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                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                        
                                                  
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                 Θεσσαλονίκη, 12 Σεπτεμβρίου 2019  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                 Αριθ.Πρωτ.: οικ. 570607(7712) 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ          
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ  

     ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ                        
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
        ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ                
 
Ταχ.Διεύθυνση : 26ης Οκτωβρίου 64    
Ταχ.Κώδικας  : 546 27 Θεσσαλονίκη                                                
Πληροφορίες  : Μ. Πουρνάρα  
Τηλέφωνο             : 2313 319 191 
TELEFAX     : 2313 319 165  

   Email     : M.Pournara@pkm.gov.gr  
 

Θέμα: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς 

και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 

πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».  

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 113,159,160, 186, 242, 282 και 283 του ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 παρ. 2 περ. β. του ν. 3469/2006 «Εθνικό 

Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 131/τ. 

Α΄/28.06.2006) 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας» ( ΦΕΚ 45/τ. Α΄/09.03.1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/05 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22.04.2005) 

«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.». 

5. Τις υπ΄ αρίθμ. 81320 και 77909 / 01.12.2016 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). 
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6. Την υπ΄ αρίθμ. Γ.Π.Κ.Μ οικ.2482/03.09.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη περί 

ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης (ΦΕΚ. 

708/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/09.09.2019).  

7. Την υπ΄ αρίθμ. 545947(7359)/02.09.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας περί διορισμού του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ.705/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/09.09.2019).  

8. Την υπ΄αρίθμ. οικ. 30110(385)/27.01.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης 

υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε. (ΦΕΚ 390/τ.Β’/10.02.2017).  

9. Την αρίθμ.ΔΟΑ/οικ.26601/10.10.2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  και 

την αρίθμ. ΔΟΑ/οικ. 8638/26.03.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  περί μείωσης υπογραφών στις 

διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα.  

10. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη σύντομη διεκπεραίωση 

υπηρεσιακών θεμάτων και 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 Προϋπολογισμού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Τη μεταβίβαση γενικών αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 

αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους 

Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους 

Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως ακολούθως:   

 

 

Άρθρο 1 

Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες  

 
Α) Στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Μητροπολιτικής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, 

Σερρών και Χαλκιδικής, μεταβιβάζονται οι κάτωθι γενικές αρμοδιότητες της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:    
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1. Η επιβολή μέτρων, κυρώσεων και προστίμων, που προβλέπονται από την 

εκάστοτε νομοθεσία, πλην αυτών που ανατίθενται με διάταξη νόμου ή την 

παρούσα σε άλλο διοικητικό / υπηρεσιακό όργανο. 

2. Η ανάθεση κάθε είδους σύμβασης (προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, 

προγραμματικών, κλπ.), που αφορούν στις υπηρεσίες χωρικής τους 

αρμοδιότητας, πλην αυτών που ανατίθενται με διάταξη νόμου, απόφαση 

Συλλογικού Οργάνου  ή την παρούσα σε άλλο διοικητικό / υπηρεσιακό όργανο. 

3. Όλες τις αρμοδιότητες του διατάκτη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, ως προς 

την ανάληψη υποχρεώσεων, τη διαχείριση και διάθεση πιστώσεων και την εν 

γένει πραγματοποίηση δαπανών όλων των υπηρεσιών της οικείας 

Μητροπολιτικής / Περιφερειακής Ενότητας  

4. Η συγκέντρωση στοιχείων, ο σχεδιασμός και η εισήγηση του προϋπολογισμού 

των υπηρεσιών αρμοδιότητας τους προς την Εκτελεστική Επιτροπή και τα 

λοιπά αρμόδια συλλογικά όργανα, καθώς και η παρακολούθηση εξέλιξης αυτού.    

5. Η συγκέντρωση στοιχείων, ο σχεδιασμός και οι εισηγήσεις για τα 

«επιχειρησιακά προγράμματα» στα οποία εντάσσεται / συμμετέχει η 

Μητροπολιτική / Περιφερειακή τους Ενότητα προς την Εκτελεστική Επιτροπή 

και τα λοιπά αρμόδια συλλογικά όργανα, καθώς και η παρακολούθηση 

υλοποίησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων, πλην αυτών που ανατίθενται με 

την παρούσα σε άλλο διοικητικό / υπηρεσιακό όργανο.  

6. Η έκδοση αδειών έναρξης δραστηριότητας/ άσκησης επαγγέλματος, παροχής 

υπηρεσιών, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/123/ 

Ε.Κ, όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το ν. 3844/2010, όπου 

προβλέπεται και εφόσον δεν ανατίθενται με διάταξη νόμου ή την παρούσα σε 

άλλο διοικητικό / υπηρεσιακό / συλλογικό όργανο.   

7. Η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση, για υποθέσεις χωρικής τους 

αρμοδιότητας.  

8. Οι εισηγήσεις προς την Εκτελεστική Επιτροπή και λοιπά Συλλογικά Όργανα / 

Επιτροπές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

9. Ο καταλογισμός / η είσπραξη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων 

ποσών. 

10. Η είσπραξη των εσόδων χωρικής τους αρμοδιότητας. 

11. Η συγκρότηση επιτροπών,  κλιμακίων ή ομάδων εργασίας και ο ορισμός μελών 

αυτών, προερχομένων από υπαλλήλους υπηρεσιών ή / και λοιπούς φορείς της 

Μητροπολιτικής / Περιφερειακής τους Ενότητας. 

12. Τα έγγραφα προς Υπουργεία, Υπηρεσίες, Πολίτες Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτικές 

Αρχές, Νομικούς Συμβούλους, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, λοιπούς Φορείς, 

κλπ.  
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13. Η εποπτεία και η μέριμνα της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών της 

Μητροπολιτικής / Περιφερειακής τους Ενότητας.     

14. Η συμμετοχή των Προϊσταμένων και υπαλλήλων τους σε εκπαιδευτικά -  

επιμορφωτικά προγράμματα, σεμινάρια κλπ. στο εσωτερικό. 

15. Ο ορισμός υπαλλήλων του Γραφείου τους ως υπεύθυνων για την επικύρωση 

αντιγράφων εγγράφων και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, για την 

τήρηση του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου, την επικύρωση αντιγράφων και τη 

διακίνηση εγγράφων εμπιστευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις νόμου.  

 

 Β) Στον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης παρέχεται εξουσιοδότηση υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» για:   

1. Τη μετακίνηση εντός / εκτός έδρας στο εσωτερικό των υπαλλήλων που 

υπηρετούν στο γραφείο του. 

2. Την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Γραφείου του.   

 

 Γ) Στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, παρέχεται εξουσιοδότηση 

υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», για:   

1. Τη μετακίνηση εντός / εκτός έδρας στο εσωτερικό των υπαλλήλων που 

υπηρετούν στα γραφεία τους. 

2. Τη μετακίνηση εντός/εκτός έδρας στο εσωτερικό των Προϊσταμένων και 

υπαλλήλων των Γραφείων της Νομικής Υπηρεσίας, των Τμημάτων Πολιτικής 

Προστασίας, των Τμημάτων Διαφάνειας και Υποστήριξης Συστημάτων, των 

Γραφείων Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών 

(ΠΑΜ-ΠΣΕΑ) και λοιπών Γραφείων, χωρικής τους αρμοδιότητας. 

3. Την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Γραφείου τους.  

 
 

Άρθρο 2 

Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες  

 
Α) Στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, τομέων Οικονομικών και 

Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Υποδομών και Δικτύων, 

Μεταφορών και Επικοινωνιών, Υγείας, καθώς και Αγροτικής Οικονομίας της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μεταβιβάζονται οι κάτωθι γενικές αρμοδιότητες 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: 
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1. Η επιβολή κυρώσεων και εφαρμογή μέτρων που αφορούν σε περισσότερες της 

μίας Περιφερειακές Ενότητες / Μητροπολιτικής Ενότητας ή στο σύνολο της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του τομέα ευθύνης τους, πλην αυτών που 

ανατίθενται με διάταξη νόμου ή την παρούσα σε άλλο διοικητικό / υπηρεσιακό 

όργανο.  

2. Η ανάθεση κάθε είδους σύμβασης (προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, 

προγραμματικών κλπ.), που αφορά στις υπηρεσίες Έδρας, σε περισσότερες 

της μίας Περιφερειακές Ενότητες / Μητροπολιτικής Ενότητας ή στο σύνολο της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του τομέα ευθύνης τους, πλην αυτών που 

ανατίθενται με διάταξη νόμου, απόφαση Συλλογικού Οργάνου  ή την παρούσα 

σε άλλο διοικητικό / υπηρεσιακό όργανο.  

3. Η συγκέντρωση στοιχείων, ο σχεδιασμός και η εισήγηση του προϋπολογισμού 

των υπηρεσιών αρμοδιότητας τους προς την Εκτελεστική Επιτροπή και τα 

λοιπά αρμόδια συλλογικά όργανα, καθώς και η παρακολούθηση αυτού, πλην 

αυτών που ανατίθενται με διάταξη νόμου ή την παρούσα σε άλλο διοικητικό / 

υπηρεσιακό όργανο.    

4. Η συγκέντρωση στοιχείων, ο σχεδιασμός και οι εισηγήσεις για «επιχειρησιακά 

προγράμματα» στα οποία εντάσσεται / συμμετέχει η υπηρεσία του τομέα 

ευθύνης τους προς την Εκτελεστική Επιτροπή και τα λοιπά αρμόδια συλλογικά 

όργανα, καθώς και η παρακολούθηση υλοποίησης των εγκεκριμένων 

προγραμμάτων, πλην αυτών που ανατίθενται με διάταξη νόμου ή την παρούσα 

σε άλλο διοικητικό / υπηρεσιακό όργανο. 

5. Η έκδοση αδειών έναρξης δραστηριότητας / άσκησης επαγγέλματος παροχής 

υπηρεσιών, αρμοδιότητάς τους, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

οδηγίας 2006/123/ Ε.Κ, όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το ν. 

3844/2010, όπου προβλέπεται και αφορούν σε υπηρεσίες Έδρας, και δεν 

ανατίθενται με διάταξη νόμου ή την παρούσα σε άλλο διοικητικό /υπηρεσιακό/ 

συλλογικό όργανο.   

6. Οι εισηγήσεις προς την Εκτελεστική Επιτροπή και λοιπά Συλλογικά Όργανα / 

Επιτροπές της ΠΚΜ, πλην αυτών που ανατίθενται με διάταξη νόμου ή την 

παρούσα σε άλλο διοικητικό / υπηρεσιακό όργανο . 

7. Η συγκρότηση επιτροπών / κλιμακίων ή ομάδων εργασίας για δραστηριότητες 

των υπηρεσιών του τομέα ευθύνης τους, καθώς και τον ορισμό μελών αυτών 

προερχομένων από υπηρεσίες περισσοτέρων της μίας Περιφερειακής / 

Μητροπολιτικής  Ενότητας ή/και λοιπούς φορείς της ΠΚΜ ή από μία 

Περιφερειακή / Μητροπολιτική Ενότητα και φορέα άλλης Περιφερειακής / 

Μητροπολιτικής Ενότητας, πλην αυτών που ανατίθενται με διάταξη νόμου ή την 

παρούσα σε άλλο διοικητικό / υπηρεσιακό όργανο.  
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8. Τα έγγραφα προς Υπηρεσίες, Πολίτες, Υπουργεία, Δικαστικές Αρχές, 

Ελεγκτικές Αρχές, Νομικούς Συμβούλους, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, λοιπούς 

Φορείς, κλπ. 

9. Η συμμετοχή των υπαλλήλων του γραφείου τους σε εκπαιδευτικά -  

επιμορφωτικά προγράμματα, σεμινάρια κλπ. στο εσωτερικό. 

10. Ο ορισμός υπαλλήλων του Γραφείου τους ως υπεύθυνων για την επικύρωση 

αντιγράφων εγγράφων και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, για την 

τήρηση του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου, την επικύρωση αντιγράφων και τη 

διακίνηση εγγράφων εμπιστευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις νόμου. 

 

 

 Β) Στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, τομέων Οικονομικών και 

Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Υποδομών και Δικτύων, 

Μεταφορών και Επικοινωνιών, Υγείας, καθώς και Αγροτικής Οικονομίας της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρέχεται εξουσιοδότηση υπογραφής «ΜΕ 

ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», για:   

1. Τη μετακίνηση εντός / εκτός έδρας στο εσωτερικό των υπαλλήλων που 

υπηρετούν στα γραφεία τους. 

2. Την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Γραφείου τους.  

 

Άρθρο 3 

Εκτελεστικός Γραμματέας  
 

 Α) Στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

μεταβιβάζονται οι κάτωθι γενικές αρμοδιότητες της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας: 

1. Η συγκρότηση επιτροπών ή ομάδων εργασίας και τον ορισμό μελών αυτών, 

προερχομένων από υπαλλήλους υπηρεσιών διαφορετικών Γενικών 

Διευθύνσεων από περισσότερες της μίας Μητροπολιτικής / Περιφερειακές 

Ενότητες, ή /και υπηρεσιών που δεν υπάγονται σε μία Γενική Διεύθυνση ή/και 

λοιπών φορέων. 

2. Η σύσταση ομάδων εργασίας και ομάδων διοίκησης έργου από μέλη του 

Περιφερειακού Συμβουλίου, υπαλλήλους της περιφέρειας, υπαλλήλους του 

δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων της 

περιφέρειας, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους. 

3. Η συγκρότηση συλλογικών οργάνων, εφόσον η συγκρότησή τους δεν ανατίθεται 

από νόμο σε άλλα όργανα.     

ΑΔΑ: 6Μ1Τ7ΛΛ-ΘΗ3



 7 

4. Ο καθορισμός λειτουργίας υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

επί  24ώρου βάσεως (εξαιρέσιμες και Κυριακές), πλην αυτών οι οποίες 

καθορίζονται από άλλη διάταξη νόμου.  

5. Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά -  επιμορφωτικά προγράμματα, σεμινάρια κλπ. 

του εσωτερικού των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων, των 

Προϊσταμένων των Αυτοτελών Υπηρεσιών της ΠΚΜ, των Προϊσταμένων και 

υπαλλήλων που υπηρετούν στο Γραφείο Περιφερειάρχη και στο Γραφείο 

Εκτελεστικού Γραμματέα καθώς και η έγκριση  συμμετοχής όλων των 

Προϊσταμένων και υπαλλήλων της Π.Κ.Μ σε εκπαιδευτικά / επιμορφωτικά  

προγράμματα / σεμινάρια του εξωτερικού.  

 

 
 Β) Στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

παρέχεται εξουσιοδότηση υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», για: 

1. Την απόφαση μετακίνησης εντός/εκτός έδρας στο εσωτερικό των 

Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων, των Αυτοτελών Υπηρεσιών, της 

Νομικής Υπηρεσίας Έδρας, καθώς και των ιδιωτών που εκτελούν εργασίες 

αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.   

2. Τη μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό, των υπαλλήλων των Αυτοτελών 

Υπηρεσιών και της Νομικής Υπηρεσίας Έδρας, που μετακινούνται εκτός της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

3. Τη μετακίνηση εντός/εκτός έδρας στο εσωτερικό των υπαλλήλων που 

υπηρετούν στο Γραφείο Περιφερειάρχη και στο Γραφείο Εκτελεστικού 

Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

4. Τη μετακίνηση εκτός έδρας στο εξωτερικό όλων των Προϊσταμένων και 

υπαλλήλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και των ιδιωτών 

που εκτελούν εργασία αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

5. Την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας των Προϊσταμένων και υπαλλήλων 

του Γραφείου Περιφερειάρχη και του Γραφείου Εκτελεστικού Γραμματέα, καθώς 

και των Προϊσταμένων των Αυτοτελών Υπηρεσιών.  
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Άρθρο 4 

Προϊστάμενοι Υπηρεσιών   

 
Στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

παρέχεται εξουσιοδότηση υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», ως 

ακολούθως: 

 
 Α) Στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, για: 

1. Τη μετακίνηση εντός / εκτός έδρας στο εσωτερικό των Προϊσταμένων 

Διευθύνσεων και των Τμημάτων που υπάγονται απευθείας στη Γενική τους 

Διεύθυνση, των υπαλλήλων των τμημάτων αυτών και των υπαλλήλων του 

Γραφείου τους. 

2. Τη μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό, των Προϊσταμένων, 

Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και των υπαλλήλων της Γενικής τους Διεύθυνσης, 

που μετακινούνται εκτός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

3. Την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας των Προϊσταμένων των 

Διευθύνσεών και των Τμημάτων που υπάγονται απευθείας στη Γενική τους 

Διεύθυνση, των υπαλλήλων των τμημάτων αυτών και των υπαλλήλων του 

Γραφείου τους.   

 

 Β) Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Αυτοτελών 

Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για: 

1. Τη μετακίνηση εντός/εκτός έδρας εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

των Προϊσταμένων υφιστάμενων υπηρεσιών και των υπαλλήλων αυτών.  

2. Την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας Προϊσταμένων υφιστάμενων 

υπηρεσιών και των υπαλλήλων αυτών. 

 

Άρθρο 5 
 

Ειδικές – Τελικές  διατάξεις 
 

 1) Τα αναφερόμενα στην παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» σε Προϊστάμενους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, ισχύει σε κάθε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους και για 

τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος και 

των νόμιμων αναπληρωτών τους, η παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής παρέχεται 

στις υπηρεσίες Έδρας και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στα ιεραρχικά 

ανώτερα αυτών διοικητικά όργανα,  ενώ στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Κιλκίς, 
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Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών  

Ενοτήτων.   

2) Οι εξουσιοδοτούμενοι, με την παρούσα απόφαση, να υπογράφουν «ΜΕ 

ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» υποχρεούνται να ενημερώνουν τα ανώτερα αυτών 

υπηρεσιακά ή διοικητικά όργανα για κάθε σοβαρό θέμα και δύνανται να προσκομίζουν 

σε αυτά για υπογραφή σχετικές αποφάσεις, πράξεις ή έγγραφα, που αφορούν τα 

θέματα αυτά. 

 3) Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η υπ΄ αρίθμ. οικ. 

30110(385)/27.01.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί 

μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ 390/τ.Β’/10.02.2017), όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με τις 243018(3917)/16.06.2017 (ΦΕΚ. 2187/τ.Β΄/27.06.2017) και οικ. 

241582(3104)/17.05.2018 (ΦΕΚ.2323/τ.Β΄/20-06-2018) όμοιες αποφάσεις του.  

  

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

           
       Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

    ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
           
           
         ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ  
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