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                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                         
                                                   
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                 Θεσσαλονίκη, 13  Σεπτεμβρίου 2019  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                 Αριθ.Πρωτ.: 571569(7718)        

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ          
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ  

     ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ                        
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
        ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  

       
Ταχ.Δ/νση  : 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   
 
 
ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα»  

             σε Προϊστάμενους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.     

                  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 242 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 της παραγράφου 7 του άρθρου  45 του ν. 3979/2011 «Για την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις » (ΦΕΚ 138/τ. Α΄/16.06.2011). 

3. Τις διατάξεις του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 

26/Α/09.02.2007), όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει    

4. Τις διατάξεις του άρθρου 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 του άρθρου 9 του ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας»  

(ΦΕΚ 45/τ. Α΄/09.03.1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/05 (ΦΕΚ 98/ τ. Α΄/22.04.2005) 

«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 
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7. Τις υπ΄αρίθμ. 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)   

8. Την υπ΄ αρίθμ. 545947(7359)/02.09.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας περί διορισμού του Εκτελεστικού Γραμματέα της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ.705/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/09.09.2019) 

9. Την υπ΄ αρίθμ. οικ. 30216(394)/27.01.2017 απόφαση του Εκτελεστικού 

Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 229/τ.Β΄/01.02.2017).    

10. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών για την εξασφάλιση της εύρυθμης και 

αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

11. 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 
  

 Α.) Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Εκτελεστικού 

Γραμματέα»  σε Προϊστάμενους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως 

εξής:  

1. Στους Προϊστάμενους των Γενικών Διευθύνσεων Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Μεταφορών και 

Επικοινωνιών καθώς και Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας για:  

 Τις αποφάσεις χορήγησης αδειών, με ή χωρίς αποδοχές, στους Προϊστάμενους 

των Διευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική τους Διεύθυνση καθώς και στους 

υπαλλήλους 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 αποδοχών των άρθρων 93 και 182 

του  ν.3852/2010, που αφορούν σε ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των 

αιρετών του Δήμου και της Περιφέρειας που έχουν την ιδιότητα του δημοσίου 

υπαλλήλου, όπως τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύουν.  

 

2. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για: 

 Τις αποφάσεις χορήγησης αδειών, με ή χωρίς αποδοχές, στους Προϊστάμενους 

των Διευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική του Διεύθυνση, στους Προϊσταμένους και 

υπαλλήλους των Τμημάτων Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚΜ και  Εργαστηρίου Ελέγχων και 

Έρευνας ΠΚΜ, καθώς και στους υπαλλήλους που υπάγονται στο Γραφείο Γενικής 

Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, πλην αυτών για τις οποίες απαιτείται η 
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σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

και των ειδικών αδειών άνευ αποδοχών των άρθρων 93 και 182 του  ν.3852/2010, που 

αφορούν σε ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών του Δήμου και της 

Περιφέρειας που έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, όπως τροποποιήθηκαν 

συμπληρώθηκαν και ισχύουν. 

 
3. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και 

Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για: 

 α) Τις αποφάσεις χορήγησης αδειών, με ή χωρίς αποδοχές, στους Προϊστάμενους 

των Διευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική του Διεύθυνση καθώς και στους 

υπαλλήλους που υπάγονται στο Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης 

και Λειτουργίας.  

 β) 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 ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας 

των αιρετών του Δήμου και της Περιφέρειας που έχουν την ιδιότητα του δημοσίου 

υπαλλήλου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

4. Στους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων Οικονομικού (ΠΚΜ), Τεχνικών Έργων 

(ΠΚΜ) και Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων για:    

 Τις αποφάσεις χορήγησης αδειών, με ή χωρίς αποδοχές, στους Προϊστάμενους 

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 τροποποιήθηκαν 

συμπληρώθηκαν και ισχύουν, που αφορούν σε ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας 

των αιρετών του Δήμου και της Περιφέρειας που έχουν την ιδιότητα του δημοσίου 

υπαλλήλου.  

 

5. Στους Προϊστάμενους όλων των Υποδιευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας για: 

 Τις αποφάσεις χορήγησης αδειών, με ή χωρίς αποδοχές, 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 Κεντρικής Μακεδονίας και των ειδικών αδειών άνευ αποδοχών των 

άρθρων 93 και 182 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και 
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ισχύουν, που αφορούν σε ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών του 

Δήμου και της Περιφέρειας που έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου.  

 

 

6. Στους Προϊστάμενους των Υποδιευθύνσεων Οικονομικού – 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 Προϊσταμένους των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας και των 

Τμημάτων Διαφάνειας και Υποστήριξης Συστημάτων, στους Προϊσταμένους Γραφείων 

που δεν υπάγονται σε υπερκείμενη υπηρεσία χωρικής τους αρμοδιότητας, 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 

υπηρεσία, 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 

τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύουν, που αφορούν σε ειδική άδεια κατά τη 

διάρκεια της θητείας των αιρετών του Δήμου και της Περιφέρειας που έχουν την ιδιότητα 

του δημοσίου υπαλλήλου.  

 

7. Στους Προϊστάμενους των λοιπών Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για:      

 Τις αποφάσεις χορήγησης αδειών, με ή χωρίς αποδοχές, στους  Προϊσταμένους 

των Τμημάτων τους και στους υπαλλήλους που υπάγονται στη Διεύθυνσή τους, με 

εξαίρεση των αποφάσεων που αφορούν τους υπαλλήλους των Τμημάτων Πολιτικής 

Προστασίας και των Τμημάτων Διαφάνειας και Υποστήριξης Συστημάτων των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής και 

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 τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύουν, που 

αφορούν σε ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών του Δήμου και της 

Περιφέρειας που έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου.  

 

8. Στους Προϊστάμενους των Αυτοτελών Τμημάτων, των Τμημάτων Πολιτικής 

Προστασίας και των Τμημάτων Διαφάνειας και Υποστήριξης Συστημάτων των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής, 

ΑΔΑ: ΩΩΔΞ7ΛΛ-Θ5Γ



 5 

της Νομικής Υπηρεσίας Έδρας καθώς και των Αυτοτελών Γραφείων της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για:    

 Τις αποφάσεις χορήγησης αδειών, με ή χωρίς αποδοχές, 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 

τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύουν, που αφορούν σε ειδική άδεια κατά τη 

διάρκεια της θητείας των αιρετών του Δήμου και της Περιφέρειας που έχουν την ιδιότητα 

του δημοσίου υπαλλήλου.  

 

9. Στους Προϊστάμενους 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 Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών 

Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων ισχύει 

σε κάθε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους και για τους νόμιμους 

αναπληρωτές τους.  

2.) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Εκτελεστικού Γραμματέα της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι διοικητικές πράξεις και τα έγγραφα που αφορούν 

στη χορήγηση αδειών σε υπαλλήλους για τις οποίες δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί 

Προϊστάμενοι ή που παραμένουν στην αρμοδιότητά του, θα υπογράφονται από τον 

Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

3.) Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η υπ’ αριθ. οικ. 

30216(394)/27.01.2017 προηγούμενη σχετική απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 229/τ.Β΄/01.02.2017)     

 

   Η  παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως   

 
                             Ο  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                                                                                         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  
              ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
 
                                                                                            
                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ   

ΑΔΑ: ΩΩΔΞ7ΛΛ-Θ5Γ


		2019-09-20T09:58:14+0300
	Athens




