
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 59074(1128) 
   Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κε-

ντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιο-

δότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 

άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», 

στον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 113, 159, 160, 186, 282 και 

283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 και της περ. β. της παρ. 2 
του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του Κώδικα Διοι-
κητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα  
(π.δ. 63/2005, Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

5. Την υπ’ αρ. 81320 + 77909/01.12.2016 (Β΄ 4302) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε 
η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας (π.δ. 133/2010, Α΄ 226).

6. Την υπό στοιχεία Γ.Π.Κ.Μ οικ.61/13.01.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
27) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων 
ευθύνης.

7. Την υπό στοιχεία 598788(8065)/25.9.2019 (Β΄ 3746) 
απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδο-
νίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής 
εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
7044761(10249)/22.12.2020 (Β΄ 5755) όμοια απόφαση 
του.

8. Την υπό στοιχεία ΔΟΑ/οικ.26601/10.10.2007 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπό στοι-
χεία ΔΟΑ/οικ. 8638/26.03.2013 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης περί μείωσης υπογραφών στις διοικη-
τικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα.

9. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη σύ-
ντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

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

Α) Τη μεταβίβαση των κάτωθι αρμοδιοτήτων της Διεύ-
θυνσης Τουρισμού της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας (ΠΚΜ) στον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως ακολούθως:

1. Η ανάθεση κάθε είδους σύμβασης (προμηθειών, 
υπηρεσιών, έργων, προγραμματικών κ.λπ.), που αφορά 
την υπηρεσία Έδρας, σε περισσότερες της μίας Περι-
φερειακές Ενότητες/Μητροπολιτικής Ενότητας ή στο 
σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, επί θε-
μάτων τουρισμού, με εξαίρεση αυτών που ανατίθενται 
με διάταξη νόμου, απόφαση Συλλογικού Οργάνου ή διοι-
κητική πράξη σε άλλο διοικητικό ή υπηρεσιακό όργανο.

2. Ο σχεδιασμός και η κατάρτιση προγραμμάτων για 
τον τουριστικό σχεδιασμό, καθώς και την τουριστική 
ανάπτυξη και προβολή της Περιφέρειας, σε συνεργασία 
με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και τους 
Ο.Τ.Α. α’ βαθμού της περιφέρειας.

3. Η υλοποίηση δράσεων του προγράμματος τουρι-
στικής προβολής.

4. Η εισήγηση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχε-
διασμό, καθώς και την τουριστική ανάπτυξη και προ-
βολή της Περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό 
Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού 
της περιφέρειας στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

5. Η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων τουρι-
σμού της ΠΚΜ.

6. Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα τουρισμού.
7. Οι ενέργειες για το χαρακτηρισμό και την οριοθέ-

τηση περιοχών ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης 
(ΠΟΤΑ).

8. Η επιβολή κυρώσεων και εφαρμογή μέτρων που 
αφορούν σε περισσότερες της μίας Περιφερειακές 
Ενότητες/Μητροπολιτικής Ενότητας ή στο σύνολο της 
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Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επί θεμάτων ευθύ-
νης του, με εξαίρεση αυτών που ανατίθενται με διάταξη 
νόμου ή διοικητική πράξη σε άλλο διοικητικό ή υπηρε-
σιακό όργανο.

9. Η συγκέντρωση στοιχείων, ο σχεδιασμός και η ει-
σήγηση του προϋπολογισμού επί θεμάτων ευθύνης του 
προς την Εκτελεστική Επιτροπή και τα λοιπά αρμόδια 
συλλογικά όργανα, καθώς και η παρακολούθηση αυτού.

10. Η συγκέντρωση στοιχείων, ο σχεδιασμός και οι ει-
σηγήσεις για «επιχειρησιακά προγράμματα» επί θεμάτων 
ευθύνης του προς την Εκτελεστική Επιτροπή και τα λοιπά 
αρμόδια συλλογικά όργανα, καθώς και η παρακολού-
θηση υλοποίησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων.

11. Οι εισηγήσεις προς την Εκτελεστική Επιτροπή και 
λοιπά Συλλογικά Όργανα/Επιτροπές της ΠΚΜ, επί θεμά-
των ευθύνης του, με εξαίρεση αυτών που ανατίθενται με 
διάταξη νόμου ή διοικητική πράξη σε άλλο διοικητικό ή 
υπηρεσιακό όργανο.

12. Η συγκρότηση επιτροπών/κλιμακίων ή ομάδων 
εργασίας για δραστηριότητες επί θεμάτων ευθύνης του, 
καθώς και τον ορισμό μελών αυτών προερχομένων από 
υπηρεσίες αρμοδιότητάς του, με εξαίρεση αυτών που 
ανατίθενται με διάταξη νόμου ή διοικητική πράξη σε 
άλλο διοικητικό ή υπηρεσιακό όργανο.

13. Η συμμετοχή των υπαλλήλων του γραφείου του σε 
εκπαιδευτικά-επιμορφωτικά προγράμματα, σεμινάρια 
κ.λπ. στο εσωτερικό.

14. Ο ορισμός υπαλλήλων του Γραφείου του ως υπεύ-
θυνων για την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και 
τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, για την τή-
ρηση του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου, την επικύρωση 
αντιγράφων και τη διακίνηση εγγράφων εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες δια-
τάξεις νόμου.

Β) Την παροχή εξουσιοδότηση υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟ-
ΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Αντιπεριφερειάρχη Τουρι-
σμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για:

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

2. Την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας των 
υπαλλήλων που υπηρετούν στο γραφείο του.

Γ) Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται από 
την ενότητα Β), η υποπαρ. β) και διαγράφεται από τις υπο-
παρ. γ) και δ) το όνομα «Αλέξανδρο Θάνο του Αθανασίου», 
της υπ’ αρ. 598788(8065)/25.9.2019 (Β΄ 3746) απόφασης 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 7044761(10249)/22.12.2020 
(Β΄5755) όμοια απόφασή του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 26 Ιανουαρίου 2022

Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02002882801220002*
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