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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Οκτωβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 2883
Εξουσιοδότηση Άσκησης Αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο 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 του άρθρου 6 παρ. 11 του ν. 4071/2012
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/τ. Α΄/11.04.2012).
3. Τις διατάξεις του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ».(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).
5. 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.
6. Τις αρίθμ. 81320 και 77909 /01.12.2016 αποφάσεις
του Γενικού Γραμματέα 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).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
8. Τις αριθμ. 30110(385)/27-01-2017 (ΦΕΚ 390/Β΄/
10-02-2017), 30140(386)/27-01-2017 (ΦΕΚ 335/Β΄/
08-02-2017), 30149(387)/27-01-2017 (ΦΕΚ 390/Β΄/
10-02-2017), 30158(388)/27.01.2017 (ΦΕΚ 516/Β΄/
21-02-2017), 30168(389)/27.01.2017 (ΦΕΚ 229/Β΄/
01-02-2017), 30194(391)/27.01.2017 (ΦΕΚ 322/Β΄/
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07-02-2017), 30197(392)/27.01.2017 (ΦΕΚ 229/Β΄/
01-02-2017) και 30201(393) 27.01.2017 (ΦΕΚ 335/Β΄/
08-02-2017) αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»,
στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα
και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπως ισχύουν.
9. Την αριθμ. Οικ. 222533 (3623)/02-06-2017
(ΦΕΚ 2101/Β΄/2017) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας, την
αριθμ. Οικ. 222426(3621)/02-06-2017 του Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 2101/Β΄/2017), την αριθμ. Οικ. 221857(3593)/
02-06-2017 (ΦΕΚ 2091/B΄/2017) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της Κεντρικής Μακεδονίας, την αριθμ.
Οικ. 222529(3622)/2-06-2017 (ΦΕΚ 2091/Β΄/2017) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας
Κεντρικής Μακεδονίας, την αριθμ. Οικ. 234943 (3791)
(ΦΕΚ 2137/Β΄/2017) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη
Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης Κεντρικής Μακεδονίας, την αριθμ. 274494(4370)/05-07-2017, ΦΕΚ 2504/
τ.Β΄/20-07-2017 απόφαση περί παροχής εξουσιοδότησης
Υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος» - την αριθμ. 277726(4430)/6-7-2017,
ΦΕΚ 2539/τ. Β΄/21-07-2017 περί παροχής εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Πολιτισμού» περί εξουσιοδότησης υπογραφής
εγγράφων αποφάσεων κι άλλων πράξεων όπως ισχύουν.
10. Την αριθμ. 230687(3760)/09-06-2017, ΦΕΚ 2136/
τ.Β΄/22-06-2017 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης περί παροχής εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ.
01.α/(449)/23-06-2017, ΦΕΚ 2348/τ. Β΄/11-07-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής περί Παροχής
εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής», την αριθμ. 280614(733)/07-07-2017,
ΦΕΚ 2516/τ. Β΄/20-07-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών περί παροχής εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Σερρών», την αριθμ.
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277723(4429)/06-07-2017, ΦΕΚ 2539/τ. Β΄/21-07-2017
απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης περί παροχής εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης» σε Προϊσταμένους της Γενικής
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, την αριθμ.
280631 (734)/07-07-2017, ΦΕΚ 2625/τ. Β΄/27-07-2017
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών περί παροχής εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Σερρών» σε Προϊσταμένους της Γενικής
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, την αριθμ.
288560(2368)/12-07-2017, ΦΕΚ 2646/τ. Β΄/28-07-2017
απόφαση της Αναπληρώτριας Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας περί Παροχής εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με
εντολή Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας» σε Προϊσταμένους
της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
την αριθμ. 01.α/(488)/14-07-2017, ΦΕΚ 2664/τ. Β΄/
31-07-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής
περί παροχής εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής» σε Προϊσταμένους
της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
την αριθμ. 336901 (3038)/11-08-2017, ΦΕΚ 2974/τ. Β΄/
30-08-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας
περί παροχής εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή
Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας» όπως ισχύουν.
11. Την αριθμ. 9752/2014 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για την επικύρωση των
αποτελεσμάτων των αρχικών και επαναληπτικών περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και 25ης
Μαΐου 2014 και ανακήρυξης του επιτυχόντος και των
επιλαχόντων συνδυασμών του εκλεγέντος Περιφερειάρχη Αντιπεριφερειαρχών και μελών Περιφερειακών
Συμβουλίων της Κεντρικής Μακεδονίας.
12. Το αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ 2571/27-07-2015 έγγραφο
του Γρ. Περιφερειάρχη περί «Πρόσκληση ορκωμοσία
της Περιφερειακής Συμβούλου Μιχαλίας Καραμισάκη»
και το από 27-7-2015 πρωτόκολλο ορκωμοσίας.
13. Την αριθμ. 26/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
του Κράτους.
14. 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.
15. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη
σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
16. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:
1) Την εξουσιοδότηση άσκησης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγέντες Περιφερειακούς
Συμβούλους της Π.K.M., ως ακολούθως:
Α. Στους Περιφερειακούς Συμβούλους Περιφερειακής
Ενότητας (Π.Ε.) Ημαθίας
α) Στην Περιφερειακή Σύμβουλο Π.Ε. Ημαθίας Νίκη Καρατζιούλα τις ακόλουθες αρμοδιότητες για τη Διεύθυνση
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Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ημαθίας
της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας της Π.K.M. και τη Διεύθυνσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών Π.Ε. Ημαθίας της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.K.M.:
1. Τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων
των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
2. Τη μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής
νομοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητας.
3. Το συντονισμό και παρακολούθηση της διαδικασίας
κατάρτισης του απολογισμού δράσης των υπηρεσιών.
4. Τη μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και τις προτάσεις για τη βελτίωση των δράσεων
και την εξασφάλιση αποδοτικότερης λειτουργίας των
υπηρεσιών.
5. Την αγόρευση ως ειδική αγορήτρια στα Συλλογικά
Όργανα της Π.K.M.
β) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Ημαθίας Θεόφιλο Τεληγιαννίδη τις ακόλουθες αρμοδιότητες για τη
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Ημαθίας
της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
της Π.K.M. και της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθίας της Γενικής Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.K.M.:
1. Τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων
των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
2. Τη μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής
νομοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητας.
3. Το συντονισμό και παρακολούθηση της διαδικασίας
κατάρτισης του απολογισμού δράσης των υπηρεσιών.
4. Τη μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και τις προτάσεις για τη βελτίωση των δράσεων
και την εξασφάλιση αποδοτικότερης λειτουργίας των
υπηρεσιών.
5. Την αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά
Όργανα της Π.K.M.
Β. Στους Περιφερειακούς Συμβούλους Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.).
α) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
Αβραμίδη Γαβριήλ την αρμοδιότητα για:
• Την προώθηση συνεργασίας με τον απόδημο ελληνισμό.
• Τη συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και
• Την παρακολούθηση και συντονισμό δράσεων για τη
σύνδεση με τον απόδημο ελληνισμό στον τομέα Απόδημου Ελληνισμού εκ μέρους της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
β) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
Αβραμίδη Ευστάθιο τις ακόλουθες αρμοδιότητες της
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΜΕΘ της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Π.K.M.:
1. Τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων
των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
2. Τη μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής
νομοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητας.
3. Το συντονισμό και παρακολούθηση της διαδικασίας
κατάρτισης του απολογισμού δράσης των υπηρεσιών.
4. Τη μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και τις προτάσεις για τη βελτίωση των δράσεων
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και την εξασφάλιση αποδοτικότερης λειτουργίας των
υπηρεσιών.
5. Την αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά
Όργανα της Π.K.M.
6. Την υπογραφή των πιστοποιητικών εμπειρίας Έργων
Δημοσίου.
7. Την έγκριση εγγραφής στα Μητρώα Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων.
8. Την έγκριση προσωρινής διάθεσης (<5 ημερών)
μηχανημάτων έργου σε Δήμους ή άλλους Δημόσιους
φορείς ή την εισήγηση για μεγαλύτερο διάστημα με διαβαθμιδική συνεργασία.
γ) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
Αηδονόπουλο Χαράλαμπο την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και την άσκηση συντονιστικού ρόλου εκ
μέρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον
τομέα του Μεταναστευτικού, Προσφυγικού και Κοινωνικής Συνοχής, τη μέριμνα για την παρακολούθηση της
εθνικής νομοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητας και την
αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά Όργανα
της Π.K.M.
δ) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
Βασίλειο Ανατολίτη τις ακόλουθες αρμοδιότητες που
αφορούν τον τομέα του Αθλητισμού του Τμήματος
Κοινωνικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας ΜΕΘ της Γενικής Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Κ.Μ.
1. Τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων
των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
2. Τη μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής
νομοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητας.
3. Το συντονισμό και παρακολούθηση της διαδικασίας
κατάρτισης του απολογισμού δράσης των υπηρεσιών.
4. Τη μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και τις προτάσεις για τη βελτίωση των δράσεων
και την εξασφάλιση αποδοτικότερης λειτουργίας των
υπηρεσιών.
5. Την αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά
Όργανα της Π.K.M.
ε) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο ΜΕΘ Ασπασίδη Γεώργιο τις ακόλουθες αρμοδιότητες που αφορούν τον
τομέα Πολιτισμού που ασκούνται από τις υπηρεσίες της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
1. Τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων
των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
2. Τη μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής
νομοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητας.
3. Το συντονισμό και παρακολούθηση της διαδικασίας
κατάρτισης του απολογισμού δράσης των υπηρεσιών.
4. Τη μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και τις προτάσεις για τη βελτίωση των δράσεων
και την εξασφάλιση αποδοτικότερης λειτουργίας των
υπηρεσιών.
5. Την αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά
Όργανα της Π.K.M.
στ) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
Παντελεήμωνα Καζαντζίδη τις ακόλουθες αρμοδιότητες
που αφορούν τον Τομέα Παιδείας του Τμήματος Απασχόλησης και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της Διεύ-
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θυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΜΕΘ της Γενικής
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ.
1. Τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων
των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
2. Τη μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής
νομοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητας.
3. Το συντονισμό και παρακολούθηση της διαδικασίας
κατάρτισης του απολογισμού δράσης των υπηρεσιών.
4. Τη μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και τις προτάσεις για τη βελτίωση των δράσεων
και την εξασφάλιση αποδοτικότερης λειτουργίας των
υπηρεσιών.
5. Το συντονισμό και παρακολούθηση της διαδικασίας
μεταφοράς μαθητών.
6. Την αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά
Όργανα της Π.K.M.
ζ) Στην Περιφερειακό Σύμβουλο ΜΕΘ Κελεσίδου Χριστίνα τις ακόλουθες αρμοδιότητες για τον τομέα εθελοντισμού και κοινωνίας πολιτών που ασκούνται στην
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.
• Το συντονισμό των ενεργειών για την προβολή των
δράσεων εθελοντισμού.
• Τις προτάσεις για τη διάδοση και προώθηση του εθελοντισμού και των δράσεων ενίσχυσης της κοινωνίας
πολιτών.
• Την παρακολούθηση υλοποίησης των αντίστοιχων
δράσεων από τις υπηρεσίες της Π.K.M.
• Τη συνεργασία με φορείς για την προαγωγή των ανωτέρω στόχων.
• Αγόρευση στα Συλλογικά Όργανα της Π.Κ.Μ. των
θεμάτων αρμοδιότητας.
η) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Θεσσαλονίκης
Μήττα Χρήστο τις ακόλουθες αρμοδιότητες που αφορούν τον τομέα Εμπορίου και Βιομηχανίας του Τμήματος
Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΜΕΘ της Γενικής
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ.
1. Τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων
των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
2. Τη μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής
νομοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητας.
3. Το συντονισμό και παρακολούθηση της διαδικασίας
κατάρτισης του απολογισμού δράσης των υπηρεσιών.
4. Τη μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και τις προτάσεις για την βελτίωση των δράσεων
και την εξασφάλιση αποδοτικότερης λειτουργίας των
υπηρεσιών.
5. Την αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά
Όργανα της Π.K.M.
θ) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
Μπάτο Σωτήριο τις ακόλουθες αρμοδιότητες του Τομέα
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας της Αυτοτελούς
Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Π.K.M.
1. Τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων
των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
2. Τη μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής
νομοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητας.
3. Το συντονισμό και παρακολούθηση της διαδικασίας
κατάρτισης του απολογισμού δράσης των υπηρεσιών.
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4. Τη μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και τις προτάσεις για τη βελτίωση των δράσεων
και την εξασφάλιση αποδοτικότερης λειτουργίας των
υπηρεσιών.
5. Την αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά
Όργανα της Π.K.M.
ι) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Μ.Ε.Θεσσαλονίκης
Παγώνη Ιωάννη τις ακόλουθες αρμοδιότητες του Τομέα
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης της Γενικής
Διεύθυνσης Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Κ.Μ.
1. Τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων
των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
2. Τη μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής
νομοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητας.
3. Το συντονισμό και παρακολούθηση της διαδικασίας
κατάρτισης του απολογισμού δράσης των υπηρεσιών.
4. Τη μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και τις προτάσεις για τη βελτίωση των δράσεων
και την εξασφάλιση αποδοτικότερης λειτουργίας των
υπηρεσιών.
5. Την αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά
Όργανα της Π.Κ.Μ.
ια) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Μ.Ε.Θεσσαλονίκης
Πάλλα Κωνσταντίνο με τις ακόλουθες αρμοδιότητες του
Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών που αφορούν τη
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής
Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών Π.Κ.Μ.
1. Τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων
των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
2. Τη μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής
νομοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητας.
3. Το συντονισμό και παρακολούθηση της διαδικασίας
κατάρτισης του απολογισμού δράσης των υπηρεσιών.
4. Τη μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και τις προτάσεις για τη βελτίωση των δράσεων
και την εξασφάλιση αποδοτικότερης λειτουργίας των
υπηρεσιών.
5. Την αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά
Όργανα της Π.K.M.
ιβ) Στην Περιφερειακή Σύμβουλο Μ.Ε.Θεσσαλονίκης
Τζάκη Ιωάννα τις ακόλουθες αρμοδιότητες του τομέα
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Μ.Ε.Θεσσαλονικης της Π.Κ.Μ.
1. Τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων
των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
2. Τη μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής
νομοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητας.
3. Το συντονισμό και παρακολούθηση της διαδικασίας
κατάρτισης του απολογισμού δράσης των υπηρεσιών.
4. Τη μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και τις προτάσεις για τη βελτίωση των δράσεων
και την εξασφάλιση αποδοτικότερης λειτουργίας των
υπηρεσιών.
5. Την αγόρευση ως ειδική αγορήτρια στα Συλλογικά
Όργανα της Π.Κ.Μ.
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6. Την έκδοση απόφασης για το χαρακτηρισμό των
λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών.
7. Την έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων, που
προορίζονται για μεταλλευτικές και λατομικές εγκαταστάσεις και ειδικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των
μεταλλείων.
8. Την έγκριση εισφοράς σε εταιρεία του συνόλου των
μισθωτικών δικαιωμάτων επί ιδιωτικών λατομείων.
ιγ) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Θεσσαλονίκης
Γεώργιο Τσαλώνη τις ακόλουθες αρμοδιότητες που αφορούν τον Τομέα Γεωργίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας για
τη Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας ΜΕΘ
της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.K.M.
1. Τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων
των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
2. Τη μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής
νομοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητας.
3. Τον συντονισμό και παρακολούθηση της διαδικασίας κατάρτισης του απολογισμού δράσης των υπηρεσιών.
4. Τη μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και τις προτάσεις για τη βελτίωση των δράσεων
και την εξασφάλιση αποδοτικότερης λειτουργίας των
υπηρεσιών.
5. Την αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά
Όργανα της Π.K.M.
ιδ) Στην Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Θεσσαλονίκης
Ελένη Φύκα με τις ακόλουθες αρμοδιότητες για τον Τομέα Τουρισμού της Διεύθυνσης Τουρισμού της Γενικής
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.K.M.
που αφορούν τη Μ. Ε.Θεσσαλονίκης.
1. Τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων
των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
2. Τη μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής
νομοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητας.
3. Το συντονισμό και παρακολούθηση της διαδικασίας
κατάρτισης του απολογισμού δράσης των υπηρεσιών.
4. Τη μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και τις προτάσεις για τη βελτίωση των δράσεων
και την εξασφάλιση αποδοτικότερης λειτουργίας των
υπηρεσιών.
5. Την αγόρευση ως ειδικός αγορήτρια στα Συλλογικά
Όργανα της Π.K.M.
ιε) Εξουσιοδοτούμε τον Περιφερειακό Σύμβουλο ΜΕΘ
Χριστόπουλο Μιχαήλ με τις ακόλουθες αρμοδιότητες
του τομέα Λαϊκών Αγορών της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Γενικής
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.K.M.
1. Τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων
των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
2. Τη μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής
νομοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητας.
3. Το συντονισμό και παρακολούθηση της διαδικασίας
κατάρτισης του απολογισμού δράσης των υπηρεσιών.
4. Τη μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και τις προτάσεις για τη βελτίωση των δράσεων
και την εξασφάλιση αποδοτικότερης λειτουργίας των
υπηρεσιών.
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5. Την αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά
Όργανα της Π.K.M.
Γ. Στους Περιφερειακούς Σύμβουλους Περιφερειακής
Ενότητας (Π.Ε.) Κιλκίς
α) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Κιλκίς Θωμαίδη
Παύλο τις ακόλουθες αρμοδιότητες των τομέων Διοικητικού - Οικονομικού Υγείας και Μεταφορών για την
Υποδιεύθυνσης Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων
Π.Ε. Κιλκίς της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κιλκίς της Γενικής Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Κ.Μ. και
της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κιλκίς
της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Π.Κ.Μ.
1. Τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων
των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
2. Τη μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής
νομοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητας.
3. Το συντονισμό και παρακολούθηση της διαδικασίας
κατάρτισης του απολογισμού δράσης των υπηρεσιών.
4. Τη μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και τις προτάσεις για τη βελτίωση των δράσεων
και την εξασφάλιση αποδοτικότερης λειτουργίας των
υπηρεσιών.
5. Την αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά
Όργανα της Π.Κ.Μ.
β) Στην Περιφερειακή Σύμβουλο Π.Ε Κιλκίς Καραμισάκη Μιχαηλία με τις ακόλουθες αρμοδιότητες του τομέα
Ανάπτυξης, Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Κιλκίς
της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
της Π.Κ.Μ. και τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κιλκίς της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής αντίστοιχα.
1. Τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων
των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
2. Τη μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής
νομοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητας.
3. Το συντονισμό και παρακολούθηση της διαδικασίας
κατάρτισης του απολογισμού δράσης των υπηρεσιών.
4. Τη μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και τις προτάσεις για τη βελτίωση των δράσεων
και την εξασφάλιση αποδοτικότερης λειτουργίας των
υπηρεσιών.
5. Την αγόρευση ως ειδική αγορήτρια στα Συλλογικά
Όργανα της Π.K.M.
Δ. Στους Περιφερειακούς Συμβούλους Περιφερειακής
Ενότητας (Π.Ε.) Πέλλας
α) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Πέλλας Βασιλειάδη Βασίλειο τις ακόλουθες αρμοδιότητες του τομέα Ανάπτυξης-Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, Δημόσιας
Υγείας για το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πέλλας της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., και του Τμήματος Δημόσιας Υγείας της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Π.Ε. Πέλλας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας Π.K.M.
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1. Τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων
των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
2. Τη μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής
νομοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητας.
3. Το συντονισμό και παρακολούθηση της διαδικασίας
κατάρτισης του απολογισμού δράσης των υπηρεσιών.
4. Τη μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και τις προτάσεις για τη βελτίωση των δράσεων
και την εξασφάλιση αποδοτικότερης λειτουργίας των
υπηρεσιών.
5. Την αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά
Όργανα της Π.Κ.Μ.
β) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Πέλλας Ζέρζη Πέτρο τις ακόλουθες αρμοδιότητες για του Τομέα Τεχνικών
έργων και Πολιτικής Προστασίας για την Υποδιεύθυνση
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και
Υποδομών Π.Κ.Μ. και Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.
Πέλλας/ Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας
Π.Κ.Μ.
1. Τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων
των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
2. Τη μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής
νομοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητας.
3. Το συντονισμό και παρακολούθηση της διαδικασίας
κατάρτισης του απολογισμού δράσης των υπηρεσιών.
4. Τη μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και τις προτάσεις για τη βελτίωση των δράσεων
και την εξασφάλιση αποδοτικότερης λειτουργίας των
υπηρεσιών.
5. Την αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά
Όργανα της Π.K.M.
γ) Στην Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Πέλλας Ζωγράφου-Τσαντάκη Μαρία τις ακόλουθες αρμοδιότητες του
τομέα Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και Κοινωνικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πέλλας της Γενικής Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Κ.Μ. και του
Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πέλλας της
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας Π.K.M. αντίστοιχα.
1. Τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων
των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
2. Τη μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής
νομοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητας.
3. Το συντονισμό και παρακολούθηση της διαδικασίας
κατάρτισης του απολογισμού δράσης των υπηρεσιών.
4. Τη μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και τις προτάσεις για τη βελτίωση των δράσεων
και την εξασφάλιση αποδοτικότερης λειτουργίας των
υπηρεσιών.
5. Την αγόρευση ως ειδική αγορητής στα Συλλογικά
Όργανα της Π.Κ.Μ.
δ) Στην Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Πέλλας Καράμπελα Μαρία τις ακόλουθες αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη Διεύθυνσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών της Π.Ε. Πέλλας της Γενικής Διεύθυνσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Κ.Μ.
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1. Τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων
των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
2. Τη μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής
νομοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητας.
3. Το συντονισμό και παρακολούθηση της διαδικασίας
κατάρτισης του απολογισμού δράσης των υπηρεσιών.
4. Τη μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και τις προτάσεις για την βελτίωση των δράσεων
και την εξασφάλιση αποδοτικότερης λειτουργίας των
υπηρεσιών.
5. Την αγόρευση ως ειδική αγορήτρια στα Συλλογικά
Όργανα της Π.K.M.
Ε. Στους Περιφερειακούς Συμβούλους Περιφερειακής
Ενότητας (Π.Ε.) Πιερίας
α) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Πιερίας Αριστείδη Αγγέλου τις ακόλουθες αρμοδιότητες του τομέα
Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πιερίας της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Κ.Μ.
1. Τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων
των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
2. Τη μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής
νομοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητας.
3. Το συντονισμό και παρακολούθηση της διαδικασίας
κατάρτισης του απολογισμού δράσης των υπηρεσιών.
4. Τη μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και τις προτάσεις για τη βελτίωση των δράσεων
και την εξασφάλιση αποδοτικότερης λειτουργίας των
υπηρεσιών.
5. Την αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά
Όργανα της Π.Κ.Μ.
β) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Πιερίας Στέφανο
Μπιτόπουλο τις ακόλουθες αρμοδιότητες του τομέα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας για τη Διεύθυνση
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πιερίας
της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας Π.Κ.Μ.
1. Τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων
των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
2. Τη μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής
νομοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητας.
3. Το συντονισμό και παρακολούθηση της διαδικασίας
κατάρτισης του απολογισμού δράσης των υπηρεσιών.
4. Τη μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και τις προτάσεις για τη βελτίωση των δράσεων
και την εξασφάλιση αποδοτικότερης λειτουργίας των
υπηρεσιών.
5. Την αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά
Όργανα της Π.Κ.Μ.
γ) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Πιερίας Απόστολο Τζόβα τις ακόλουθες αρμοδιότητες του τομέα Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Π.Ε. Πιερίας της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ.
1. Τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων
των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
2. Τη μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής
νομοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητας.
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3. Το συντονισμό και παρακολούθηση της διαδικασίας
κατάρτισης του απολογισμού δράσης των υπηρεσιών.
4. Τη μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και τις προτάσεις για τη βελτίωση των δράσεων
και την εξασφάλιση αποδοτικότερης λειτουργίας των
υπηρεσιών.
5. Την αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά
Όργανα της Π.Κ.Μ.
δ) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Πιερίας Δημήτριο Τσιμήτρη τις ακόλουθες αρμοδιότητες του τομέα
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για τη Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας της
Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.K.M.
1. Τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων
των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
2. Τη μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής
νομοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητας.
3. Το συντονισμό και παρακολούθηση της διαδικασίας
κατάρτισης του απολογισμού δράσης των υπηρεσιών.
4. Τη μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και τις προτάσεις για την βελτίωση των δράσεων
και την εξασφάλιση αποδοτικότερης λειτουργίας των
υπηρεσιών.
5. Την αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά
Όργανα της Π.Κ.Μ.
ΣΤ. Στους Περιφερειακούς Σύμβουλους (Περιφερειακή
Ενότητα) Π.Ε. Σερρών
α) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Σερρών Αθανάσιο Μασλαρινό τις ακόλουθες αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας και Τουρισμού για τη Διεύθυνση
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Σερρών της Γενικής
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Κ.Μ., τη
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Π.Ε. Σερρών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.Μ. και για το Γραφείο Τουρισμού Π.Ε. Σερρών της Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ.Μ.
της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Π.Κ.Μ.
1. Τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων
των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
2. Τη μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής
νομοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητας.
3. Το συντονισμό και παρακολούθηση της διαδικασίας
κατάρτισης του απολογισμού δράσης των υπηρεσιών.
4. Τη μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και τις προτάσεις για τη βελτίωση των δράσεων
και την εξασφάλιση αποδοτικότερης λειτουργίας των
υπηρεσιών.
5. Την αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά
Όργανα της ΠKM.
Ζ. Στους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφερειακής Ενότητας Π.Ε. Χαλκιδικής
α) Στην Περιφερειακή Σύμβουλο Π.Ε. Χαλκιδικής Αικατερίνη Ζωγράφου τις ακόλουθες αρμοδιότητες του
τομέα Ανάπτυξης, Υγείας και Μεταφορών για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Χαλκιδικής
της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
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τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Π.Ε. Χαλκιδικής της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.Μ. και τη Διεύθυνση
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χαλκιδικής της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Κ.Μ.
αντίστοιχα.
1. Τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων
των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
2. Τη μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής
νομοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητας.
3. Τον συντονισμό και παρακολούθηση της διαδικασίας κατάρτισης του απολογισμού δράσης των υπηρεσιών.
4. Τη μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και τις προτάσεις για την βελτίωση των δράσεων
και την εξασφάλιση αποδοτικότερης λειτουργίας των
υπηρεσιών.
5. Την αγόρευση ως ειδική αγορήτρια στα Συλλογικά
Όργανα της Π.Κ.Μ.
β) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Χαλκιδικής Δημήτριο Τζηρίτη τις ακόλουθες αρμοδιότητες του τομέα
Τεχνικών Έργων, Οικονομικού και Πολιτικής Προστασίας
για την Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ., την
Υποδιεύθυνση Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε.
Χαλκιδικής της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ. της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουρ-

43301

γίας Π.Κ.Μ. και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας
Π.Ε. Χαλκιδικής της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας Π.Κ.Μ.
1. Τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων
των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
2. Τη μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής
νομοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητας.
3. Τον συντονισμό και παρακολούθηση της διαδικασίας κατάρτισης του απολογισμού δράσης των υπηρεσιών.
4. Τη μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και τις προτάσεις για τη βελτίωση των δράσεων
και την εξασφάλιση αποδοτικότερης λειτουργίας των
υπηρεσιών.
5. Την αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά
Όργανα της Π.Κ.Μ.
2) Τελικές διατάξεις
Οι ανωτέρω αναφερόμενες στα σχετ. (8), (9) και (10)
αποφάσεις περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφών παραμένουν σε ισχύ
κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με τις ανατιθέμενες με την παρούσα αρμοδιότητες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02036061210170008*

