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                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                         
                                                   

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                Θεσσαλονίκη 17 Μαΐου 2018  

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ                                Αριθ.Πρωτ.: οικ. 241582(3104)   
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ          

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ  
     ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ                        
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
        ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  
               
Ταχ.∆ιεύθυνση : 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: 2η Τροποποίηση της υπ΄ αρίθµ. οικ. 30110(385)/27.01.2017 απόφασης του 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και  παροχής 

εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».  

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 
 
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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα 

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

ισχύει. 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και των άρθρων 27 και 28 του 

Κεφαλαίου Α΄, της υποπαραγράφου ∆.9 της παραγράφου ∆ του άρθρου 2 του Ν.  

4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής 

Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό……….» (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/14.08.2015). 

3. Τις διατάξεις του Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων 

Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆».(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) 
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5. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του Ν.2690/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής 

∆ιαδικασίας» ( ΦΕΚ 45/τ.Α¨/09.03.1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Τις υπ΄αρίθµ. 81320 και 77909 / 01.12.2016 αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30.12.2016), µε 

τις οποίες  εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισµού της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας (Π.∆ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α΄/ 27.12.2010)   

7. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του Π.∆. 63/05 (ΦΕΚ 98 Α/22-4-05) 

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

8. Την υπ΄αρίθµ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ 642/20.02.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας περί παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τοµέων ευθύνης 

(ΦΕΚ102/τ.ΥΟ∆∆/06.03.2017), καθώς και την υπ΄ αρίθµ. Γ.Π.Κ.Μ. /οικ. 

844/26.03.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισµού 

Αντιπεριφερειάρχη και ανάθεση τοµέων ευθύνης (ΦΕΚ 1266/τ.Β/10.04.2018).   

9. Την υπ΄αρίθµ. 353591(7730)/10.09.2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας περί διορισµού Εκτελεστικού Γραµµατέα (ΦΕΚ1253/τ.Γ/19.09.14).  

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

Μακεδονίας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων των οργανικών µονάδων της 

Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό 

Γραµµατέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης  υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων 

και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ 390/τ.Β΄10.02.2017), 

όπως τροποποιήθηκε µε την υπ΄αρίθµ. 243018(3917)/16.06.2017 απόφασή του 

(ΦΕΚ. 2187/τ.Β΄/27.06.2017).   

11. Την αρίθµ.∆ΟΑ/οικ.26601/10.10.2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  και την 

αρίθµ. ∆ΟΑ/οικ. 8638/26.03.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης περί µείωσης υπογραφών στις 

διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα.  

12. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη σύντοµη διεκπεραίωση υπηρεσιακών 

θεµάτων και την εξασφάλιση της εύρυθµης και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρους του 

Κρατικού Προϋπολογισµού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

 Α.) Τη 2η τροποποίηση της  υπ΄ αρίθµ. 30110(385)/27.01.2017 απόφασης του 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων των οργανικών 

µονάδων της Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον 

Εκτελεστικό Γραµµατέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης  υπογραφής εγγράφων, 
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αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους 

Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα,  στους Προϊσταµένους των Γενικών 

∆ιευθύνσεων, των ∆ιευθύνσεων / Αυτοτελών ∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τµηµάτων / 

Αυτοτελών Τµηµάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας 

(ΦΕΚ 390/τ.Β΄10.02.2017)  ως ακολούθως: 

1.) Στην  ενότητα Α.1),  προστίθεται παράγραφος «15. και 16.» ως εξής: 

«15. Την ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους χωρικής τους αρµοδιότητας, µε εξαίρεση 

όσον ανατίθενται µε την παρούσα σε άλλο διοικητικό / υπηρεσιακό όργανο».    

16. Τις αποφάσεις υπερωριακής απασχόλησης και τη συγκρότηση συνεργείου  

υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπάγονται στα  Γραφεία τους, κατόπιν 

έγκρισης της εισήγησής τους.»  

2.) Στην  ενότητα Α.2),  προστίθεται παράγραφος «10.» ως εξής: 

«10. Τις αποφάσεις υπερωριακής απασχόλησης και τη συγκρότηση συνεργείου  

υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπάγονται στα  Γραφεία τους, κατόπιν 

έγκρισης της εισήγησής τους.»  

3.) Στην ενότητα Α.3), η παράγραφος 3. αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Τη χορήγηση υπερωριών σε Προϊσταµένους και υπαλλήλους που δεν υπάγονται σε 

Γενική ∆ιεύθυνση, µε εξαίρεση όσων υπάγονται στα γραφεία των Αντιπεριφερειαρχών.  

 

  Β.) Κατά τα λοιπά η υπ΄ αρίθµ. οικ. 30110(385)/27.01.2017 (ΦΕΚ 

390/τ.Β΄10.02.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί 

µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 

αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», όπως 

τροποποιήθηκε µε την υπ΄αρίθµ.  243018(3917)/16.06.2017 απόφασή του (ΦΕΚ. 

2187/τ.Β΄/27.06.2017), παραµένει σε ισχύ.  

 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 

 

                                 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
                               ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 

                                        ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ  

 

ΑΔΑ: 94Φ57ΛΛ-ΑΑΣ


		2018-06-21T14:11:17+0300
	Athens




