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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ 704761(10249)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Θεματικούς
Αντιπεριφερειάρχες, τομέων Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, καθώς και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τροποποίηση των υπό
στοιχεία οικ.598788(8065)/25.09.2019 και οικ.
598929(8085)/25.09.2019 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 113,159,160, 186, 242, 282 και 283 του ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Το άρθρο 5 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου
7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).
3. Τα άρθρα 9 και 18 του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄ 45).
4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
5. Τις υπ’ αρ. 81320 και 77909/01.12.2016 αποφάσεις
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης (Β΄ 4302), με τις οποίες εγκρίθηκε
η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (π.δ. 133/2010, Α΄ 226).
6. Την υπό στοιχεία Γ.Π.Κ.Μ./οικ.3295/16.11.2020
απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
περί 1ης τροποποίησης της υπό στοιχεία Γ.Π.Κ.Μ/οικ.
2482/03.09.2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση
τομέων ευθύνης στους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1028)
7. Την υπ’ αρ. 570607(7712)/12.09.2019 απόφαση του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και
παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»
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(Β΄ 3475/16.09.2019), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
244768(3561)/19.05.2020 όμοια (Β’ 2231).
8. Την υπ’ αρ. 602161(8148)/25.09.2019 απόφαση
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (Β΄ 3745), όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αρ. 631220(8595)/7.11.2019 όμοια (Β’ 4339).
9. Την υπό στοιχεία οικ. 598929(8085)/25.09.2019
απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας (Β΄ 3708), όπως τροποποιήθηκε με τις
υπό στοιχεία οικ. 637480(8673)/11.10.2019 και οικ.
631220(8595)/7.11.2019 όμοιες (Β΄ 3914/25.10.2019 και
Β΄ 4339/28.11.2019).
10. Την υπό στοιχεία οικ.598788(8065)/25.09.2019
απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Β’ 3746).
11. Την υπό στοιχεία ΔΟΑ/οικ.26601/10.10.2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπό στοιχεία
ΔΟΑ/οικ. 8638/26.03.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί μείωσης υπογραφών στις διοικητικές πράξεις
και στα διοικητικά έγγραφα.
12. Την ανάγκη απλούστευσης των 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 βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
αποφασίζουμε:
Α) Τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων
πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τομέων Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης,
καθώς και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως ακολούθως:
α) Στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, τομέων Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, καθώς και Ψηφιακής

67242

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
μεταβιβάζονται οι κάτωθι γενικές αρμοδιότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:
1. Η επιβολή κυρώσεων και εφαρμογή μέτρων που
αφορούν σε περισσότερες της μίας Περιφερειακές Ενότητες/Μητροπολιτικής Ενότητας ή στο σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επί θεμάτων του τομέα
ευθύνης τους, πλην αυτών που ανατίθενται με διάταξη
νόμου ή απόφαση σε άλλο διοικητικό ή υπηρεσιακό
όργανο.
2. Η συγκέντρωση στοιχείων, ο σχεδιασμός και η εισήγηση του προϋπολογισμού επί θεμάτων ευθύνης τους
προς την Εκτελεστική Επιτροπή και τα λοιπά αρμόδια
συλλογικά όργανα, καθώς και η παρακολούθηση αυτού,
πλην αυτών που ανατίθενται με διάταξη νόμου ή απόφαση σε άλλο διοικητικό ή υπηρεσιακό όργανο.
3. Η συγκέντρωση στοιχείων, ο σχεδιασμός και οι εισηγήσεις για «επιχειρησιακά προγράμματα» στα οποία
εντάσσεται/συμμετέχει η υπηρεσία του τομέα ευθύνης
τους προς την Εκτελεστική Επιτροπή και τα λοιπά αρμόδια συλλογικά όργανα, καθώς και η παρακολούθηση
υλοποίησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων, πλην
αυτών που ανατίθενται με διάταξη νόμου ή απόφαση
σε άλλο διοικητικό ή υπηρεσιακό όργανο.
4. Οι εισηγήσεις προς την Εκτελεστική Επιτροπή και
λοιπά Συλλογικά Όργανα/Επιτροπές της ΠΚΜ, πλην αυτών που ανατίθενται με διάταξη νόμου ή απόφαση σε
άλλο διοικητικό ή υπηρεσιακό όργανο.
5. Η συγκρότηση επιτροπών/κλιμακίων ή ομάδων εργασίας για δραστηριότητες των υπηρεσιών του τομέα
ευθύνης τους, καθώς και τον ορισμό μελών αυτών προερχομένων από υπηρεσίες περισσοτέρων της μίας Περιφερειακής/Μητροπολιτικής Ενότητας ή/και λοιπούς
φορείς της ΠΚΜ ή από μία Περιφερειακή/Μητροπολιτική
Ενότητα και φορέα άλλης Περιφερειακής/Μητροπολιτικής Ενότητας, πλην αυτών που ανατίθενται με διάταξη
νόμου ή απόφαση σε άλλο διοικητικό ή υπηρεσιακό
όργανο.
6. Τα έγγραφα προς Υπηρεσίες, Πολίτες, Υπουργεία,
Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές, Νομικούς Συμβούλους, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, λοιπούς Φορείς, κ.λπ.
7. Η συμμετοχή των υπαλλήλων του γραφείου τους σε
εκπαιδευτικά - επιμορφωτικά προγράμματα, σεμινάρια
κ.λπ. στο εσωτερικό.
8. Ο ορισμός υπαλλήλων του Γραφείου τους ως υπεύθυνων για την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και
τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, για την τήρηση του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου, την επικύρωση
αντιγράφων και τη διακίνηση εγγράφων εμπιστευτικού
χαρακτήρα.
β) Στον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη τομέα Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης μεταβιβάζονται, σε
επίπεδο Περιφέρειας, οι κάτωθι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
ΠΚΜ που αφορούν σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής και
Αλληλεγγύης:
1. Η εποπτεία και υποστήριξη συλλόγων και φορέων
κοινωνικής φροντίδας, επί θεμάτων Κοινωνικής Μέριμνας σε υπερτοπικό επίπεδο.
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2. Ο σχεδιασμός, η υποβολή προτάσεων, και η παρακολούθηση δράσεων Κοινωνικής Μέριμνας σε υπερτοπικό
επίπεδο.
3. Η εισήγηση για τη σκοπιμότητα της αναγνώρισης/
ανανέωσης ή μη αναγνώρισης/ανανέωσης, φορέα κοινωνικής φροντίδας ως πιστοποιημένου.
4. Η εφαρμογή προγραμμάτων στεγαστικής, οικονομικής και κοινωνικής επανένταξης ευπαθών ομάδων σε
υπερτοπικό επίπεδο.
5. Τα προγράμματα προαγωγής της κοινωνικής μέριμνας και η συνεργασία με άλλους φορείς για την εκπλήρωση του στόχου.
6. Η επίβλεψη των φορέων κοινωνικής φροντίδας στην
οργάνωση, τη λειτουργία και την εν γένει ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών τους.
γ) Στον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη τομέα Ψηφιακής
Διακυβέρνησης μεταβιβάζονται, σε επίπεδο Περιφέρειας, οι κάτωθι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαφάνειας
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:
1. Η έκδοση διοικητικών πράξεων μη κανονιστικού
χαρακτήρα του τομέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
με εξαίρεση όσον ανατίθεται με απόφαση σε άλλο διοικητικό ή υπηρεσιακό όργανο.
2. Ο σχεδιασμός, η υποβολή προτάσεων, και η παρακολούθηση δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Η συμμετοχή σε δίκτυα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Ο σχεδιασμός και η μέριμνα δημιουργίας νέων ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών,
σύμφωνα με την στρατηγική της Περιφέρειας σε θέματα
«Ψηφιακής Διακυβέρνηση», καθώς και η εποπτεία όλων
των ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων σε υπερτοπικό επίπεδο.
5. Η επίβλεψη της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και σωστής λειτουργίας της διαχείρισης πληροφοριών καθώς και της απρόσκοπτης και ασφαλούς ροής
των πληροφοριών σε υπερτοπικό επίπεδο.
6. Η προώθηση και εξασφάλιση της εξωστρέφειας
της Περιφέρειας με την εισαγωγή και χρήση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και διεπαφών, σύμφωνα με την
στρατηγική της Περιφέρειας σε θέματα «Ψηφιακής Διακυβέρνηση».
7. Η εξασφάλιση της ασφάλειας, του ελέγχου και της
ορθής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων και
των πληροφοριών που διακινούνται σε αυτά.
8. Κάθε άλλη ενέργεια που προκύπτει από την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση.
δ) Στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, τομέων Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, καθώς και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
παρέχεται εξουσιοδότηση υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», για:
1. Τη μετακίνηση εντός/εκτός έδρας στο εσωτερικό
των υπαλλήλων που υπηρετούν στα γραφεία τους.
2. Την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας των
υπαλλήλων του Γραφείου τους.
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Β) Την 1η τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ.
598788(8065)/25.09.2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Β΄ 3746) ως εξής,
αποφασίζουμε:
Τη μεταβίβαση άσκησης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Περιφερειακούς Συμβούλους, Αικατερίνη
Περιστέρη του Γεωργίου και Αλέξανδρο Θάνο του Αθανασίου, ως ακολούθως:
α) Στην Περιφερειακή Σύμβουλο Αικατερίνη Περιστέρη του Γεωργίου μεταβιβάζεται η άσκηση των κάτωθι
αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚΜ και της Διεύθυνσης Εμπορίου και Απασχόλησης ΠΚΜ που αφορούν σε θέματα
Πολιτισμού, ως εξής:
1. Ο συντονισμός δράσεων των πολιτιστικών φορέων
σε υπερτοπικό επίπεδο.
2. Τα προγράμματα προαγωγής του πολιτισμού σε
υπερτοπικό επίπεδο.
3. Η διοργάνωση και η εποπτεία πολιτιστικών δρώμενων σε υπερτοπικό επίπεδο.
4. Η έκδοση απόφασης συγκρότησης δευτεροβάθμιων
συμβουλίων επιθεώρησης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων σε υπερτοπικό επίπεδο.
5. Η απόφαση για το διορισμό και την αντικατάσταση
διοικητών ιδρυμάτων που χορηγούν υποτροφίες στη
χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας και όλες τις συναφείς πράξεις.
6. Η έγκριση της αδελφοποίησης σχολείων της Περιφέρειας με σχολεία όλης της χώρας ή με σχολεία της
αλλοδαπής και της συνεργασίας αυτών.
7. Η υλοποίηση προγραμμάτων δράσεων και πρωτοβουλιών που αφορούν σε θέματα παιδείας και υποστήριξης της εκπαίδευσης, για θέματα της πέραν του τυπικού
εκπαιδευτικού συστήματος δια βίου μάθησης και της
σύνδεσης αυτών με την απασχόληση, σε υπερτοπικό
επίπεδο.
β) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Αλέξανδρο Θάνο του
Αθανασίου μεταβιβάζεται η άσκηση των κάτωθι αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚΜ, ως εξής:
1. Η ανάθεση κάθε είδους σύμβασης (προμηθειών,
υπηρεσιών, έργων, προγραμματικών κ.λπ.), που αφορά
την υπηρεσία Έδρας, σε περισσότερες της μίας Περιφερειακές Ενότητες/Μητροπολιτικής Ενότητας ή στο
σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, επί
θεμάτων τουρισμού, πλην αυτών που ανατίθενται με
διάταξη νόμου, απόφαση Συλλογικού Οργάνου ή διοικητική πράξη σε άλλο διοικητικό ή υπηρεσιακό όργανο.
2. Ο σχεδιασμός και η κατάρτιση προγραμμάτων για
τον τουριστικό σχεδιασμό, καθώς και την τουριστική
ανάπτυξη και προβολή της Περιφέρειας, σε συνεργασία
με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και τους
Ο.Τ.Α. α’ βαθμού της περιφέρειας.
3. Η υλοποίηση δράσεων του προγράμματος τουριστικής προβολής.
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4. Η εισήγηση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό, καθώς και την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό
Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
της περιφέρειας στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
5. Η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων τουρισμού της ΠΚΜ.
6. Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα τουρισμού.
7. Οι ενέργειες για το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση περιοχών ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης
(ΠΟΤΑ).
γ) Στους Περιφερειακούς Συμβούλους, Αικατερίνη Περιστέρη του Γεωργίου και Αλέξανδρο Θάνο του Αθανασίου, μεταβιβάζεται η άσκηση των κάτωθι αρμοδιοτήτων
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως εξής:
1. Η επιβολή κυρώσεων και εφαρμογή μέτρων που
αφορούν σε περισσότερες της μίας Περιφερειακές Ενότητες/Μητροπολιτικής Ενότητας ή στο σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επί θεμάτων ευθύνης
τους, πλην αυτών που ανατίθενται με διάταξη νόμου
ή διοικητική πράξη σε άλλο διοικητικό ή υπηρεσιακό
όργανο.
2. Η συγκέντρωση στοιχείων, ο σχεδιασμός και η εισήγηση του προϋπολογισμού επί θεμάτων ευθύνης τους
προς την Εκτελεστική Επιτροπή και τα λοιπά αρμόδια
συλλογικά όργανα, καθώς και η παρακολούθηση αυτού.
3. Η συγκέντρωση στοιχείων, ο σχεδιασμός και οι εισηγήσεις για «επιχειρησιακά προγράμματα» επί θεμάτων
ευθύνης τους προς την Εκτελεστική Επιτροπή και τα λοιπά αρμόδια συλλογικά όργανα, καθώς και η παρακολούθηση υλοποίησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων.
4. Οι εισηγήσεις προς την Εκτελεστική Επιτροπή και
λοιπά Συλλογικά Όργανα/Επιτροπές της ΠΚΜ, επί θεμάτων ευθύνης τους, πλην αυτών που ανατίθενται με διάταξη νόμου ή διοικητική πράξη σε άλλο διοικητικό ή
υπηρεσιακό όργανο
5. Η συγκρότηση επιτροπών/κλιμακίων ή ομάδων εργασίας για δραστηριότητες επί θεμάτων ευθύνης τους,
καθώς και τον ορισμό μελών αυτών προερχομένων από
υπηρεσίες αρμοδιότητας τους, πλην αυτών που ανατίθενται με διάταξη νόμου ή διοικητική πράξη σε άλλο
διοικητικό ή υπηρεσιακό όργανο.
6. Η συμμετοχή των υπαλλήλων του γραφείου τους σε
εκπαιδευτικά - επιμορφωτικά προγράμματα, σεμινάρια
κ.λπ. στο εσωτερικό.
7. Ο ορισμός υπαλλήλων του Γραφείου τους ως υπεύθυνων για την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, για την τήρηση του
εμπιστευτικού πρωτοκόλλου, την επικύρωση αντιγράφων
και τη διακίνηση εγγράφων εμπιστευτικού χαρακτήρα.
δ) Στους Περιφερειακούς Συμβούλους, Αικατερίνη Περιστέρη του Γεωργίου και Αλέξανδρο Θάνο του Αθανασίου, παρέχεται εξουσιοδότηση υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», για:
1. Τη μετακίνηση εντός/εκτός έδρας στο εσωτερικό
των υπαλλήλων που υπηρετούν στα γραφεία τους.»
Κατά τα λοιπά η υπό στοιχεία οικ. 598788 (8065)/
25.09.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής
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Μακεδονίας, περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων
σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Β’ 3746), παραμένει σε ισχύ.
Γ) Την 3η τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ.
598929(8085)/25.09.2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων σε Περιφερειακούς Συμβούλους
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Β΄ 3708), ως
ακολούθως:
1. Οι υποπερ. 1., 2. και 3. της περ. Β.8) της παρ. Β) διαγράφονται και οι υποπερ. 4., 5., 6., 7. και 8. αναριθμούνται
σε 1.,2.,3.,4., και 5.
2. Η περ. Β.9) της παρ. Β) καταργείται.
3. Η περ. Β.10) της παρ. Β) απαριθμείται σε Β.9).

Τεύχος B’ 5755/28.12.2020

Κατά τα λοιπά η υπό στοιχεία οικ. 598929(8085)/
25.09.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας, περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας (Β’ 3746),όπως τροποποιήθηκε
με τις υπό στοιχεία οικ.637480(8673)/11.10.2019 και οικ.
631220(8595)/7.11.2019 όμοιες (ΦΕΚ 3914/25.10.2019
και Β΄ 4339/28.11.2019), παραμένει σε ισχύ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 22 Δεκεμβρίου 2020
Ο Περιφερειάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
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