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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Νοεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 723817(9638)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,
αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Αγροτικής Οικονομίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 160 και 186 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 του άρθρου 6 παρ. 11 του ν. 4071/2012
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/τ. Α΄/11.04.2012).
3. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ».(ΦΕΚ. 26/τ. Α΄/09.02.2007),
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
4. 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).
5. 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.
6. Τις αριθμ. 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).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ. Α’/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
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8. Τις αριθμ. οικ. 570607(7712)/12.09.2019 και
οικ. 602161(8148)/25.09.2019 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
καθώς και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ 3475/τ. Β΄/16.09.2019 και ΦΕΚ
3745/τ. Β’/10.10.2019).
9. Την αριθμ. ΔΟΑ/οικ.26601/10.10.2007 εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών και την αριθμ. 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
υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
αποφασίζουμε:
1) Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων
και εγγράφων του τομέα Αγροτικής Οικονομίας, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»
σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, ως ακολούθως:
Α.) Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας ΠΚΜ
Α.1) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για:
1. Τα έγγραφα προς Υπουργεία, Υπηρεσίες, Πολίτες
Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές, Νομικούς Συμβούλους, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, λοιπούς Φορείς, κ.λπ.
2. Τον ορισμό αξιολογητών αιτήσεων προς ένταξη δικαιούχων στα υπομέτρα/δράσεις του Π.Α.Α.
3. Τη συγκρότηση επιτροπών ενστάσεων επί των αιτήσεων ένταξης δικαιούχων στα υπομέτρα/δράσεις του.
4. Την έκδοση απόφασης ορισμού υπαλλήλων για τη
συμμετοχή στην ομάδα ελεγκτών, σε συνεργασία με
ΟΠΕΓΕΠ για την εξυπηρέτηση των ελέγχων προϊόντων
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Προστασίας Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευμένης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).
5. Τη συγκρότηση επιτροπών/τον ορισμό ελεγκτών για
την παρακολούθηση και πληρωμή πράξεων των εκχωρούμενων υπομέτρων /δράσεων του Π.Α.Α.
Α.2) Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας (ΠΚΜ) της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, για:
1. Τα διαβιβαστικά, προπαρασκευαστικά, πληροφοριακά, υπομνηστικά, απαντητικά και λοιπά έγγραφα προς
υπηρεσίες, υπαλλήλους, πολίτες και φορείς, καθώς και
τα διαβιβαστικά και προπαρασκευαστικά έγγραφα προς
Υπουργεία, Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές, Νομικούς Συμβούλους και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
2. Τα έγγραφα για τη συμμετοχή στο σχεδιασμό του
Π.Α.Α., το συντονισμό, εφαρμογή και παρακολούθηση
μέτρων και δράσεων που προκύπτουν για την Π.Κ.Μ.
3. Τα έγγραφα σχετικά με το συντονισμό δράσεων
προβολής αγροτικών προϊόντων.
4. Τη σύμφωνη γνώμη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδρόβιων ζώων και φυτών ή φυκιών ή των
αυγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εμπλουτισμό υδάτων.
5. Την έκδοση απόφασης διενέργειας εμπλουτισμού
εσωτερικών υδάτων.
6. Την έκδοση απόφασης χορήγησης άδειας σε αλιευτικά σκάφη για διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας και
χρήσης αλιευτικών εργαλείων.
7. Την έκδοση απόφασης χορήγησης άδειας χρήσης
καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής
ερευνών.
8. Την έκδοση απόφασης καθορισμού προστατευτικής
ζώνης πέριξ των εκμισθούμενων ιχθυοτρόφων υδάτων.
9. Τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων που υποχρεούνται να τηρούν οι Ο.Ε.Β., χωρικής αρμοδιότητας περισσοτέρων της μίας ΜΕ/ΠΕ, και την παροχή οδηγιών για
τον τρόπο τήρησης αυτών.
10. Τα έγγραφα για τον έλεγχο της νομιμότητας των
αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού Ο.Ε.Β. χωρικής αρμοδιότητας περισσοτέρων της μίας ΜΕ/ΠΕ σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
11. Τις εισηγήσεις για την έκδοση Αποφάσεων επί Γνωμοδοτήσεων του ΠΓΣΕΕ Π.Κ.Μ.
Α.3) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας
(ΠΚΜ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για:
1. Τα έγγραφα για την κατάρτιση περιφερειακών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχειριστικών Σχεδίων
στον τομέα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής.
2. Την αλληλογραφία για την παρακολούθηση λειτουργίας των Οργανώσεων Παραγωγών και Ομάδων
Παραγωγών ΠΚΜ.
3. Την αλληλογραφία σχετικά με τη συγκέντρωση στοιχείων των μητρώων για τους τομείς Φυτικής και Ζωικής
Παραγωγής.
4. Τα έγγραφα σχετικά με τον έλεγχο, την παρακολούθηση και τη συμμετοχή σε Κλιμάκια Ελεγκτών για την
παραγωγή, συσκευασία και εμπορία προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.)
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Α.4) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας (ΠΚΜ) της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για:
1. Την εισήγηση για τη λήψη μέτρων για την προστασία
των υδάτινων οικοσυστημάτων και των ιχθυαποθεμάτων
αυτών και για την ανάπτυξη της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών σε περιφερειακό επίπεδο.
2. Την εισήγηση ή/και εκπόνηση μελετών για την διαχείριση των υδάτινων οικοσυστημάτων, την ορθολογική
άσκηση της αλιευτικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών και της μεταποίησης.
3. Την εισήγηση για την κατασκευή και λειτουργία
αλιευτικών καταφυγίων, υποδομών και εξοπλισμών σε
λιμένες αλιευτικούς ή λιμένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη.
4. Την εισήγηση μέτρων για την άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας στα εσωτερικά νερά.
5. Την αλληλογραφία για την κατάρτιση προγραμμάτων ελέγχου ποιότητας υδάτων για την ανάπτυξη των
υδατοκαλλιεργειών.
6. Την αλληλογραφία σχετικά με τη συγκέντρωση όλων
των στοιχείων των μητρώων για τον τομέα Αλιείας.
Α.5) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας
και Αλιείας (ΠΚΜ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για:
1. Τα έγγραφα για την υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικών με τον αγροδιατροφικό
τομέα ή συμμετοχή σε δράσεις οι οποίες θα υλοποιούνται από κάθε είδους φορέα, εθνικό ή κοινοτικό, στο
πλαίσιο των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης καθώς και
κάθε άλλης επιδοτούμενης και συγχρηματοδοτούμενης
δράσης.
2. Τα έγγραφα για την ανάδειξη περιπτώσεων άυλης
πολιτιστικής κληρονομιάς στον αγροδιατροφικό τομέα.
3. Τα έγγραφα για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την
προώθηση συνεργασιών μεταξύ παραγωγών και λοιπών
φορέων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα με
φορείς που δραστηριοποιούνται στον εμπορικό, στον
εξαγωγικό, στον τουριστικό και στον κλάδο μαζικής
εστίασης με σκοπό την προώθηση τοπικών προϊόντων.
4. Τα έγγραφα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση
δράσεων για την προβολή προϊόντων φυτικής, ζωικής
παραγωγής και προϊόντων μεταποίησης αυτών.
5. Τα έγγραφα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση
επιχειρηματικών αποστολών και συναντήσεων, σε συνεργασία με επίσημους φορείς όπως προξενεία, πρεσβείες, εμπορικές αντιπροσωπείες άλλων χωρών και
επιμελητήρια.
6. Τα έγγραφα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση
δράσεων για την προβολή προϊόντων φυτικής, ζωικής
παραγωγής και προϊόντων μεταποίησης αυτών με έμφαση στο branding, την ταυτότητα και την προέλευση
των προϊόντων.
7. Τα έγγραφα για τον προγραμματισμό και τη διοργάνωση εκθέσεων, δράσεων και λοιπών εκδηλώσεων
για την προβολή και προώθηση των αγροδιατροφικών
προϊόντων της Περιφέρειας.
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8. Την αλληλογραφία σχετικά με τη συγκέντρωση και
αξιοποίηση στοιχείων των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα με καταγραφή των στοιχείων των επιχειρήσεων, των προϊόντων τους και των συμμετοχών
τους στις εκθέσεις και δράσεις της Περιφέρειας και την
τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.
9. Τα έγγραφα για την προετοιμασία και διεκπεραίωση
πάσης φύσεως απαιτούμενων εγγράφων που αφορούν
σε εκκαθαρίσεις δαπανών (πρωτόκολλο παραλαβής,
δικαιολογητικά πληρωμής κ.λπ.).
10. Τα έγγραφα για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών προκειμένου να γίνει η κατάρτιση των όρων και
η σύνταξη των διακηρύξεων για διενέργεια διαγωνισμών
(συνοπτικού, πρόχειρου κ.λπ.) σύμφωνα κάθε φορά με
τις κείμενες διατάξεις.
11. Τα έγγραφα για την σύνταξη αναλυτικού πίνακα της
δράσης 2.4.1.6 (προώθηση αγροτικών προϊόντων) προκειμένου να συνταχθεί ο πίνακας του προγράμματος ποσοστού των πιστώσεων επενδυτικών δαπανών ευθύνης
ΠΚΜ, κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π.) κάθε έτος.
12. Τα έγγραφα για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και λοιπές δράσεις εξωστρέφειας που άπτονται στον γεωργικό - αγροδιατροφικό τομέα.
Β.) Διεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΚΜ
Β.1) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για:
1. Τα έγγραφα προς Υπουργεία, Υπηρεσίες, Πολίτες
Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές, Νομικούς Συμβούλους, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, λοιπούς Φορείς, κ.λπ.
2. Την έκδοση απόφασης συγκρότησης γνωμοδοτικής
επιτροπής για τη χορήγηση κτηνιατρικής άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων διαχείρισης ζωικών
υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων.
Β.2) Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής
(ΠΚΜ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για:
1. Τα διαβιβαστικά, προπαρασκευαστικά, πληροφοριακά, υπομνηστικά, απαντητικά και λοιπά έγγραφα προς
υπηρεσίες, υπαλλήλους, πολίτες και φορείς, καθώς και
τα διαβιβαστικά και προπαρασκευαστικά έγγραφα προς
Υπουργεία, Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές, Νομικούς Συμβούλους και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
2. Τα έγγραφα που αφορούν στους κοινοτικούς ελέγχους σε επίπεδο Περιφέρειας στα αντικείμενα αρμοδιότητας των κτηνιατρικών υπηρεσιών.
3. Την έκδοση απόφασης συγκρότησης τριμελούς
Επιτροπής για την εξέταση ένστασης ενδιαφερόμενου,
στα αντικείμενα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, αλλά και
Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και
Εφαρμογών, όταν έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις
(πρόστιμο) λόγω μη εφαρμογής της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας, όταν απαιτηθεί.
4. Τη χορήγηση, τροποποίηση ή ανάκληση κτηνιατρικής άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων
διαχείρισης Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ - κατηγορίας
1, 2, 3 και Παράγωγων Προϊόντων (ΠΠ).
5. Τα έγγραφα σχετικά με την εποπτεία, το συντονισμό και την αξιολόγηση των διαφόρων προγραμμάτων
που εφαρμόζονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των
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Π.Ε., όταν οι αρμοδιότητες αυτές δεν έχουν ανατεθεί στη
Δ/νση Κτην/κής της Περιφέρειας με ειδική νομοθεσία,
με την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών σε αυτές και
με τις νομοθετικές απαιτήσεις επί θεμάτων Υγείας Ζώων
και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών
(ΥΖ-ΚΑΦΕ) και Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (Κ.Δ.Υ.).
6. Την εντολή για τη διενέργεια ελέγχων αρμοδιότητας
της Δ/νσης και παρακολούθησης της εφαρμογής όλων
των προγραμμάτων που εφαρμόζονται από τις Π.Ε., εφόσον δεν προβλέπεται από ειδική νομοθεσία.
7. Την απόφαση συγκρότησης επιτροπής σχετικά με
την εφαρμογή Προγράμματος με τίτλο «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων
και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από τα νεκρά
ζώα, στα οποία απαιτείται» στην περιοχή αρμοδιότητας
της Π.Κ.Μ.
8. Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας νεκροταφείων
ζώων συντροφιάς, μετά από εισήγηση της αρμόδιας
επιτροπής.
9. Την έκδοση αδειών εισαγωγής και εξαγωγής πειραματόζωων.
10. Τα έγγραφα που αφορούν στον σχεδιασμό και στην
υλοποίηση έργων της Διεύθυνσης.
11. Τα Δελτία Τύπου αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
Β.3) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Υγείας Ζώων και
Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων (ΥΖ-ΚΑΦΕ) της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής (ΠΚΜ) της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, για:
1. Την εισήγηση εγγράφων σχετικών με την εποπτεία,
το συντονισμό και την αξιολόγηση των διαφόρων προγραμμάτων που εφαρμόζονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Π.Ε., όταν οι αρμοδιότητες αυτές δεν έχουν
ανατεθεί στη Δ/νση Κτην/κής της Περιφέρειας με ειδική νομοθεσία, με την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών
σε αυτές και με τις νομοθετικές απαιτήσεις επί θεμάτων
Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων
και Εφαρμογών (ΥΖ-ΚΑΦΕ).
2. Τα έγγραφα προς συγκέντρωση στοιχείων από τις
Π.Ε. ή άλλους αρμόδιους φορείς σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων, των ελέγχων και των ενεργειών
επί θεμάτων υγείας ζώων, κτηνιατρικής αντίληψης, φαρμάκων και εφαρμογών.
3. Τα έγγραφα προς συγκέντρωση στοιχείων στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής από τις Π.Ε.
των σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την
καταπολέμηση συγκεκριμένων νοσημάτων υποχρεωτικής δηλώσεως και την προστασία και εξυγίανση του
ζωικού κεφαλαίου.
4. Τα έγγραφα που αφορούν στη συγκέντρωση στοιχείων για την ενημέρωση του μητρώου εγκεκριμένων ιδιωτών κτηνιάτρων, που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση
προγραμμάτων αντιμετώπισης νοσημάτων στην Περιφέρεια, εφόσον δεν προβλέπεται από ειδική νομοθεσία.
5. Την εισήγηση χορήγησης άδειας εισαγωγής από
τρίτες χώρες και εξαγωγής πειραματόζωων.
Β.4) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Κτηνιατρικής
Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής (ΠΚΜ)
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για:
1. Την εισήγηση χορήγησης, τροποποίησης ή ανάκλησης κτηνιατρικής άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας
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μονάδων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ) κατηγορίας 1, 2, 3 και παράγωγων προϊόντων (Π.Π.).
2. Την εισήγηση για τη χορήγηση Κωδικού Αριθμού
Κτηνιατρικής Έγκρισης σε μονάδες διαχείρισης ζωικών
υποπροϊόντων κατηγορίας 1, 2, 3 και παράγωγων προϊόντων.
3. Τη γνωμοδότηση σε θέματα αρμοδιότητας του τμήματος, επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
που ζητούνται από τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος.
4. Τα έγγραφα για τη συγκέντρωση στοιχείων από τις
Π.Ε. ή άλλους αρμόδιους φορείς σχετικά με τα προγράμματα και τους επίσημους ελέγχους που εκτελούνται από
τις Π.Ε. σε θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.
5. Την εισήγηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας
νεκροταφείων ζώων συντροφιάς, μετά από «γνωμάτευση» της αρμόδιας επιτροπής.
6. Την εισήγηση εγγράφων σχετικών με την εποπτεία,
το συντονισμό και την αξιολόγηση των διαφόρων προγραμμάτων που εφαρμόζονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Π.Ε., όταν οι αρμοδιότητες αυτές δεν έχουν
ανατεθεί στη Δ/νση Κτην/κής της Περιφέρειας με ειδική
νομοθεσία, με την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών σε
αυτές και με τις νομοθετικές απαιτήσεις επί θεμάτων Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (Κ.Δ.Υ.).
2) Τελικές διατάξεις
α.) Τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση, στην
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙ-
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,
ισχύουν 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 στα ιεραρχικά ανώτερα αυτών
υπηρεσιακά/διοικητικά όργανα.
β.) Οι εξουσιοδοτούμενοι, με την παρούσα απόφαση, να υπογράφουν «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» υποχρεούνται να ενημερώνουν τα ανώτερα αυτών
υπηρεσιακά ή διοικητικά όργανα για κάθε σοβαρό θέμα
και δύναται να προσκομίζουν σε αυτά για υπογραφή
σχετικές αποφάσεις, πράξεις ή έγγραφα, που αφορούν
τα θέματα αυτά.
γ.) Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η
αριθμ. οικ. 443777(5407)/11.09.2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, περί παροχής
εξουσιοδότησης υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ 4442/τ. Β’/08.10.2018).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 18 Νοεμβρίου 2019
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΑΤΟΣ
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