
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 
Εκτελεστικού Γραμματέα σε Προϊσταμένους Υπη-
ρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

2  Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυν-
σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους 
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 
πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον 
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.

3 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυν-
σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντι-
περιφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας και παροχή εξουσιοδότησης υπογρα-
φής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων 
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Προϊστάμε-
νο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. οικ. 30216 (394) (1)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 

Εκτελεστικού Γραμματέα σε Προϊσταμένους Υπη-

ρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 

 Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 242 

του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και 
των άρθρων 27 και 28 του Κεφαλαίου Α', της υποπα-

ραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του 
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισμό» (ΦΕΚ 94/τ.Α/14-08-2015).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 45 του 
ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 
λοιπές διατάξεις » (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011).

4. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ » (ΦΕΚ 26/Α/09-02-2007).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β. του ν. 3469/ 
2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α/28-6-2006).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 «Κώ-
δικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α/22-4-05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

8. Τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφά-
σεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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)

9. Την αριθμ. 353591 (7730)/10-09-2014 απόφα-
ση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 
1253/Υ.Ο.Δ.Δ./19-09-2014) περί διορισμού του Εκτελεστι-
κού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

10. Την υπ' αριθμ. οικ. 118378 (2541)/29-03-2013 από-
φαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας, όπως συμπληρώθηκε και τροπο-
ποιήθηκε (ΦΕΚ 775/τ.Β/03-04-2013).

11. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών για 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 Προϋπο-
λογισμού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:

Α.) Την παροχή του δικαιώματος υπογραφής «Με εντο-
λή Εκτελεστικού Γραμματέα» σε Προϊσταμένους Υπηρε-
σιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως εξής:

1. Στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Κοι-
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νωνική Μέριμνας, Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς 
και Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας για:

Τις αποφάσεις χορήγησης αδειών, με ή χωρίς αποδο-
χές, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων που υπάγο-
νται στη Γενική τους Διεύθυνση καθώς και στους υπαλ-
λήλους που υπάγονται στα Γραφεία Γενικής Διεύθυνσης 
τους, πλην αυτών για τις οποίες απαιτείται η σύμφωνη 
γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και των ειδικών αδειών άνευ απο-
δοχών των άρθρων 93 και 182 του ν. 3852/2010, που 
αφορούν σε άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των 
αιρετών του Δήμου και της Περιφέρειας που έχουν την 
ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, όπως τροποποιήθη-
καν συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

2. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προ-
γραμματισμού και Υποδομών, της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας για:

Τις αποφάσεις χορήγησης αδειών, με ή χωρίς αποδο-
χές, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων που υπά-
γονται στη Γενική του Διεύθυνση, στους Προϊσταμένους 
και υπαλλήλους των Τμημάτων Χωρικού Σχεδιασμού 
ΠΚΜ και Εργαστηρίου Ελέγχων και Έρευνας ΠΚΜ, κα-
θώς και στους υπαλλήλους που υπάγονται στο Γραφείο 
Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, 
πλην αυτών για τις οποίες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας και των ειδικών αδειών άνευ αποδοχών 
των άρθρων 93 και 182 του ν. 3852/2010, που αφορούν 
σε άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών του 
Δήμου και της Περιφέρειας που έχουν την ιδιότητα του 
δημοσίου υπαλλήλου, όπως τροποποιήθηκαν συμπλη-
ρώθηκαν και ισχύουν.

3. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσω-
τερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας για:

Τις αποφάσεις χορήγησης αδειών, με ή χωρίς απο-
δοχές, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων που 
υπάγονται στη Γενική του Διεύθυνση καθώς και στους 
υπαλλήλους που υπάγονται στο Γραφείο Γενικής Δι-
εύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας. 
Επιπλέον, τις αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται η 
σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των ειδικών 
αδειών άνευ αποδοχών των άρθρων 93 και 182 του ν. 
3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και 
ισχύουν, που αφορούν σε άδεια κατά τη διάρκεια της 
θητείας των αιρετών του Δήμου και της Περιφέρειας 
που έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, για 
όλους τους Προϊσταμένους και υπαλλήλους της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Οικονομι-
κού (ΠΚΜ), Τεχνικών Έργων (ΠΚΜ) και Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΚΜ) για:

Τις αποφάσεις χορήγησης αδειών, με ή χωρίς απο-
δοχές, στους Προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων 
τους, στους Προϊσταμένους των Τμημάτων (ΠΚΜ) που 

υπάγονται απευθείας στη Διεύθυνση τους και στους 
υπαλλήλους που υπάγονται στα Τμήματα αυτά, πλην 
αυτών για τις οποίες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και των ειδικών αδειών άνευ αποδοχών 
των άρθρων 93 και 182 του ν. 3852/2010, όπως τροπο-
ποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύουν, που αφορούν 
σε άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών του 
Δήμου και της Περιφέρειας που έχουν την ιδιότητα του 
δημοσίου υπαλλήλου.

5. Στους Προϊσταμένους όλων των Υποδιευθύνσεων 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για:

Τις αποφάσεις χορήγησης αδειών, με ή χωρίς αποδο-
χές, στους Προϊσταμένους των Τμημάτων τους και στους 
υπαλλήλους που υπάγονται στην Υποδιεύθυνση τους, 
πλην αυτών για τις οποίες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας και των ειδικών αδειών άνευ αποδοχών 
των άρθρων 93 και 182 του ν. 3852/2010, όπως τροπο-
ποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύουν, που αφορούν 
σε άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών του 
Δήμου και της Περιφέρειας που έχουν την ιδιότητα του 
δημοσίου υπαλλήλου.

6. Στους Προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων Οι-
κονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και 
Χαλκιδικής:

Πλέον, της παροχής της παραγράφου 5., τις αποφάσεις 
χορήγησης αδειών, με ή χωρίς αποδοχές, στους Προ-
ϊσταμένους των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας και 
στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Διαφάνειας και 
Υποστήριξης Συστημάτων, καθώς και στους υπαλλήλους 
που υπάγονται στα Γραφεία των Αντιπεριφερειαρχών, 
στα Γραφεία Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης 
Εκτάκτων Αναγκών (ΠΑΜ ΠΣΕΑ), στα Γραφεία Νομικής 
Υπηρεσίας και λοιπόν γραφείων που δεν υπάγονται σε 
υπερκείμενη μονάδα, χωρικής τους αρμοδιότητας, πλην 
αυτών για τις οποίες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και των ειδικών αδειών άνευ αποδοχών 
των άρθρων 93 και 182 του ν. 3852/2010, όπως τροπο-
ποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύουν, που αφορούν 
σε άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών του 
Δήμου και της Περιφέρειας που έχουν την ιδιότητα του 
δημοσίου υπαλλήλου.

7. Στους Προϊσταμένους των λοιπών Διευθύνσεων και 
Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας για:

Τις αποφάσεις χορήγησης αδειών, με ή χωρίς αποδο-
χές, στους Προϊσταμένους των Τμημάτων τους και στους 
υπαλλήλους που υπάγονται στη Διεύθυνση τους, με εξαί-
ρεση των αποφάσεων που αφορούν τους υπαλλήλους 
των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας και Διαφάνειας 
και Υποστήριξης Συστημάτων των Περιφερειακών Ενο-
τήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλ-
κιδικής, πλην αυτών για τις οποίες απαιτείται η σύμφωνη 
γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
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Κεντρικής Μακεδονίας και των ειδικών αδειών άνευ απο-
δοχών των άρθρων 93 και 182 του ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύουν, που αφο-
ρούν σε άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών 
του Δήμου και της Περιφέρειας που έχουν την ιδιότητα 
του δημοσίου υπαλλήλου.

8. Στους Προϊσταμένους των Αυτοτελών Τμημάτων, 
των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας και των Τμημάτων 
Διαφάνειας και Υποστήριξης Συστημάτων των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερ-
ρών, Χαλκιδικής, της Νομικής Υπηρεσίας Έδρας καθώς 
και των Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας για:

Τις αποφάσεις χορήγησης αδειών, με ή χωρίς απο-
δοχές, στους υπαλλήλους της υπηρεσίας τους, πλην 
αυτών για τις οποίες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και των ειδικών αδειών άνευ αποδοχών 
των άρθρων 93 και 182 του ν. 3852/2010, όπως τροπο-
ποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύουν, που αφορούν 
σε άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών του 
Δήμου και της Περιφέρειας που έχουν την ιδιότητα του 
δημοσίου υπαλλήλου.

9. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων, Αυτοτελών 
Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας:

Τα δικαιολογητικά προς Υγειονομικές Επιτροπές για τη 
χορήγηση αναρρωτικών αδειών των υπαλλήλων.

Β) Τελικές διατάξεις
1) Η ανωτέρω παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 

«Με εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα» στους Προϊστα-
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών 
Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών 
Τμημάτων και Γραφείων ισχύει σε κάθε περίπτωση έλλει-
ψης, απουσίας ή κωλύματος τους και για τους νόμιμους 
αναπληρωτές τους.

2) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Εκτελε-
στικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας, την υπογραφή των αποφάσεων / εγγράφων που 
αφορούν στη χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους, για 
τις οποίες δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί Προϊστάμενοι ή 
που παραμένουν στην αρμοδιότητα του θα πραγματο-
ποιείται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας.

3) Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η 
υπ' αριθ. οικ. 118378(2541 )/29-03-2013 (ΦΕΚ 775/τ.Β/
03-04-2013) προηγούμενη σχετική απόφαση του Εκτε-
λεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την 
υπ' αριθμ. 279285(5255)/05-11-2016 όμοιά της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη 27 Ιανουαρίου 2017

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

     Αριθμ. οικ. 30168(389) (2)
 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυν-

σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους 

Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης 

υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 

πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον 

Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας 

Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρει-

ας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 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» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθη-
κε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» (ΦΕΚ 26/Α/09-02-2007), 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 παρ. 2 περ. β. του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ-
νήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α/28-6-2006).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/1999 
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφά-
σεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

7. Την υπ'αριθμ. Γ.ΠΚΜ/οικ. 1827/08-06-2016 από-
φαση του Περιφερειάρχη περί ορισμού Αντιπεριφε-
ρειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης τους (ΦΕΚ 
321/Υ.Ο.Δ.Δ/21-06-2016).

8. Την υπ' αριθμ. 461114(9980)/18-11-2014 απόφα-
ση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί με-
ταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους 
Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και 
στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε-
ων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΦΕΚ 3129/τ.Β/21-11-2014), όπως τροπο-
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

9. Τις υπ' αριθμ. οικ. 19759(331)/15-01-2016 και οικ. 
563171 (9593)/22-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρ-
χη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 63/τ.Β/22-01-2016, ΦΕΚ 
2978/τ.Β/31-12-2015) περί εξουσιοδότησης υπογραφής 
«με εντολή Περιφερειάρχη» και μεταβίβασης αρμοδιο-
τήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.
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10. 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.

11 Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη 
σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγεί-
ας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:

Α) Τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυν-
σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερει-
άρχες της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, 
Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, καθώς και στον Αντιπε-
ριφερειαρχη τομέα ευθύνης Δημόσιας Υγείας και Αλλη-
λεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως εξής:

Α.1) Στους Αντιπεριφερειάρχες της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Ενοτή-
των Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκι-
δικής, ως ακολούθως:

1. Την απόφαση συμμετοχής σε προγράμματα αθλη-
τικών και πολιτιστικών φορέων, χωρικής τους αρμοδι-
ότητας.

2. Την έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων.
3. Την απόφαση χαρακτηρισμού της ποιότητας του 

θαλασσινού νερού των ακτών κολύμβησης, χωρικής 
τους αρμοδιότητας.

4. Την άδεια εκμετάλλευσης πηγής φυσικού μεταλλι-
κού νερού χωρικής τους αρμοδιότητας.

5. Τον καθορισμό ενδιάμεσων αποδεκτών για τη διά-
θεση επεξεργασμένων αποβλήτων αστικών λυμάτων, 
χωρικής τους αρμοδιότητας.

6. Την έγκριση των αποφάσεων των Δημοτικών Συμ-
βουλίων που αφορούν θέματα κοιμητηρίων, χωρικής 
αρμοδιότητας τους.

7. Την απόφαση μείωσης των ελάχιστων αποστάσεων 
γεωτρήσεων νερού των εργοστασίων εμφιάλωσης από 
πηγές ρύπανσης.

8. Την προσωρινή - οριστική απαγόρευση λειτουργίας 
καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος, χωρικής τους αρμοδιότητας.

9. Τον έλεγχο και την υποστήριξη μονάδων ψυχικής 
υγείας, κέντρων αποκατάστασης, ιδιωτικών κλινικών 
κ.λπ., χωρικής τους αρμοδιότητας.

10. Τον έλεγχο των ιατρικών, οδοντιατρικών παραϊα-
τρικών επαγγελμάτων υγείας, φαρμακοποιών και κοι-
νωνικών λειτουργών με τήρηση της διαδικασίας λήψης 
ιατρικής ειδικότητας και χορήγηση-ανάκληση βεβαιώσε-
ων άσκησης επαγγέλματος, χωρικής τους αρμοδιότητας.

11. Τα προγράμματα αγωγής υγείας, πρόληψης και 
προαγωγής της υγείας καθώς και τους ελέγχους για τη 

δημόσια υγεία στους δημόσιους χώρους και στους χώ-
ρους εργασίας για την πρόληψη ασθενειών και εθισμών, 
χωρικής τους αρμοδιότητας.

12. Τα προγράμματα προνοιακού χαρακτήρα που 
αφορούν την οικογένεια, το παιδί, τους ηλικιωμένους, 
άτομα με αναπηρίες και ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, 
χωρικής τους αρμοδιότητας.

13. Τα προγράμματα προαγωγής της κοινωνικής μέ-
ριμνας και υγείας μέσω του πολιτισμού και του αθλητι-
σμού, τη διοργάνωση και την εποπτεία πολιτιστικών και 
αθλητικών δρώμενων και δράσεων καθώς και τη συμμε-
τοχή και συνεργεία με σχέδια δράσης άλλων φορέων που 
μπορούν να συνδράμουν στην εκπλήρωση του στόχου.

14. Τις αποφάσεις ανάληψης οικονομικών ενισχύσεων 
(Λογαριασμός Ειδικού Λαχείου) σε κοινωνικούς φορείς.

15. Τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων της υγειονο-
μικής νομοθεσίας.

16. Την υλοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης 
κουνουπιών.

Α.2) Στον Αντιπεριφερειάρχη τομέα ευθύνης Δημόσι-
ας Υγείας και Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας ως ακολούθως:

1. Την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και προ-
αγωγής της φυσικής και ψυχικής υγείας σε επίπεδο Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Τη διάθεση βιβλιαρίων υγείας παιδιού σε επίπεδο 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Τη χορήγηση βεβαιώσεων λειτουργίας μονάδων 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) σε περίπτωση 
παραπομπής τους στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας (Π.K.M.) και σε περίπτωση ενστάσεων.

4. Την εφαρμογή προγραμμάτων στεγαστικής, οικονο-
μικής και κοινωνικής επανένταξης ευπαθών ομάδων σε 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

5. Το συντονισμό δράσεων των πολιτιστικών φορέων 
σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Την εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων επί 
θεμάτων Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης σε επίπεδο 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

7. Την οργάνωση από κοινού με τοπικούς φορείς πο-
λιτιστικών εκδηλώσεων.

8. Το σχεδιασμό, την υποβολή προτάσεων, τη δικτύω-
ση και την υλοποίηση δράσεων στα πλαίσια εθνικών ή 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας και Αλλη-
λεγγύης σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

9. Το Επισιτιστικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊ-
κής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).

10. Την εισήγηση σχετικά με την έκδοση άδειας σκο-
πιμότητας για χορήγηση /ανανέωση της πιστοποίησης 
φορέα παροχής υπηρεσιών / κοινωνικής φροντίδας.

11. Το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών.
Β) Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων 

και εγγράφων, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Δη-
μόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» 
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, για:

1. Τη συγκρότηση κοινού υπηρεσιακού συμβουλίου 
Ν.Π.Δ.Δ. ιατρικών, Ν.Π.Δ.Δ. οδοντιατρικών και Ν.Π.Δ.Δ. 
φαρμακευτικών συλλόγων της Π.K.M.
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Γ) Τελικές διατάξεις
1) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που από το Νόμο απονέ-

μεται στον Περιφερειάρχη αλλά δεν αναφέρεται ρητά 
στην παρούσα, μεταβιβάζεται στους Αντιπεριφερειάρχες 
σύμφωνα με τη χωρική τους αρμοδιότητα

2) Η κατά τα προηγούμενα αναφερόμενα στην παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-
ΑΡΧΗ» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δη-
μόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ισχύει σε κάθε 
περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του και για 
τον νόμιμο αναπληρωτή του.

3) Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται 
οι διατάξεις των άρθρων 25, 26, 27, 28 και 29 του κε-
φαλαίου Ζ' της υπ' 46114(9980)/18-11-2014 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3129/
τ.Β/21-11-2014) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 
άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ" στους 
Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και 
στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε-
ων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. Καταργείται δε αυτοδικαίως και κάθε άλλη 
σχετική με το παρόν ζήτημα απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Θεσσαλονίκη, 27 Ιανουαρίου 2017

Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

Ι   

  Αριθμ. 30197(392) (3)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυν-

σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντι-

περιφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-

κεδονίας και παροχή εξουσιοδότησης υπογρα-

φής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων 

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Προϊστάμε-

νο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομί-

ας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

  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» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθη-
κε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» (ΦΕΚ 26/Α/09-02-2007). 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 παρ. 2 περ. β. του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ-
νήσεως και λοιπές διατάξεις » (ΦΕΚ 131/Α/28-6-2006).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/1999 
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις υπ'αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφά-
σεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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)

6. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.».

7. Την υπ'αριθμ. Γ.ΠΚΜ/οικ. 1827/08-06-2016 από-
φαση του Περιφερειάρχη περί ορισμού Αντιπεριφε-
ρειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης τους (ΦΕΚ 
321/Υ.Ο.Δ.Δ/21-06-2016).

8. Την υπ' αριθμ. 461114(9980)/18-11-2014 απόφα-
ση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί με-
ταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους 
Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και 
στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε-
ων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΦΕΚ 3129/τ.Β/21-11-2014), όπως τροπο-
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε

9. Τις υπ' αριθμ. οικ. 19759(331 )/15-01-2016 και οικ. 
563171 (9593)/22-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρ-
χη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 63/τ.Β/22-01-2016, ΦΕΚ 
2978/τ.Β/31-12-2015) περί εξουσιοδότησης υπογραφής 
«με εντολή Περιφερειάρχη» και μεταβίβαση αρμοδιοτή-
των στους Αντιπεριφερειάρχες.

10. 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.

11. Την υπ' αριθμ. 26/2008 γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους.

12. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη 
σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οι-
κονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

13. 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 αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυν-
σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες 
της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πι-
ερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, καθώς και στον Αντιπε-
ριφερειάρχη τομέα ευθύνης Αγροτικής Οικονομίας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως εξής:
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Α.1) Στους Αντιπεριφερειάρχες της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Ενοτή-
των Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκι-
δικής, ως ακολούθως:

1. Τα περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα για τη 
γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία χωρικής τους 
αρμοδιότητας.

2. Τα προγράμματα για την ανάπτυξη, μεταποίηση και 
εμπορία των προϊόντων φυτικής, ζωικής και αλιευτικής 
παραγωγής, χωρικής τους αρμοδιότητας.

3. Την εφαρμογή κανόνων ορθής γεωργικής πρακτι-
κής, χωρικής τους αρμοδιότητας.

4. Την προώθηση πάσης φύσεως καλλιεργειών, εκτρο-
φών και ορθών γεωργικών πρακτικών

5. Την υποβολή προτάσεων για προγράμματα εκσυγ-
χρονισμού και αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και 
την παρακολούθηση εφαρμογής τους σε επίπεδο περι-
φερειακής ενότητας. 

6. Τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης και 
βελτίωσης της κτηνοτροφίας.

7. Τη ρύθμιση θεμάτων χρήσης γης και βοσκοτόπων 
και την επίλυση σχετικών προβλημάτων.

8. Τη μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων βελ-
τίωσης της ποιότητας προϊόντων φυτικής και ζωικής 
παραγωγής.

9. Τα προγράμματα και έργα αγροτικού εξηλεκτρισμού.
10. Τη δημοσίευση και επικαιροποίηση πινάκων απο-

τελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων προς ένταξη στα 
υπομέτρα/δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020.

11. Την ένταξη / τροποποίηση / ανάκληση / απένταξη 
συμμετοχής στα υπομέτρα / δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020.

12. Τον ποιοτικό έλεγχο νωπών και μεταποιημένων 
προϊόντων φυτικής προέλευσης.

13. Το φυτοϋγειονομικό έλεγχο εισαγομένων και εξα-
γομένων γεωργικών προϊόντων.

14. Το φυτοϋγειονομικό έλεγχο πολλαπλασιασμού 
υλικού και των φυτωρίων.

15. Τον έλεγχο και τη διακίνηση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.

16. Τον έλεγχο παραγωγής και εμπορίας φυτών και 
φυτικών προϊόντων.

17. Τον έλεγχο εφαρμογής οινικής νομοθεσίας ως προς 
την παραγωγή, διακίνηση και εμπορία οινικών προϊό-
ντων.

18. Τα προγράμματα δακοκτονίας, αρουραιοκτονίας, 
ακριδοκτονίας

19. Τα προγράμματα επισκοπήσεων για εχθρούς και 
ασθένειες καραντίνας και την παρακολούθηση της εξέ-
λιξης εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών.

20. Τα προγράμματα και τις ενέργειες που σχετίζονται 
με θέματα πολιτικής γης χωρικής τους αρμοδιότητας.

21. Την κατάρτιση, ανάθεση και επίβλεψη κάθε είδους 
εργασιών και μελετών αναδασμού χωρικής τους αρμο-
διότητας.

22. Τη διαχείριση τίτλων κυριότητας ακινήτων χωρικής 
τους αρμοδιότητας..

23. Την εν γένει διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία 
εκτάσεων του πρώην Υπουργείου Γεωργίας χωρικής τους 
αρμοδιότητας.

24. Την παρακολούθηση προγράμματος εκούσιων και 
αναγκαστικών αναδασμών.

25. Τη κατάρτιση, υλοποίηση ετήσιων και πολυετών 
Προγραμμάτων Αλιευτικής Ανάπτυξης και την παρακο-
λούθηση και εφαρμογή αυτών για τη θαλάσσια αλιεία, 
την υδατοκαλλιέργεια, τα εσωτερικά ύδατα και τη μετα-
ποίηση των προϊόντων αυτών.

26. Τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των 
ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων χωρικής τους αρμοδιό-
τητας.

27. Τη μίσθωση με δημοπρασία των ιχθυοτρόφων 
υδάτων (λιμνών, λιμνοθαλασσών, θυννείων).

28. Τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας 
υγείας.

29. Τη μέριμνα για την υγεία και προστασία του ζωικού 
κεφαλαίου.

30. Την πρόληψη, διάγνωση, επιτήρηση και καταπολέ-
μηση νόσων των ζώων και ζωοανθρωπονόσων.

31. Την εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των 
παραγόμενων και εισαγόμενων τροφίμων ζωικής προ-
έλευσης και προϊόντων αυτών.

32. Την ορθή διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων
33. Τη διενέργεια ελέγχων σε όλα τα στάδια παραγω-

γής και διακίνησης τροφίμων ζωικής προέλευσης και 
προϊόντων αυτών και την υλοποίηση σχετικών προγραμ-
μάτων.

34. Τα προγράμματα και τις ενέργειες που σχετίζονται 
με θέματα υγείας ζώων κτηνιατρικής δημόσιας υγείας και 
κτηνιατρικής αντίληψης και φαρμάκων.

35. Την παρακολούθηση όλων των προγραμμάτων ευ-
ζωίας και προστασίας των ζώων και πτηνών που εφαρ-
μόζονται τόσο στις εκτροφές όσο και κατά τη μεταφορά 
και σφαγή, χωρικής τους αρμοδιότητας.

36. Την ανάκληση απόφασης Επιτροπής Απαλλοτριώ-
σεων σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης οφει-
λών από παραχωρήσεις ακινήτων.

37. Την παραχώρηση ακινήτων κατά κυριότητα και 
κατά χρήση.

38. Την ανάκληση της παραχώρησης ακινήτων κατά 
κυριότητα ή κατά χρήση.

39. Την αναπομπή του αναδασμού στην Επιτροπή 
Αναδασμού.

40. Τη διάλυση αναγκαστικών Συνεταιρισμών Ακτη-
μόνων Κτηνοτρόφων.

41. Τη διενέργεια εκούσιου αναδασμού.
42. Την κήρυξη περιοχής υπό εκούσιο και αναγκαστικό 

αναδασμό.
43. Την κύρωση αναδασμού.
44. Τον ορισμό εκπροσώπου κατά την σύναψη συμβά-

σεων μεταβίβασης ακινήτων (οριστικά συμβόλαια) που 
ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου και 
διαχειρίζονται από το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και την Περιφέρεια.

45. Την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου, χωρίς δη-
μοπρασία, έως οκτώ (8) στρέμματα σε αγρότη με σκοπό 
την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

46. Την παραχώρηση κατά χρήση σε αγροτικά ακίνητα 
που διαχειρίζονται οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Οικονομικών για αγροτικούς σκοπούς.
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47. Την παραχώρηση κατά χρήση χωρίς δημοπρασία 
σε κατ' επάγγελμα αγρότες μέχρι είκοσι (20) στρέμματα.

48. Την πράξη κατάτμησης για ενιαίο ακίνητο.
49. Τη συγκρότηση Επιτροπών Αναδασμού και Εμπει-

ρογνωμόνων.
50. Τη συγκρότηση Επιτροπών Εκτιμήσεων.
51. Τη συγκρότηση Επιτροπών Κτηματολογίου.
52. Τη σύσταση Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης 

Διαφορών.
53. Τη διαπιστωτικής πράξης για παραχώρηση κατά 

κυριότητα δρόμων σε δήμους και όμορους ιδιοκτήτες.
54. Την κατάρτιση ετησίου προγράμματος εργασιών 

αναδασμού.
55. Τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής και διά-

θεσης οπωροκηπευτικών προϊόντων σε εφαρμογή της 
Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

56. Την απόφαση επιλογής του τρόπου εκμετάλλευσης 
των δημοσίων ιχθυοτρόφων υδάτων.

57. Την έγκριση των όρων της διακήρυξης, την έκδοση 
απόφαση "έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας και εκμί-
σθωσης" και την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης 
ιχθυοτρόφου ύδατος με δημοπρασία.

58. Την ένταξη ή μη στο Πρόγραμμα της Πρόωρης 
Συνταξιοδότησης.

59. Την απαγόρευση ή έγκριση χρησιμοποίησης ορι-
σμένων αλιευτικών εργαλείων στις λίμνες της ΠΚΜ.

60. Την απευθείας εκμετάλλευση ιχθυοτρόφου ύδατος 
από το Δημόσιο.

61. Την απευθείας μίσθωση της αλιευτικής εκμετάλ-
λευσης ιχθυοτρόφων υδάτων σε Αλιευτικό Συνεταιρισμό 
και την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

62. Την έκτακτη αναστολή των αδειών αλιείας για 
ορισμένη περίοδο, όταν το επιβάλλει η προστασία της 
ιχθυοπαραγωγής και η ρύθμιση της αλιείας γενικά.

63. Τη δοκιμαστική εγκατάστασης θυννείων και της εν 
συνεχεία μίσθωσης της έκτασης.

64. Την έγκριση μίσθωσης και την υπογραφή της σύμ-
βασης μίσθωσης ιχθυοτρόφου ύδατος (θυννεία, λίμνες) 
χωρίς δημοπρασία.

65. Τον καθορισμό περιορισμών κατά τη διενέργεια 
αλιείας εντός των τεχνητών λιμνών για την προστασία 
των έργων που υπάρχουν σε αυτές.

66. Την απόφαση λήψης μέτρων για την προστασία 
των εσωτερικών υδάτινων οικοσυστημάτων καθώς και 
του καθορισμού της απαγορευτικής περιόδου αλιείας 
στις λίμνες, λόγω αναπαραγωγής ιχθύων.

67. Την προσωρινή εκμετάλλευση δημόσιου ιχθυο-
τροφείου για λογαριασμό του μισθωτή

68. Τη συγκρότηση β' βάθμιας Επιτροπής επιβολής 
κυρώσεων στους φορείς για τους οποίους διαπιστώνο-
νται παραβάσεις Υπουργικών Αποφάσεων στα πλαίσια 
άσκησης ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου στα 
νωπά οπωροκηπευτικά και μεταποιημένα τρόφιμα φυ-
τικής προέλευσης.

69. Τη συγκρότηση Εισηγητικής Επιτροπής για χορή-
γηση άδειας χρησιμοποίησης επεξεργασμένης Ιλύος σε 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

70. Τη συγκρότηση Επιτροπής για «Έγκριση εγκατα-
στάσεων θερμικής μεταχείρισης των ξύλινων μέσων 
συσκευασίας».

71. Τη συγκρότηση Επιτροπής για γνωμάτευση εμπο-
ρικής υποδομής.

72. Τη συγκρότηση επιτροπής για την εξέταση ενστά-
σεων κατά της επιβολή διοικητικών κυρώσεων, λόγω 
μη εφαρμογής της Ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

73. Τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρα-
σιών μίσθωσης Δημοσίων Ιχθυοτρόφων Υδάτων.

74. Τη συγκρότηση Επιτροπής που αφορά στη διαδι-
κασία χορήγησης έγκρισης αναγραφής της προέλευσης 
ελαιολάδου.

75. Τη συγκρότηση επιτροπής σταυλισμού.
76. Τη συγκρότηση Επιτροπής του ν. 2520/1997 «Μέ-

τρα για τους Νέους Αγρότες».
77. Τη συγκρότηση Επιτροπής Χωροταξίας και Περι-

βάλλοντος.
78. Τη συγκρότηση Ομάδων Ελέγχου και διαπίστωσης 

πραγματοποιηθεισών πληρωμών και οικονομικών ενι-
σχύσεων σε δικαιούχους.

79. Τη συγκρότηση Οργάνων Επιτόπιας επαλήθευσης 
Μέτρων ή Επιτροπών ελέγχου Επιχειρησιακών Προγραμ-
μάτων Αλιείας (ΕΠΑΛ).

80. Τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Ανα-
γνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών (ΟΠ) και Ενώσεων 
Οργανώσεων Παραγωγών (ΕΟΠ).

81. Τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Επιτροπής Αμπελοοινικών θεμάτων.

82. Τη συγκρότηση Τοπικής Επιτροπής Αγροτικού Εξη-
λεκτρισμού.

A.2) Στον Αντιπεριφερειάρχη τομέα ευθύνης Αγροτι-
κής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
ως ακολούθως:

1. Τα περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα για τη 
γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία όταν αφορούν 
περισσότερες της μιας Περιφερειακές Ενότητες ή το σύ-
νολο της ΠKM.

2. Τη χάραξη πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης και τη 
συμμετοχή στις διαδικασίες υλοποίησης, παρακολού-
θησης και αξιολόγησης σχετικών μέτρων και δράσεων 
εφαρμογής στην ΠKM.

3. Το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και 
δράσεων, επιχειρηματικών αποστολών και συνεργασιών 
για την προβολή, ανάδειξη και προώθηση προϊόντων 
φυτικής, ζωικής παραγωγής και προϊόντων μεταποίησης 
αυτών.

4. Την εφαρμογή κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής 
σύμφωνα με την ισχύουσα Ενωσιακή και Εθνική νομοθε-
σία όταν αφορούν περισσότερες της μιας Περιφερειακές 
Ενότητες ή το σύνολο της ΠKM.

5. Τις διμερείς επαφές σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο με 
αντίστοιχους φορείς, επιχειρήσεις, Περιφέρειες για την 
προώθηση των προϊόντων που παράγονται στα διοικη-
τικά όρια της ΠΚΜ.

6. Την προώθηση στενής συνεργασίας με διεθνείς και 
ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Φορείς.

7. Την εκπόνηση του προγράμματος προβολής αγρο-
διατροφικών προϊόντων.

8. Την ανάδειξη περιπτώσεων άυλης πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς στον αγροδιατροφικό τομέα.
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9. Την παρακολούθηση παραγωγής προϊόντων Προ-
στατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προ-
στατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) φυτικής και 
ζωικής προέλευσης.

10. Τη δημοσίευση και επικαιροποίηση, μετά από έν-
σταση, πινάκων αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων 
προς ένταξη στα υπομέτρα/δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020.

11. Την αναγνώριση περιπτώσεων ανωτέρας βίας επί 
των αιτήσεων ένταξης στα υπομέτρα/δράσεις του ΠΑΑ 
2014-2020.

12. Την εποπτεία, το συντονισμό και την αξιολόγηση 
της εφαρμογής προγραμμάτων επιτήρησης, ελέγχου, 
παρακολούθησης, εκρίζωσης, εξάλειψης και καταπο-
λέμησης νόσων των ζώων που αφορούν περισσότερες 
της μιας Περιφερειακές Ενότητες ή το σύνολο της ΠΚΜ.

13. Τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας 
υγείας που αφορά περισσότερες της μιας Περιφερειακές 
Ενότητες ή το σύνολο της ΠΚΜ.

14. Τη μέριμνα για την υγεία και προστασία του ζωικού 
κεφαλαίου που αφορά περισσότερες της μιας Περιφε-
ρειακές Ενότητες ή το σύνολο της ΠΚΜ.

15. Την πρόληψη, διάγνωση, επιτήρηση και καταπο-
λέμηση νόσων των ζώων και ζωοανθρωπονόσων, που 
αφορά περισσότερες της μιας Περιφερειακές Ενότητες 
ή το σύνολο της ΠKM.

16. Τη μέριμνα εφαρμογής της νομοθεσίας για την 
προστασία και την εμπορία των ζώων συντροφιάς, που 
αφορούν περισσότερες της μιας Περιφερειακές Ενότητες 
ή το σύνολο της ΠKM.

17. Τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των 
ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων όταν αφορούν περισσό-
τερες της μιας Περιφερειακές Ενότητες ή το σύνολο της 
ΠΚΜ.

18. Τα θέματα πολιτικής γης όταν αφορούν περισσό-
τερες της μιας Περιφερειακές Ενότητες ή το σύνολο της 
ΠΚΜ.

19. Την εισήγηση για τη δημιουργία και τη θεσμοθέ-
τηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλι-
εργειών σε θαλάσσια περιοχή της ΠΚΜ.

20. Τον καθορισμό απαγορευτικής περιόδου αλιείας 
για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυ-
σμών στα ποτάμια και σε όλα τα ρέοντα ύδατα της ΠKM.

21. Τη συγκρότηση β' βάθμιας επιτροπής αναγνώρισης 
Ομάδων Παραγωγών.

22. Την ίδρυση ιχθυοσκάλων, τον καθορισμό της έδρας 
αυτών και τη γνωμοδότηση για την κατασκευή έργων 
εκσυγχρονισμού τους.

23. Τη χορήγηση, τροποποίηση ή ανάκληση άδειας 
εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων διαχείρισης 
ζωικών υποπροϊόντων σε όλα τα στάδια, παραγωγής 
τροφών για ζώα συντροφιάς, παραγωγής βιοαερίου και 
λιπασματοποίησης.

Β) Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων 
και εγγράφων, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» 
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ως ακολούθως:

Β.1) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγρο-
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΚΜ.

1. Τον ορισμό αξιολογητών αιτήσεων προς ένταξη στα 
υπομέτρα/δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020.

2. Τη σύσταση τριμελούς επιτροπής ενστάσεων επί 
των αιτήσεων ένταξης στα υπομέτρα/δράσεις του ΠΑΑ 
2014-2020.

3. Την έκδοση απόφασης συγκρότησης γνωμοδοτικής 
επιτροπής για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουρ-
γίας εγκαταστάσεων παραγωγής, επεξεργασίας μεταποί-
ησης και αποθήκευσης τροφίμων ζωικής προέλευσης.

4. Την έκδοση απόφασης συγκρότησης γνωμοδοτικής 
επιτροπής για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουρ-
γίας εγκαταστάσεων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων.

Γ) Τελικές διατάξεις
1) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που από το Νόμο απονέ-

μεται στον Περιφερειάρχη αλλά δεν αναφέρεται ρητά 
στην παρούσα, μεταβιβάζεται στους Αντιπεριφερειάρχες 
σύμφωνα με τη χωρική τους αρμοδιότητα.

2) Η κατά τα προηγούμενα αναφερόμενα στην παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-
ΑΡΧΗ» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης ισχύει 
σε κάθε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του 
και για το νόμιμο αναπληρωτή του.

3) Οι εξουσιοδοτούμενοι, με την παρούσα απόφαση, 
να υπογράφουν «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» υποχρε-
ούνται να ενημερώνουν τα ανώτερα αυτών υπηρεσιακά 
ή διοικητικά όργανα για κάθε σοβαρό θέμα και δύναται 
να προσκομίζουν σε αυτά για υπογραφή σχετικές αποφά-
σεις, πράξεις ή έγγραφα, που αφορούν τα θέματα αυτά.

4) Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται, 
οι διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18 και 19 του κεφαλαί-
ου Δ' της υπ' αριθ. 46114(9980)/18-11-2014 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3129/
τ.Β/21-11-2014) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και 
εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 
άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ" στους 
Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και 
στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε-
ων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. Καταργείται δε αυτοδικαίως και κάθε άλλη 
σχετική με το παρόν ζήτημα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη 27 Ιανουαρίου 2017

Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ  

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