
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου.

2 Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσε-
ων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 21/2020 απόφαση 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠΟΙΖΩ) του Δήμου 
Κορδελιού-Εύοσμου, επί της αγροτικής οδού 
Προέκταση Ολυμπιάδος στα πλαίσια εκτέλεσης 
του έργου «Α’ Ομάδα Επειγόντων Έργων Ύδρευ-
σης έτους 2018» της ΕΥΑΘ Α.Ε.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 34073 (1)
Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου .

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης»
(Α’ 235).

3. Το ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (Α’ 7) και συγκε-
κριμένα το άρθρο 258 παράγραφος 5, η οποία προστέ-
θηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν. 177/1975 
«Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τινών του ν.δ. 86/1969» (Α’ 205).

4. Την υπ’ αρ. 78006/2538/07-07-1994 διαταγή του Υπ. 
Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».

5. Την υπ’ αρ. 414985/29-11-1985 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα δια-
χείρισης άγριας πτηνοπανίδας» (Β’ 757) όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε και την υπό στοιχεία Η.Π. 37338/1807/Ε.103 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Οικονομί-
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Καθορισμός μέτρων 
και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπα-

νίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρ-
φωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί 
διατηρήσεως των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε 
με την οδηγία 2009/147/ΕΚ (Β’ 1495).

6. Το π.δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που 
διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές 
αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουρ-
γείου Γεωργίας» (Α’ 40).

7. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτο-
διοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

8. Τον ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 60) και συγκεκριμένα το άρθρο 
6 παράγραφος 2.

9. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112).

11. Την υπ’ αρ. 4476/06-06-2001 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Ίδρυση 
Καταφυγίου Άγριας Ζωής Χορτιάτη Δημοτικού Διαμερί-
σματος Χορτιάτη, Δήμου Χορτιάτη, Νομού Θεσσαλονί-
κης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Β’ 810).

12. Την υπ’ αρ. 43151/07-07-2014 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας Θράκης «Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε 
έκταση εμβαδού 1.718.903,25 τ.μ. που βρίσκεται στην 
Δημοτική Κοινότητα Χορτιάτη, Δημοτική Ενότητα Χορ-
τιάτη, Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη, Περιφερειακής Ενότη-
τας Θεσσαλονίκης» (Β’ 2051).

13. Τα άρθρα 28 και 28α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης. Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).

14. Την υπ’ αρ. 14138/15-05-2017 απόφαση του Υπ. 
Εσωτερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κων-
σταντίνου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας-Θράκης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 250 και ΑΔΑ: 
ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ).

15. Την υπ’ αρ. 35748/30-05-2017 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 
(Β’ 1971).
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16. Την υπ’ αρ. 26503/03-07-2020 εισήγηση του Δα-
σαρχείου Θεσσαλονίκης με θέμα «Απαγόρευση θήρας 
ορισμένου χρόνου στην περιοχή του Χορτιάτη».

17. Το υπ’ αρ. 31986/13-07-2020 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Δασών Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων, για 
δύο (2) χρόνια, δηλαδή μέχρι την έναρξη της κυνηγετικής 
περιόδου 2022-2023, σε έκταση εμβαδού 2.217.860,16 
τ.μ. που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Χορτιάτη, 
Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη, Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Η παραπάνω έκταση απεικονίζεται στο σχετικό από-
σπασμα ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:10.000 και στο 
απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. Θέρμης κλίμακας 1:50.000, με 
συνημμένο πίνακα συντεταγμένων, που συνοδεύουν 
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και 
οριοθετείται ως ακολούθως:

Αφετηρία: Από το νότιο όριο του οικισμού της Δημοτι-
κής Κοινότητας Χορτιάτη ακολουθεί την ασφαλτοστρω-
μένη οδό προς βάση ραντάρ Πολεμικής Αεροπορίας 
μέχρι συναντήσεως της δασικής οδού πάρκο κεραιών 
προς ορειβατικό καταφύγιο Σ.Ε.Ο. Από τη θέση αυτή 
ακολουθεί τη δασική οδό προς Σ.Ε.Ο. μέχρι συναντή-
σεως του μονοπατιού των παγοποιών. Από το σημείο 
αυτό και με κατεύθυνση Βορειοδυτική, ακολουθώντας 
το παρακείμενο ορειβατικό μονοπάτι μέχρι συναντή-

σεως ανώνυμης δασικής οδού που τέμνει Ανατολικά 
αυτής τη δασική οδό ΑΘ 11 (συμβολισμός οδών βάση 
της υπ’ αρ. 34734/28-07-2016 απόφασης Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. - 
ΑΔΑ:ΩΦΓΧΟΡ1Υ-Γ26) Στη συνέχεια ακολουθεί ανώνυμη 
δασική οδό με κατεύθυνση Ανατολικά, μέχρι συναντή-
σεως δασικής οδού ΑΘ 11. Ακολουθεί ΑΘ 11 με κατεύ-
θυνση Βορειοδυτικά, μέχρι συναντήσεως δασικής οδού 
ΑΘ 10. Ακολουθεί ΑΘ 10 με κατεύθυνση Δυτικά, μέχρι 
συναντήσεως ορειβατικού μονοπατιού που ενώνει την 
ΑΘ 10 με τη δασική οδό ΑΘ 09. Ακολουθεί ΑΘ 09, μέχρι 
συναντήσεως των ορίων του οικισμού. Στη συνέχεια με 
κατεύθυνση Νοτιοδυτικά ακολουθεί το όριο του οικι-
σμού του Χορτιάτη μέχρι συναντήσεως της αφετηρίας.

Η προαναφερόμενη έκταση εμβαδού 2.217.860,16 τ.μ. 
εφάπτεται με το υφιστάμενο Καταφύγιο Άγριας Ζωής 
Χορτιάτη έκτασης 10.925.000 τ.μ.

Το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης να μεριμνήσει για την 
έκδοση σχετικής δασικής απαγορευτικής διάταξης.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στην Δασική Υπη-
ρεσία, στην Αστυνομία, στην ΣΤ΄ Κυνηγετική Ομοσπον-
δία Μακεδονίας - Θράκης, στους Κυνηγετικούς Συλλό-
γους του Νομού και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμ-
φωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
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Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Θεσσαλονίκη, 4 Αυγούστου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ     
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 Αριθμ. 4681 (2)
Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσε-

ων σύμφωνα με την υπ' αρ. 21/2020 απόφαση 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠΟΙΖΩ) του Δή-

μου Κορδελιού-Εύοσμου, επί της αγροτικής οδού 

Προέκταση Ολυμπιάδος στα πλαίσια εκτέλεσης 

του έργου «Α' Ομάδα Επειγόντων Έργων Ύδρευ-

σης έτους 2018» της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’107).

3. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87).

4. Το π.δ. 142/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης» (Α’ 235).

5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 που αφορά στην κύ-
ρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) (Α’ 57), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3542/2007 
«Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ» (Α’ 50) και αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014.

6. Το υπ' αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

7. Την υπ' αρ. 54218/11-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιό-
τητας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού περί 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

8. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του 
ν. 4325/2015 (Α’ 47) καθώς και την υπ' αρ. 14138/15-5-
2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250 - 
ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) για τον διορισμό Συντονιστή 
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της.

9. Την παρ. 13α του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) 
με θέμα «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατά-
ξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».

10. Τις Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων 
(ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (Β’905).

11. Το υπ’ αρ. 21902/3-6-2020 (υπό στοιχεία ΔΙΠΕΧΩΣ 
3617/4-6-2020) έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης 
Απ.Δ.Μ/Θ με το οποίο μας ενημερώνει για το νομότυπο 
στη διαδικασία έκδοσης της υπ' αρ. 29/29-4-2020 (ΑΔΑ: 
Ω7ΚΙΩΛΒ-ΥΛΩ) απόφαση ΕΠΟΙΖΩ του Δήμου Κορδελιού-
Εύοσμου

12. Το υπ’ αρ. 25279/6-7-2020 (υπό στοιχεία ΔΙΠΕΧΩΣ 
4681/10-7-2020) έγγραφο του Δήμου Κορδελιού -Εύ-
οσμου με το οποίο διαβιβάζεται στην υπηρεσία η από 

20/2/2020 σχετική κυκλοφοριακή μελέτη εγκεκριμένη 
από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

13. Την υπό στοιχεία οικ. 36162/24-7-20 (ΑΔΑ: Ω5Ε-
5ΟΡ1Υ-659) απόφαση του Συντονιστή ΑΔΜΘ με θέμα 
«Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου, σε περίπτωση 
κωλύματος της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενι-
κής Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
της Α.Δ.Μ/Θ».

14. Το γεγονός ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της 
παρούσης δεν επηρεάζουν την λειτουργία των Μέσων 
Μαζικής Μεταφοράς.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι 

απαραίτητες προκειμένου, με την υλοποίηση τους, να 
εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι εργασίες 
του έργου του θέματος, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των προσωρινών μέτρων ρύθμισης της 
κυκλοφορίας σύμφωνα με την 21/2020 (ΑΔΑ: Ω7ΚΙΩΛΒ-
ΥΛΩ) απόφαση ΕΠΟΙΖΩ του Δήμου Κορδελιού -Εύοσμου 
που αφορά στον πλήρη αποκλεισμό της κυκλοφορίας 
για ικανός μήκος εργασιών έμπροσθεν του αρ. 36 της 
αγροτικής οδού Προέκταση Ολυμπιάδος στα πλαίσια του 
έργου: «Α Ομάδα Επειγόντων Έργων Ύδρευσης έτους 
2018» της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συνοδεύονται 
από προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης στις θέσεις 
που παρεμποδίζουν την εφαρμογή τους. Η κυκλοφο-
ρία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων 
οδών.

Αναλυτική περιγραφή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
της παρούσης υπάρχει στην Τεχνική Έκθεση και στο σχε-
τικό σχέδιο που συνοδεύουν την απόφαση ΕΠΟΙΖΩ του 
θέματος (12ο σχ.), εφόσον δεν αντίκεινται στους όρους 
και τις προϋποθέσεις της παρούσης.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρούσης ισχύουν 
για 2 (δύο) εργάσιμες ημέρες και θα εφαρμόζονται κατά 
τη διάρκεια λειτουργίας του εργοταξίου. Ο ανάδοχος έχει 
την υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς (το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας, τον 
Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου κ.λπ.) για την έναρξη τους, 
η οποία ορίζεται με την εφαρμογή της σχετικής εργοτα-
ξιακής σήμανσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
(τοποθέτηση των οικείων πινακίδων, των σηματοδοτών 
ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα). Μετά το πέρας 
των εργασιών, η σήμανση θα αποσυρθεί, οπότε η οδός 
θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία.

Αρμόδιος φορέας για την σήμανση των κυκλοφορια-
κών ρυθμίσεων της παρούσης, είναι ο κατά περίπτωση 
αρμόδιος φορέας συντήρησης της υπό παρέμβαση οδού, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2696/
1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

1. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, η σήμανση και τα 
περιοριστικά μέτρα θα είναι σύμφωνα με τις Προδιαγρα-
φές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ- 
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ΣΕΕΟ) (Β’905) κατ' εφαρμογή των τυπικών σχεδίων 3.1.4 
«Εργοτάξιο σε περιοχή συμβολής οδών με αποκλεισμό 
πρόσβασης» σε αστικές οδούς.

2. θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση 
των εργαζόμενων και των εργοταξιακών οχημάτων, από 
και προς τους χώρους εργασιών.

3. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί 
η ασφαλής διέλευση των πεζών σε όλο το μήκος της 
ζώνης των έργων καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση 
στις παρόδιες ιδιοκτησίες, ενώ σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση 
οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβε-
στικά, περιπολικά).

4. Εφόσον από την αρμόδια υπηρεσία κρίνεται απα-
ραίτητο, οι οδηγοί θα πρέπει να ενημερώνονται με πλη-
ροφοριακές πινακίδες για τις διαδρομές παράκαμψης 
μέσω παρακείμενων οδών των κλειστών οδικών τμημά-
των. Η χωροθέτηση της σήμανσης για την καθοδήγηση 
των οδηγών στη διαδρομή παράκαμψης του εκάστοτε 
αποκλειόμενου οδικού τμήματος θα πρέπει να είναι κα-
τατοπιστική, έγκαιρη και ευκρινής.

5. Καθ' όλη της διάρκεια εφαρμογής των κυκλοφορι-
ακών ρυθμίσεων της παρούσης θα πρέπει να αξιολογεί-
ται η αποτελεσματικότητα τους με κριτήρια τη βέλτιστη 
λειτουργικότητα του οδικού δικτύου και την ασφάλεια 
των χρηστών.

6. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

7. Στην περίπτωση απόδοσης της οδού στην κυκλοφο-
ρία πριν την επίστρωση με ασφαλτικό πρέπει να εφαρ-
μοστεί η κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση (πινακίδες 
Κ-20 και και Κ-13).

8. Η εν λόγω έγκριση αφορά μόνο τα μέτρα ρύθμισης 
της κυκλοφορίας και όχι την έγκριση της μελέτης εφαρ-
μογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

9. Δεδομένου ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της πα-
ρούσης θα διατηρούνται και μετά την δύση του ηλίου, θα 
πρέπει η σήμανση να προσαρμόζεται κατάλληλα ώστε 
να εξασφαλίζει την ασφαλή κίνηση τόσο των οχημάτων 
όσο και των πεζών.

10. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει 
ενημέρωση των επιχειρήσεων που επηρεάζονται από 
τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος.

11. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες 
άλλες άδειες ή εγκρίσεις.

12. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. και ο ανάδοχος του έργου είναι αρμό-
διοι για την υλοποίηση του εν λόγω θέματος.

Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφα-
ση παρακολουθούν την ακριβή εκτέλεση και λειτουργία 
στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την δημοσί-
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 4 Αυγούστου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02036480209200008*
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