήμου και της Περιφέρειας που έχουν την ιδιότητα 
του δημοσίου υπαλλήλου.

9. Στους Προϊστάμενους των Τμημάτων, Αυτοτελών 
Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας:

Τα δικαιολογητικά προς Υγειονομικές Επιτροπές για τη 
χορήγηση αναρρωτικών αδειών των υπαλλήλων.

Β) Τελικές διατάξεις
1.) Η ανωτέρω παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 

«Με εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα» στους Προϊστά-
μενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών 
Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών 
Τμημάτων και Γραφείων ισχύει σε κάθε περίπτωση έλλει-
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ψης, απουσίας ή κωλύματος τους και για τους νόμιμους 
αναπληρωτές τους.

2.) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Εκτε-
λεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας, οι διοικητικές πράξεις και τα έγγραφα που 
αφορούν στη χορήγηση αδειών σε υπαλλήλους για τις 
οποίες δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί Προϊστάμενοι ή που 
παραμένουν στην αρμοδιότητα του, θα υπογράφονται 
από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτε-
ρικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

3.) Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργεί-
ται η αριθμ. οικ. 30216(394)/27-1-2017 προηγούμενη 
σχετική απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 229/τ.Β΄/
1-2-2017).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Θεσσαλονίκη, 13 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02035081909190004*
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