
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται 
για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του π.δ. 
437/1981 και περιπτώσεων επιτρεπτών επεμβά-
σεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.

2 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 
αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υπο-
δομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Προ-
γραμματισμού και Υποδομών ’’Με εντολή Αντιπε-
ριφερειάρχη’’, σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της 
Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υπο-
δομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/13129/351 (1)
   Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποι-

είται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων 

του π.δ. 437/1981 και περιπτώσεων επιτρεπτών 

επεμβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 437/1981 «Περί μελέτης και εκτελέσεως δα-

σοτεχνικών έργων» (Α’ 120).
2. Την παρ. 6 του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 (Α’ 112), 

όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 
144 του ν. 4764/2020 (Α’ 256).

3. Το άρθρο 45 του ν. 998/1979.
4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).
5. Το άρθρο 280 του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονι-

κή της αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

6. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) σχετικά με την «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού».

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

9. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 117).

10. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/11835/1139/08.02.2022 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Π.ΕΝ. «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

11. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

12. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74135/6765/30.7.2020 
απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα Υ.Π.ΕΝ. «Ορισμός 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δασών 
και Δασικού Περιβάλλοντος».

13. Τα στοιχεία του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
(Πίνακας 5, Ιανουάριος 2022) που αναρτήθηκαν στην 
επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, 
σύμφωνα με τα οποία ο Μέσος Γενικός Δείκτης Τιμών 
Καταναλωτή του τελευταίου τριμήνου του έτους 2021, με 
βάση το 2009=100,0 ανήλθε σε 109,972 ενώ του τελευ-
ταίου τριμήνου του έτους 1980 με βάση το 2009=100,0 
ανερχόταν σε 5,933.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ότι για το έτος 2022 ο χρησιμοποιούμε-
νος συντελεστής Μ, που αναφέρεται στο άρθρο 16, 
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παρ. 5 του π.δ. 437/1981, για την εφαρμογή ορισμέ-
νων διατάξεων αυτού, είναι ίσος με 18,54 (Μ=Μ1/
Μ2=109,972/5,933=18,54).

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύ-
ει να ισχύει η προηγούμενη υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΔΕΥ/10126/363/02.02.2021 (Β’ 641) όμοια απόφαση 
(ΑΔΑ: 6ΩΠΘ4653Π8-Ν59).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2022

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Γενικής Διεύθυνσης 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 107833(2003) (2)
    Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 

αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υπο-

δομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Προ-

γραμματισμού και Υποδομών ’’Με εντολή Αντιπε-

ριφερειάρχη’’, σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της 

Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υπο-

δομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 160 και 186 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι-

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

2. Την παρ. 11 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 «Ρυθ-
μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).

3. Τον ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ» (Α΄ 26).

4. 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).

5. Τα άρθρα 9 και 18 του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοι-
κητικής Διαδικασίας» (Α΄ 45).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

7. Την υπ’ αρ. 81320 και 77909/01.12.2016 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης (Β΄ 4302), με την οποία εγκρίθηκε 
η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας (π.δ. 133/2010, Α΄ 226).

8. Την υπ’ αρ. οικ. 72217(1346)/31.01.2022 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβί-
βασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας καθώς και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 

εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή 
Περιφερειάρχη» (Β΄ 458).

9. Την υπό στοιχεία ΔΟΑ/οικ.26601/10.10.2007 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπό στοιχεία 
ΔΟΑ/οικ. 8638/26.03.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι-
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης περί μείωσης υπογραφών στις διοικητικές πράξεις 
και στα διοικητικά έγγραφα.

10. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη 
σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
της της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υπο-
δομών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

1) Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξε-
ων και εγγράφων του τομέα Υποδομών και Δικτύων, 
αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματι-
σμού και Υποδομών, «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη», 
σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας, ως ακολούθως:

Α) Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΠΚΜ)
Α.1) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προ-

γραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, για:

1. Τα έγγραφα προς Υπουργεία, Υπηρεσίες, Πολίτες 
Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές, Νομικούς Συμβού-
λους, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, λοιπούς Φορείς, κ.λπ.

Α.2) Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έρ-
γων (ΠΚΜ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για:

1. Τα διαβιβαστικά, προπαρασκευαστικά, πληροφορι-
ακά, υπομνηστικά, απαντητικά και λοιπά έγγραφα προς 
υπηρεσίες, υπαλλήλους, πολίτες και φορείς, καθώς και 
τα διαβιβαστικά και προπαρασκευαστικά έγγραφα προς 
Υπουργεία, Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές, Νομι-
κούς Συμβούλους και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

2. Τη διενέργεια και επεξεργασία κυκλοφοριακών με-
τρήσεων.

3. Την υπογραφή εγγράφων σχετικών με την πρόοδο 
εκτέλεσης και απορροφήσεων των προγραμμάτων δη-
μοσίων επενδύσεων, των έργων και των τεχνικών μελε-
τών ή των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται, από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, 
αρμοδιότητας του Υπουργείου, για την ορθολογική χρη-
ματοδότησή του.

4. Τα των προβλεπομένων στο άρθρο 3 του ν. 2882/
2001 προσκλήσεων και ανακοινώσεων σχετικά με την 
επικείμενη κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, τη 
γνωστοποίηση σχετικά με την κατάθεση στο Ταμείο Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων της αποζημίωσης της ανα-
γκαστικής απαλλοτρίωσης και κάθε άλλη αρμοδιότητα 
που σχετίζεται με τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και 
δεν ασκείται από άλλο όργανο.

5. Τη χορήγηση βεβαίωσης συνδρομής προϋποθέσεων 
καταλληλότητας και συμβατότητας χρήσεων λειτουρ-
γίας με τις λοιπές χρήσεις για επιδότηση κατασκευής 
σταθμών αυτοκινήτων καθώς και τη θεώρηση και τη 
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σύμφωνη γνώμη για την είσοδο - έξοδο στους σταθμούς 
αυτοκινήτων μεγάλου μεγέθους στα διοικητικά όρια της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Α.3) Στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Συγκοινω-
νιακών Έργων (ΠΚΜ) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
ΠΚΜ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για:

1. Τα διαβιβαστικά, προπαρασκευαστικά, πληροφορι-
ακά, υπομνηστικά, απαντητικά και λοιπά έγγραφα προς 
υπηρεσίες, υπαλλήλους, πολίτες και φορείς, καθώς και 
τα διαβιβαστικά και προπαρασκευαστικά έγγραφα προς 
Υπουργεία, Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές, Νομι-
κούς Συμβούλους και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

2. Τη θεώρηση και τη σύμφωνη γνώμη για την είσοδο - 
έξοδο στους σταθμούς αυτοκινήτων μεγάλου μεγέθους.

3. Τις άδειες διέλευσης βαρέων και υπερμεγεθών οχη-
μάτων και μηχανημάτων στο οδικό δίκτυο ευθύνης ΔΤΕ 
ΠΚΜ.

4. Τα πρωτόκολλα βεβαίωσης βλάβης οδού.
5. Τη θεώρηση της Μελέτης για Περιβαλλοντική Αδει-

οδότηση Έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Α.4) Στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Δομών και 

Περιβάλλοντος (ΠΚΜ) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
ΠΚΜ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για:

1. Τα διαβιβαστικά, προπαρασκευαστικά, πληροφορι-
ακά, υπομνηστικά, απαντητικά και λοιπά έγγραφα προς 
υπηρεσίες, υπαλλήλους, πολίτες και φορείς, καθώς και 
τα διαβιβαστικά και προπαρασκευαστικά έγγραφα προς 
Υπουργεία, Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές, Νομι-
κούς Συμβούλους και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

2. Τη θεώρηση της Μελέτης για Περιβαλλοντική Αδει-
οδότηση Έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Β) Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΚΜ)
Β.1) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προ-

γραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, για:

1. Τα έγγραφα προς Υπουργεία, Υπηρεσίες, Πολίτες 
Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές, Νομικούς Συμβού-
λους, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, λοιπούς Φορείς, κ.λπ.

2. Τις αποφάσεις κύρωσης των Πράξεων Εφαρμογής 
πολεοδομικών μελετών επεκτάσεων σχεδίων πόλεων.

3. Τις αποφάσεις για την εντολή σύνταξης μεμονωμέ-
νων πράξεων εφαρμογής.

4. Τις αποφάσεις κύρωσης των διορθωτικών πράξεων 
εφαρμογής.

5. Τις αποφάσεις για την έγκριση των πράξεων τακτο-
ποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων.

6. Την απόφαση έγκρισης σημειακών - εντοπισμένων 
τροποποιήσεων των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδί-
ων, χρήσεων και όρων δόμησης αυτών και την ανάκληση 
αυτής.

7. Την οριστική ή μερική εξαίρεση από κατεδάφιση 
αυθαίρετων κατασκευών (ν. 720/1977, ν.1337/1983).

8. Τον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δό-
μησης.

Β.2) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Χωρικού Σχεδια-
σμού (ΠΚΜ) της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και 
Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για:

1. Τα διοικητικά έγγραφα προς υπηρεσίες, υπαλλή-
λους, πολίτες και φορείς, καθώς και τα διαβιβαστικά και 

προπαρασκευαστικά έγγραφα προς Υπουργεία, Δικα-
στικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές, Νομικούς Συμβούλους 
και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

2. Τις εισηγήσεις για την παροχή γνώμης κατά τη δι-
αδικασία κατάρτισης των περιφερειακών χωροταξικών 
σχεδίων.

3. Τις εισηγήσεις για την παροχή γνώμης, σχετικά με 
το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση εκτάσεων ως 
Π.Ο.Α.Π.Δ. (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παρα-
γωγικών Δραστηριοτήτων) από τον Υπουργό Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

4. Τις εισηγήσεις για την παροχή γνώμης, σχετικά με 
το χαρακτηρισμό Περιοχών Ειδικών Χωρικών Παρεμβά-
σεων προς έκδοση της προβλεπόμενης από την κείμενη 
νομοθεσία Κοινής Υπουργικής Απόφασης,

5. Τις εισηγήσεις για την παροχή γνώμης για Σχέδια 
Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.), όταν 
η διαδικασία κινείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

6. Την έκδοση οδηγιών στα θέματα Πολεοδομικού Σχε-
διασμού, Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας, καθώς και 
Οικοδομικού και Κτιριοδομικού Κανονισμού.

7. Τις διοικητικές πράξεις που αφορούν στην επίβλεψη 
Πολεοδομικών Μελετών (πρωτόκολλο εγκατάστασης, 
βεβαίωση παραλαβής, πιστοποίησης εργασιών κ.λπ.).

8. Τα έγγραφα, τη διαβίβαση εγγράφων και διοικητικών 
πράξεων της Διεύθυνσης ή άλλης αρχής προς πολίτες ή 
αρχές σχετικών με Πράξεις Εφαρμογής, Κτηματογρα-
φήσεις, Αποφάσεις Αναγνώρισης Οδών προϋφιστάμε-
νων του έτους 1923, Όρων Δόμησης αποκλεισμένων 
οικοπέδων και Απαλλοτριώσεις βάσει της περί σχεδίων 
πόλεων νομοθεσίας.

9. Την έκδοση οδηγιών στα θέματα Πολεοδομικού Σχε-
διασμού, Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας καθώς και 
Οικοδομικού και Κτιριοδομικού Κανονισμού.

10. Τα έγγραφα που αφορούν στην ερμηνεία των Πο-
λεοδομικών Διατάξεων.

2) Τελικές διατάξεις
α.) Τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση, στην 

παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Αντι-
περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γε-
νικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, 
ισχύουν σε κάθε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κω-
λύματός τους και για τους νόμιμους αναπληρωτές τους. 
Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος και του 
νόμιμου αναπληρωτή τους, η παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής παρέχεται στα ιεραρχικά ανώτερα αυτού 
υπηρεσιακά/διοικητικά όργανα.

β.) Οι εξουσιοδοτούμενοι, με την παρούσα απόφαση, 
να υπογράφουν «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» υπο-
χρεούνται να ενημερώνουν τα ανώτερα αυτών υπηρε-
σιακά ή διοικητικά όργανα για κάθε σοβαρό θέμα και 
δύναται να προσκομίζουν σε αυτά για υπογραφή σχε-
τικές αποφάσεις, πράξεις ή έγγραφα, που αφορούν τα 
θέματα αυτά.

γ.) Από την έκδοση της παρούσας καταργείται η υπ’ 
αρ. 684176(9185)/31.10.2019 απόφαση του Αντιπεριφε-
ρειάρχη Υποδομών και Δικτύων Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (Β΄ 4303).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7246 Τεύχος B’ 705/16.02.2022

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 11 Φεβρουαρίου 2022

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ   

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