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                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                        
                                                  
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                 Θεσσαλονίκη,    18 Απριλίου 2022  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                 Αριθ.Πρωτ.: οικ. 279933(4639) 

 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 

   Email     : M.Pournara@pkm.gov.gr  
 

 

Θέμα: Μεταβίβαση Άσκησης Αρμοδιοτήτων σε Περιφερειακούς Συμβούλους της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 159, 160, 171 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 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. Την υπ΄αρίθμ. 81320 + 77909 / 01.12.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 

30.12.2016), με την οποία  εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α΄/ 27.12.2010)   

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ. 98/τ.Α’/22.04.2005) 

«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα.». 
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6. Την αριθμ. 7281/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 

για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της  26ης 

Μαΐου 2019 και ανακήρυξης του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών 

του εκλεγέντος Περιφερειάρχη και των μελών Περιφερειακών Συμβουλίων της 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

7. Τα από 31.08.2019 και 01.09.2019 πρακτικά ορκωμοσίας του Περιφερειάρχη 

και των Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

8. Την υπ΄αρίθμ. οικ. 598929(8085)/25.09.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε μέλη του 

Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ. 

3708/τ.Β’/04.10.2019), όπως τροποποιήθηκε: με την ενότητα Γ) της υπ΄αριθμ 

695554(12084)/2.11.2021, την ενότητα Β) της υπ΄ αρίθμ. 704761(10249)/ 

22.12.2020 και την ενότητα Α) της υπ΄ αρίθμ. 631220(8595)/07.11.2019 όμοιες 

αποφάσεις του (ΦΕΚ 5246/τ.Β΄/12.11.2021, ΦΕΚ. 5755/ τ.Β΄/ 28.12.2020 και 

ΦΕΚ. 4339/Β΄/29.11.2019), καθώς και με τις υπ΄ αριθμ.  οικ. 637480(8673)/ 

11.10.2019 και 611387(10993)/28.09.2021 όμοιες αποφάσεις του (ΦΕΚ. 3914/ 

τ.Β’/25.10.2019 & ΦΕΚ. 4611/τ.Β/06.10.2021).   

9. Την αριθμ. 26/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου του Κράτους. 

10. 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.  

11. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη σύντομη διεκπεραίωση 

υπηρεσιακών θεμάτων και την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής 

λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

12. 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 

 

1.) Τη μεταβίβαση άσκησης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στους άμεσα 

εκλεγέντες Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως 

ακολούθως: 

 

Α) Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Ημαθίας  

 
 Α.1) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε Ημαθίας Στέργιο Μουρτζίλα την άσκηση 

των κάτωθι αρμοδιοτήτων του τομέα Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ημαθίας: 
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1. Η υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση δράσεων πρόληψης και προαγωγής 

της υγείας.   

2. Η έκδοση διοικητικών πράξεων μη κανονιστικού χαρακτήρα του τομέα Υγείας, 

με εξαίρεση όσον ανατίθεται με απόφαση σε άλλο διοικητικό/υπηρεσιακό 

όργανο.   

3. Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων της  υγειονομικής νομοθεσίας. 

4. Η μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα 

αρμοδιότητας.  

5. Η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της 

Περιφέρειας. 

6. Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της διαδικασίας κατάρτισης του 

απολογισμού δράσης της υπηρεσίας. 

7. Η μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και οι προτάσεις για τη 

βελτίωση των δράσεων και των διαδικασιών, για την εξασφάλιση της 

αποδοτικότερης λειτουργίας της υπηρεσίας. 

8. Η αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά 'Όργανα της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

 Α.2) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε Ημαθίας Απόστολο Νεστορόπουλο την 

άσκηση των κάτωθι αρμοδιοτήτων του τομέα Μεταφορών της Διεύθυνσης Μεταφορών 

και Επικοινωνιών Π.Ε. Ημαθίας: 

1. Η υποβολή προτάσεων για την οργάνωση και διαχείριση θεμάτων τεχνικού 

ελέγχου των οχημάτων χερσαίας μεταφοράς για τη διασφάλιση της ικανότητας 

ασφαλούς μεταφοράς και κυκλοφορίας.  

2. Η έκδοση διοικητικών πράξεων μη κανονιστικού χαρακτήρα του τομέα 

Μεταφορών, με εξαίρεση όσον ανατίθεται με απόφαση σε άλλο 

διοικητικό/υπηρεσιακό όργανο.  

3. Ο έλεγχος τήρησης των νομοθετικών διατάξεων επί θεμάτων Μεταφορών.  

4. Η μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα 

αρμοδιότητας.  

5. Η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της 

Περιφέρειας. 

6. Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της διαδικασίας κατάρτισης του 

απολογισμού δράσης της υπηρεσίας. 

7. Η μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και οι προτάσεις για τη 

βελτίωση των δράσεων και των διαδικασιών, για την εξασφάλιση της 

αποδοτικότερης λειτουργίας της υπηρεσίας. 
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8. Η αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά 'Όργανα της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

Β)  Περιφερειακοί Σύμβουλοι Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.) 

 

 Β.1) Στην Περιφερειακή Σύμβουλο Μ.Ε.Θ. Όλγα - Χριστίνα Γούλα την άσκηση 

των κάτωθι αρμοδιοτήτων του τομέα Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας Μ.Ε.Θ:  

1. Η υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση δράσεων πρόληψης και προαγωγής 

της υγείας. 

2. Η έκδοση διοικητικών πράξεων μη κανονιστικού χαρακτήρα του τομέα Υγείας, 

με εξαίρεση όσον ανατίθεται με απόφαση σε άλλο διοικητικό/υπηρεσιακό 

όργανο.   

3. Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων της  υγειονομικής νομοθεσίας. 

4. Η μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα 

αρμοδιότητας.  

5. Η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της 

Περιφέρειας. 

6. Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της διαδικασίας κατάρτισης του 

απολογισμού δράσης της υπηρεσίας. 

7. Η μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και οι προτάσεις για τη 

βελτίωση των δράσεων και των διαδικασιών, για την εξασφάλιση της 

αποδοτικότερης λειτουργίας της υπηρεσίας. 

8. Η αγόρευση ως ειδική αγορήτρια στα Συλλογικά 'Όργανα της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

 Β.2) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Μ.Ε.Θ Παντελή Καζαντζίδη την άσκηση των 

κάτωθι αρμοδιοτήτων του τομέα Μεταφορών της Διεύθυνσης Μεταφορών και 

Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης: 

1. Η υποβολή προτάσεων για την οργάνωση και διαχείριση θεμάτων τεχνικού 

ελέγχου των οχημάτων χερσαίας μεταφοράς για τη διασφάλιση της ικανότητας 

ασφαλούς μεταφοράς και κυκλοφορίας. 

2. Η έκδοση διοικητικών πράξεων μη κανονιστικού χαρακτήρα του τομέα 

Μεταφορών, με εξαίρεση όσον ανατίθεται με απόφαση σε άλλο 

διοικητικό/υπηρεσιακό όργανο .  

3. Ο έλεγχος τήρησης των νομοθετικών διατάξεων επί θεμάτων Μεταφορών.  

4. Η μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα 

αρμοδιότητας.  
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5. Η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της 

Περιφέρειας. 

6. Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της διαδικασίας κατάρτισης του 

απολογισμού δράσης της υπηρεσίας. 

7. Η μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και οι προτάσεις για τη 

βελτίωση των δράσεων και των διαδικασιών, για την εξασφάλιση της 

αποδοτικότερης λειτουργίας της υπηρεσίας. 

8. Η αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά 'Όργανα της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

           Β.3) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Μ.Ε.Θ Θεόδωρο Αγγελίδη την άσκηση των 

κάτωθι αρμοδιοτήτων τομέα Μεταφορών της Διεύθυνσης Μεταφορών και 

Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης:    

1. Η υποβολή προτάσεων για την οργάνωση και διαχείριση θεμάτων τεχνικού 

ελέγχου των οχημάτων χερσαίας μεταφοράς για τη διασφάλιση της ικανότητας 

ασφαλούς μεταφοράς και κυκλοφορίας  

2. Η έκδοση διοικητικών πράξεων μη κανονιστικού χαρακτήρα του τομέα 

Μεταφορών, με εξαίρεση όσον ανατίθεται με απόφαση σε άλλο 

διοικητικό/υπηρεσιακό όργανο .  

3. Ο έλεγχος τήρησης των νομοθετικών διατάξεων επί θεμάτων Μεταφορών. 

4. Η μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα 

αρμοδιότητας.  

5. Η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της 

Περιφέρειας. 

6. Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της διαδικασίας κατάρτισης του 

απολογισμού δράσης της υπηρεσίας. 

7. Η μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και οι προτάσεις για τη 

βελτίωση των δράσεων και των διαδικασιών, για την εξασφάλιση της 

αποδοτικότερης λειτουργίας της υπηρεσίας. 

8. Η αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά 'Όργανα της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

 

  Γ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς  

 

Γ.1 Στην Περιφερειακή Σύμβουλο Π.Ε. Κιλκίς Αναστασία Σωτηριάδου την άσκηση των 

κάτωθι αρμοδιοτήτων του τομέα Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Κιλκίς:  
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1. Η υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση δράσεων πρόληψης και προαγωγής 

της υγείας  

2. Η έκδοση διοικητικών πράξεων μη κανονιστικού χαρακτήρα του τομέα Υγείας, 

με εξαίρεση όσον ανατίθεται με απόφαση σε άλλο διοικητικό/υπηρεσιακό 

όργανο . 

3. Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων της  υγειονομικής νομοθεσίας. 

4. Η μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα 

αρμοδιότητας.  

5. Η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της 

Περιφέρειας. 

6. Ο συντονισμός και την παρακολούθηση της διαδικασίας κατάρτισης του 

απολογισμού δράσης της υπηρεσίας. 

7. Η μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και οι προτάσεις για τη 

βελτίωση των δράσεων και των διαδικασιών, για την εξασφάλιση της 

αποδοτικότερης λειτουργίας της υπηρεσίας. 

8. Η αγόρευση ως ειδική αγορήτρια στα Συλλογικά 'Όργανα της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

 

Δ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε) Πέλλας 

 

 Δ.1) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Πέλλας Πέτρο Ζέρζη την άσκηση των 

κάτωθι αρμοδιοτήτων του τομέα Αγροτικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πέλλας:    

1. Η υποβολή προτάσεων για προγράμματα εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης 

των καλλιεργειών και την παρακολούθηση εφαρμογής τους σε επίπεδο 

περιφερειακής ενότητας  

2. Η μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας 

προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής. 

3. Η έκδοση διοικητικών πράξεων μη κανονιστικού χαρακτήρα του τομέα 

Αγροτικής Οικονομίας, με εξαίρεση όσον ανατίθεται με απόφαση σε άλλο 

διοικητικό /υπηρεσιακό όργανο. 

4. Η μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα 

αρμοδιότητας.  

5. Η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της 

Περιφέρειας. 

6. Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της διαδικασίας κατάρτισης του 

απολογισμού δράσης της υπηρεσίας. 
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7. Η μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και οι προτάσεις για τη 

βελτίωση των δράσεων και των διαδικασιών, για την εξασφάλιση της 

αποδοτικότερης λειτουργίας της υπηρεσίας. 

8. Η αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά 'Όργανα της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

 Δ.2) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Πέλλας Αλκιβιάδη Νουσηκύρου την 

άσκηση των κάτωθι αρμοδιοτήτων του τομέα Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας 

και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πέλλας:       

1. Η υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση δράσεων πρόληψης και προαγωγής 

της υγείας.   

2. Η έκδοση διοικητικών πράξεων μη κανονιστικού χαρακτήρα του τομέα Υγείας, 

με εξαίρεση όσον ανατίθεται με απόφαση σε άλλο διοικητικό/υπηρεσιακό 

όργανο.   

3. Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων της  υγειονομικής νομοθεσίας. 

4. Η μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα 

αρμοδιότητας.  

5. Η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της 

Περιφέρειας. 

6. Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της διαδικασίας κατάρτισης του 

απολογισμού δράσης της υπηρεσίας. 

7. Η μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και οι προτάσεις για τη 

βελτίωση των δράσεων και των διαδικασιών, για την εξασφάλιση της 

αποδοτικότερης λειτουργίας της υπηρεσίας. 

8. Η αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά 'Όργανα της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

   

Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας  

 

Ε.1) Στην Περιφερειακή Σύμβουλο Π.Ε Πιερίας Μαρία Μαλλιάρα την άσκηση των 

κάτωθι αρμοδιοτήτων του τομέα Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Πιερίας:  

1. Η υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση δράσεων πρόληψης και προαγωγής 

της υγείας  

2. Η έκδοση διοικητικών πράξεων μη κανονιστικού χαρακτήρα του τομέα Υγείας, 

με εξαίρεση όσον ανατίθεται με απόφαση σε άλλο διοικητικό /υπηρεσιακό 

όργανο.  

3. Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων της  υγειονομικής νομοθεσίας. 
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4. Η μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα 

αρμοδιότητας.  

5. Η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της 

Περιφέρειας. 

6. Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της διαδικασίας κατάρτισης του 

απολογισμού δράσης της υπηρεσίας. 

7. Η μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και οι προτάσεις για τη 

βελτίωση των δράσεων και των διαδικασιών, για την εξασφάλιση της 

αποδοτικότερης λειτουργίας της υπηρεσίας. 

8. Η αγόρευση ως ειδική αγορήτρια στα Συλλογικά 'Όργανα της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

ΣΤ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε) Σερρών  
 

 ΣΤ.1) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε Σερρών Αθανάσιο Μαλλιαρά την άσκηση 

των κάτωθι αρμοδιοτήτων του τομέα Αγροτικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Σερρών:    

1. Η υποβολή προτάσεων για προγράμματα εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης 

των καλλιεργειών και την παρακολούθηση εφαρμογής τους σε επίπεδο 

περιφερειακής ενότητας  

2. Η μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας 

προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής. 

3. Η έκδοση διοικητικών πράξεων μη κανονιστικού χαρακτήρα του τομέα 

Αγροτικής Οικονομίας, με εξαίρεση όσον ανατίθεται με απόφαση σε άλλο 

διοικητικό /υπηρεσιακό όργανο.  

4. Η μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα 

αρμοδιότητας.  

5. Η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της 

Περιφέρειας. 

6. Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της διαδικασίας κατάρτισης του 

απολογισμού δράσης της υπηρεσίας. 

7. Η μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και οι προτάσεις για τη 

βελτίωση των δράσεων και των διαδικασιών, για την εξασφάλιση της 

αποδοτικότερης λειτουργίας της υπηρεσίας. 

8. Η αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά 'Όργανα της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. 
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 ΣΤ.2) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε Σερρών Δημήτριο Μπαλαξή την άσκηση 

των κάτωθι αρμοδιοτήτων του τομέα Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Σερρών: 

1. Η υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση δράσεων πρόληψης και προαγωγής 

της υγείας  

2. Η έκδοση διοικητικών πράξεων μη κανονιστικού χαρακτήρα του τομέα Υγείας, 

με εξαίρεση όσον ανατίθεται με απόφαση σε άλλο διοικητικό /υπηρεσιακό 

όργανο. 

3. Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων της  υγειονομικής νομοθεσίας. 

4. Η μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα 

αρμοδιότητας.  

5. Η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της 

Περιφέρειας. 

6. Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της διαδικασίας κατάρτισης του 

απολογισμού δράσης της υπηρεσίας. 

7. Η μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και οι προτάσεις για τη 

βελτίωση των δράσεων και των διαδικασιών, για την εξασφάλιση της 

αποδοτικότερης λειτουργίας της υπηρεσίας. 

8. Η αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά 'Όργανα της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

 ΣΤ.3) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε Σερρών Δημήτριο Καριπίδη την άσκηση 

των κάτωθι αρμοδιοτήτων του τομέα Μεταφορών της Διεύθυνσης Μεταφορών και 

Επικοινωνιών Π.Ε. Σερρών: 

1. Η υποβολή προτάσεων για την οργάνωση και διαχείριση θεμάτων τεχνικού 

ελέγχου των οχημάτων χερσαίας μεταφοράς για τη διασφάλιση της ικανότητας 

ασφαλούς μεταφοράς και κυκλοφορίας. 

2. Η έκδοση διοικητικών πράξεων μη κανονιστικού χαρακτήρα του τομέα 

Μεταφορών, με εξαίρεση όσον ανατίθεται με απόφαση σε άλλο διοικητικό/ 

υπηρεσιακό όργανο.  

3. Ο έλεγχος τήρησης των νομοθετικών διατάξεων επί θεμάτων Μεταφορών.  

4. Η μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα 

αρμοδιότητας.  

5. Η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της 

Περιφέρειας. 

6. Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της διαδικασίας κατάρτισης του 

απολογισμού δράσης της υπηρεσίας. 
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7. Η μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και οι προτάσεις για τη 

βελτίωση των δράσεων και των διαδικασιών, για την εξασφάλιση της 

αποδοτικότερης λειτουργίας της υπηρεσίας. 

8. Η αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά 'Όργανα της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

Ζ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε)  Χαλκιδικής   

 

 Ζ.1) Στην Περιφερειακή Σύμβουλο Π.Ε Χαλκιδικής Κατερίνα Ζωγράφου την 

άσκηση των κάτωθι αρμοδιοτήτων του τομέα Αγροτικής Οικονομίας της Διεύθυνσης 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χαλκιδκής:    

1. Η υποβολή προτάσεων για προγράμματα εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης 

των καλλιεργειών και την παρακολούθηση εφαρμογής τους σε επίπεδο 

περιφερειακής ενότητας  

2. Η μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας 

προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής 

3. Η έκδοση διοικητικών πράξεων μη κανονιστικού χαρακτήρα του τομέα 

Αγροτικής Οικονομίας, με εξαίρεση όσον ανατίθεται με απόφαση σε άλλο 

διοικητικό/υπηρεσιακό όργανο.  

4. Η μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα 

αρμοδιότητας.  

5. Η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της 

Περιφέρειας. 

6. Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της διαδικασίας κατάρτισης του 

απολογισμού δράσης της υπηρεσίας. 

7. Η μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και οι προτάσεις για τη 

βελτίωση των δράσεων και των διαδικασιών, για την εξασφάλιση της 

αποδοτικότερης λειτουργίας της υπηρεσίας. 

8. Η αγόρευση ως ειδική αγορήτρια στα Συλλογικά 'Όργανα της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

 Ζ.2) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε Χαλκιδικής Δημήτριο Τζηρίτη την άσκηση 

των κάτωθι αρμοδιοτήτων του τομέα Μεταφορών της Διεύθυνσης Μεταφορών και 

Επικοινωνιών Π.Ε. Χαλκιδικής: 

1. Η υποβολή προτάσεων για την οργάνωση και διαχείριση θεμάτων τεχνικού 

ελέγχου των οχημάτων χερσαίας μεταφοράς για τη διασφάλιση της ικανότητας 

ασφαλούς μεταφοράς και κυκλοφορίας. 
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2. Η έκδοση διοικητικών πράξεων μη κανονιστικού χαρακτήρα του τομέα 

Μεταφορών, με εξαίρεση όσον ανατίθεται με απόφαση σε άλλο διοικητικό/ 

υπηρεσιακό όργανο.  

3. Ο έλεγχος τήρησης των νομοθετικών διατάξεων επί θεμάτων Μεταφορών.  

4. Η μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα 

αρμοδιότητας.  

5. Η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της 

Περιφέρειας. 

6. Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της διαδικασίας κατάρτισης του 

απολογισμού δράσης της υπηρεσίας. 

7. Η μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και οι προτάσεις για τη 

βελτίωση των δράσεων και των διαδικασιών, για την εξασφάλιση της 

αποδοτικότερης λειτουργίας της υπηρεσίας. 

8. Η αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά 'Όργανα της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

 2) Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η οικ. 

598929(8085)/25.09.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί 

μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ. 3708/τ.Β’/04.10.2019), όπως 

τροποποιήθηκε: με την ενότητα Γ) της υπ΄αριθμ. 695554(12084)/2.11.2021, την 

ενότητα Β) της υπ΄ αρίθμ. 704761(10249)/ 22.12.2020 και την ενότητα Α) της υπ΄ 

αρίθμ. 631220(8595)/07.11.2019 όμοιες αποφάσεις του (ΦΕΚ 5246/τ.Β΄/12.11.2021, 

ΦΕΚ. 5755/ τ.Β΄/ 28.12.2020 και ΦΕΚ. 4339/Β΄/29.11.2019), καθώς και με τις υπ΄ 

αριθμ. οικ. 637480(8673)/11.10.2019 και 611387(10993)/28.09.2021 όμοιες αποφάσεις 

του (ΦΕΚ. 3914/ τ.Β’/25.10.2019 & ΦΕΚ. 4611/τ.Β/06.10.2021).   

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως              

 
 

         Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
        ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 

       ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ 
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