
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή πρότασης δωρεάς για παροχή συστήμα-
τος εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./
Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, 
διαστήματος τριών (03) ετών, από την εταιρεία 
«SQLearn Ε.Π.Ε.».

2 Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση εις 
βάρος της εταιρείας Main Idea Ltd .

3 Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 437/2017 απόφαση Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παύλου Μελά, 
στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών κατασκευής 
αγωγού Φυσικού Αερίου της ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

4 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 22499/29-12-2016 
(ΦΕΚ 300/Β΄/07-02-2017) απόφασης Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης.

5 Σύστημα διακριτότητας (διαχωρισμού παραγω-
γών - επαγγελματιών) στις νεοϊδρυθείσες λαϊκές 
αγορές Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου και Δη-
μοτικής Κοινότητας Ν. Ραιδεστού του Δήμου Θέρ-
μης της Μ.Ε.Θ.

6 Μερική διόρθωση των αριθ. 15209/24.06.1963 
και 10290/05.09.2002 (ΦΕΚ 1219/Β΄/2012) απο-
φάσεων του Νομάρχη Πέλλης περί μεταβίβα-
σης κοινοχρήστων εκτάσεων του αγροκτήματος 
Αμπελιών στην πρώην Κοινότητα Αμπελιών.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στις αποφάσεις του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(θέμα 6ο), που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 3596/
τ.Β΄/12.10.2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 (1)  
 Αποδοχή πρότασης δωρεάς για παροχή συ-

στήματος εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης στο 

Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Ακαδημίες Εμπορικού 

Ναυτικού, διαστήματος τριών (03) ετών, από την 

εταιρεία «SQLearn Ε.Π.Ε.». 

 Με την αρ. πρωτ. 2824.76/73647/2017/16-10-2017 
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 3 του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με το 
άρθρο 32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρθρου 28 
του ν. 4484/2017 καθώς επίσης και αυτές των άρθρων 
496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδε-
κτή η από 08-09-2017 δωρητήρια επιστολή του Γκούμα 
Σπυρίδωνα Γενικού Διευθυντή της «SQLearn Ε.Π.Ε.», περί 
δωρεάς συστήματος εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης στο 
Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτι-
κού, διαστήματος τριών (03) ετών, αξίας τριάντα πέντε 
χιλιάδων ευρώ (#35.000€#). 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ   

Ι

(2)
 Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση 

εις βάρος της εταιρείας Main Idea Ltd . 

 Σύμφωνα με την αριθ. 60/2015/02-12-2016 καταλογι-
στική πράξη του Προϊσταμένου του Γ’ Τελωνείου Πειραιά, 
προκύπτει ότι η εταιρεία Main Idea Ltd με έδρα Ελ. Βε-
νιζέλου 133, Χερσόνησος, Ηράκλειο, Κρήτη, Τ.Κ. 700 14 
και Α.Φ.Μ. 800488377 αποπειράθηκε να εισαγάγει από 
την Κίνα προϊόντα απομίμησης. Τα απομιμητικά εμπο-
ρεύματα δεσμεύτηκαν από το Γ’ Τελωνείο Πειραιά. Η εν 
λόγω πράξη χαρακτηρίστηκε ως τελωνειακή παράβαση 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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υπό την έννοια του άρθρου 142 παρ. 1, που προβλέπεται 
και τιμωρείται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 147 
παρ. 7 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», 
υπεύθυνη δε αυτής χαρακτηρίστηκε η εταιρεία Main Idea 
Ltd με έδρα Ελ. Βενιζέλου 133, Χερσόνησος, Ηράκλειο, 
Κρήτη, Τ.Κ. 700 14 και Α.Φ.Μ. 800488377, νομίμως εκπρο-
σωπούμενη από τον ΓΚΕΝΕΡΑΛΗ ΕΥΤΥΧΙΟ, Φοινίκης 23, 
Τ.Κ. 104 43, Αθήνα ή Λεωκορίου 6, Τ.Κ. 105 54 Αθήνα και 
νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 020214761. 

Επιβλήθηκε στην ανωτέρω υπεύθυνη εταιρεία πρό-
στιμο ίσο με 3.500 ευρώ (3.500 €) συν 2,4% τέλος χαρ-
τοσήμου και ΟΓΑ. 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

Ι   

 Αριθμ. 6828 (3)
Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσε-

ων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 437/2017 απόφα-

ση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παύλου 

Μελά, στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών κατα-

σκευής αγωγού Φυσικού Αερίου της ΕΔΑ ΘΕΣ-

ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 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 (ΦΕΚ 107Α/30.05.1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες δι-
ατάξεις».

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.06.2010) «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οργανι-
σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης».

5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999) 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 
3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄/2.03.2007) «Τροποποιήσεις δια-
τάξεων του ΚΟΚ» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 
του ν. 4313/2014.

6. Το υπ’ αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της 
Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

7. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15-1-2015 εγκύκλιο της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.

8. Την υπ’ αριθ. 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».

9. Την υπ’ αριθμ. 35748/30-5-2017 (ΦΕΚ 1971/τ.Β/
7-6-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για την ανάθε-
ση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της 
ΑΔΜ.-Θ και την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους 
Προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της.

10. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/ 
2015 (ΦΕΚ 47Α/11-5-2015) καθώς και την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 14138/15-5-2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερι-
κών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ/26-5-2017 - ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-
ΗΜΞ) για το διορισμό Συντονιστή.

11. Το με αρ. πρωτ. 49816/20-9-2017 (αρ. πρωτ.
ΔΙΠΕΧΩΣ 6607/21-9-2017) έγγραφο του Δήμου Παύλου 
Μελά με το οποίο διαβιβάζεται ο φάκελος του έργου 
του θέματος.

12. Το με αρ. πρωτ. 62818/28-9-2017 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕ-
ΧΩΣ 6828/29-9-2017) έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης 
Απ.Δ.Μ/Θ με το οποίο βεβαιώνεται το νομότυπο της 
Κανονιστικής απόφασης του θέματος.

13. Την υπ’ αριθμ. 437/2017 Α.Δ.Σ (ΑΔΑ: 7ΓΥΒΩΞΘ) του 
Δήμου Παύλου Μελά με την από 19/9/2017 Τεχνική έκ-
θεση και τα σχετικά σχέδια κλ. 1:500 που τη συνοδεύουν, 
ελεγμένα και θεωρημένα από τη Δ/νση Τεχνικών Υπη-
ρεσιών του Δήμου Παύλου Μελά.

14. Τη με Α.Π. 5228/28-4-2017 σύμφωνη γνώμη του Ορ-
γανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ).

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

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 437/2017 Α.Δ.Σ. του Δή-
μου Παύλου Μελά, για την εκτέλεση εργασιών επέκτα-
σης δικτύου Φυσικού Αερίου στις οδούς Ιατρού Γωγού-
ση, Γκάντι και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, 
σε δύο (2) φάσεις και συγκεκριμένα:

• ΦΑΣΗ 1η: Αποκλεισμός του ρεύματος κυκλοφορίας 
της οδού Ιατρού Γωγούση με κατεύθυνση προς την οδό 
Καραολή και Δημητρίου, στο ύψος της συμβολής της με 
την οδό Γκάντι. Η κυκλοφορία των οχημάτων από την 
οδό Ι. Γωγούση προς την οδό Γκάντι θα διεξάγεται κα-
νονικά με στένωση του οδοστρώματος, ενώ το αποκλει-
όμενο ρεύμα κυκλοφορίας της οδού θα παρακάμπτεται 
από τις γύρω οδούς με τη βοήθεια κατευθυντήριων πι-
νακίδων και σηματωρών.

• ΦΑΣΗ 2η: Αποκλεισμός του ρεύματος κυκλοφορίας 
της οδού Ι. Γωγούση με κατεύθυνση από την οδό Καρα-
ολή και Δημητρίου προς την οδό 28ης Οκτωβρίου στο 
ύψος της συμβολής της με την οδό Γκάντι και διακοπή 
κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στις οδούς Γκάντι, από 
τη συμβολή της με την οδό Ι. Γωγούση έως τη συμβολή 
της με την οδό Αρχ. Μακαρίου και Αρχ. Μακαρίου στο 
τμήμα της από την οδό Γκάντι έως έμπροσθεν του αρ.16, 
κατ’ εφαρμογή του τυπικού σχεδίου 3.1.4 «Εργοτάξιο σε 
περιοχή συμβολής οδών με αποκλεισμό πρόσβασης» σε 
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Αστικές οδούς για εργοτάξια μακράς διάρκειας των Προ-
διαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων 
(ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905 Β΄/20.05.2011). Η κυκλοφορία 
των οχημάτων θα διεξάγεται από τις γύρω οδούς με τη 
βοήθεια κατευθυντήριων πινακίδων και σηματωρών.

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του έργου 
του θέματος περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική 
Έκθεση κυκλοφοριακής σήμανσης και απεικονίζονται 
στα σχετικά σχέδια «1» και «2» εργοταξιακής σήμανσης 
κλ. 1:500 που τη συνοδεύουν ελεγμένα και θεωρημένα 
από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παύλου 
Μελά, πρωτότυπα των οποίων διατηρούνται στα Αρχεία 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 
(ΔΙΠΕΧΩΣ) και στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δή-
μου Παύλου Μελά.

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εγκρί-
νονται με την παρούσα ισχύουν για δυο (2) ημέρες. Ο 
ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει εγγρά-
φως το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας για την έναρξη τους και 
εφαρμόζονται με την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα.

Η σήμανση θα τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια των ερ-
γασιών και θα αποσυρθεί με το πέρας τους, οπότε η οδός 
θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία.

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

1. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, η σήμανση και τα πε-
ριοριστικά μέτρα θα είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές 
και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ -
ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905 Β΄/20.05.2011)

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 για την ασφαλή διέλευ-
ση των πεζών σε όλο το μήκος της ζώνης των έργων και 
την απρόσκοπτη πρόσβαση στις παρόδιες επιχειρήσεις 
και ιδιοκτησίες.

4. Να ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στο 14ο σχ. έγ-
γραφο του ΟΑΣΘ δεδομένου ότι κατά την εφαρμογή των 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος θα απαιτηθεί 
εκτροπή της κυκλοφορίας των δρομολογίων του ΟΑΣΘ.

5. Όσον αφορά στην αριστερή στροφή προς την οδό 
Γκάντι της 1ης φάσης των εργασιών, η σήμανση θα πρέ-
πει να είναι κατ’ εφαρμογή του τυπικού σχεδίου 3.1.1 
«Στένωση λωρίδας» σε αστικές οδούς για εργοτάξια 
μακράς διάρκειας των Προδιαγραφών και Οδηγιών Σή-
μανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905/ 
Β΄/20.05.2011).

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

7. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανά-
γκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά).

8. Τα μέτρα που λαμβάνονται με τη παρούσα απόφαση 
να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων 
σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο 
οδόστρωμα.

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

10. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ο ανάδοχος του έργου είναι αρμό-
διοι για την υλοποίηση του εν λόγω θέματος.

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

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/
13-7-2010).

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 18 Οκτωβρίου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 16731 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 22499/29-12-2016 

(ΦΕΚ 300/Β΄/07-02-2017) απόφασης Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-

δονίας - Θράκης. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010): 

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ιδίως 
αυτό του άρθρου 280.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 
40/Α΄/15.3.2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 112 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 
21/Α’) «Κώδικας Ν.Α.».

4. Τις υπ’ αριθμ. 2091831/12894/0022/4.2.1998 και 
2/66700/0022/30.8.1999 κοινές υπουργικές αποφάσεις 
των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.

5. Την με αρ. πρωτ. 99386/06-11-2014 (ΦΕΚ Β’ 3105/
18-11-2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, «περί Ανά-
θεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγ-
γράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊστά-
μενους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

6. Την αριθμ. 4/6-2-2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/6-2-2015) πράξη 
του Υπουργικού Συμβουλίου.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014.
8. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 27 της υποπ. Δ’9 

της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄/
14-08-2015).

9. Το υπ’ αριθμ. οικ. 128801/4770/18-09-2017 έγγραφο 
Τμ. Προσωπικού Π.Ε Δράμας.
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10. Τη με αριθμ. 4776 /18-09-2017 βεβαίωση ύπαρξης 
επιπλέων πίστωσης ύψους 34.568,34 ευρώ στους ΚΑΕ 
0719, 0721, 0722 για την κάλυψη της προκαλούμενης 
δαπάνης, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 22499/29-12-2016 
(ΦΕΚ 300/Β΄/07-02-2017) απόφαση του Γ.Γ Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που αφορά το 
ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών με-
τακίνησης εκτός Έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν 
στην Π.Ε Δράμας ως εξής :

ΑΠΟ ΣΕ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜ. 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΥΠΑΛΛ. ΑΡΙΘ. ΥΠΑΛΛ. ΗΜΕΡΕΣ 

ΜΕΤΑΚΙ-

ΝΗΣΗΣ

Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων 4 3 60

ΑΠΟ ΣΕ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΜ-ΠΣΕΑ ΑΡΙΘ. ΥΠΑΛΛ. ΑΡΙΘ. ΥΠΑΛΛ. ΗΜΕΡΕΣ 

ΜΕΤΑΚΙ-

ΝΗΣΗΣ

Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων 1 2 50

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 22499/29-12-2016 
απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Κομοτηνή, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   

Ι

 Αριθμ. οικ. 438297/5487 (5)
Σύστημα διακριτότητας (διαχωρισμού παραγω-

γών - επαγγελματιών) στις νεοϊδρυθείσες λαϊ-

κές αγορές Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου και 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ραιδεστού του Δήμου 

Θέρμης της Μ.Ε.Θ. 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

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

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010)

2. Τις διατάξεις των άρθρων 83 και 84 του ν. 4314/2014 
«Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή ανα-
πτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περί-
οδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014)

3. Τις με αρ. 81320+77909/01-12-2016 αποφάσεις του 
ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Έγκριση τροποποί-

ησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 4302/Β΄/30-12-2016)

4. Τη με αρ. ΓΠ.ΚΜ./οικ. 1827/08-06-2016 απόφαση 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντι-
περιφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους 
τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας» (ΦΕΚ 321/ΥΟ.Δ.Δ./21-06-2016).

5. Τη με αρ. Γ.Π.ΚΜ./οικ. 642/20-02-2017 απόφαση Πε-
ριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Παράταση θητείας 
Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε 
όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 102/Υ.Ο.Δ.Δ./06-03-2017).

6. Τη με αρ. οικ. 30110 (385)/27-01-2017 απόφαση 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντπεριφερειάρχες και 
στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσι-
οδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 
πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπε-
ριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊ-
σταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/
Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/
Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 390/Β΄/10-02-2017).

7. Τη με αρ. οικ. 30158(388)/27-01-2017 απόφαση Πε-
ριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμο-
διοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους 
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας» (ΦΕΚ 516/Β΄/21-02-2017) και ειδικότερα τις διατάξεις 
της παρ. Α.2) 25 αυτής, όπου ορίζεται η μεταβίβαση της 
απόφασης του συστήματος διακριτότητας (διαχωρισμός 
παραγωγών - επαγγελματιών) στις λαϊκές αγορές των Δή-
μων της Μ.Ε.Θ., σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 5 του 
ν. 4264/2014 και της υπουργικής απόφασης Α2-639/2014 
στον Αντιπεριφερειάρχη τομέα ευθύνης Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4264/2014 «Άσκη-
ση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α΄/15-5-2017)

9. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4328/ 
2015 «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για 
τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης 
Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (Α’35) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 51/Α΄/14-05-2015)

10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της με αρ. Α2-639/
02-07-2014 υπουργικής απόφασης «Σύστημα διακριτό-
τητας μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών 
λαϊκών αγορών και τρόπος κατανομής των θέσεων - κρι-
τήρια κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 5 
του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων 
εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’118) 
(ΦΕΚ 1806/Β΄/02-07-2014).

11. Τις διατάξεις της με αρ. 174/31-08-2015 απόφα-
σης Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 
«Έγκριση κανονισμού λειτουργίας των λαϊκών αγορών 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 2056/
Β΄/18-09-2015)
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12. Τη με αρ. 24/16-02-2016 απόφαση Περιφερεια-
κού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας «Ίδρυση λαϊκής 
αγοράς στη Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου του Δήμου 
Θέρμης» (ΦΕΚ 197/Β΄/30-01-2017).

13. Τη με αρ. 6/09-01-2017 απόφαση Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας «Ίδρυση λαϊκής 
αγοράς στη Δ.Κ. Ν. Ραιδεστού του Δήμου Θέρμης» (ΦΕΚ 
1250/Β΄/11-04-2017).

14. Τη με αρ. πρωτ. 231121/2568/22-06-2017 απόφα-
ση Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
Π.Κ.Μ. «Έγκριση καθορισμού ανώτατου αριθμού θέσεων 
πωλητών στη νεοϊδρυθείσα Λαϊκή Αγορά στη Δ.Κ. Ν. Ραι-
δεστού του Δήμου Θέρμης της Μ.Ε.Θ.» (ΑΔΑ:ΨΡΙ37ΛΛ-
Ω32).

15. Τη με αρ. πρωτ. 232355/2553/23-08-2017 απόφα-
ση Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
«Έγκριση καθορισμού ανώτατου αριθμού θέσεων πωλη-
τών στη νεοϊδρυθείσα Λαϊκή Αγορά στη Δ.Κ. Τριλόφου 
του Δήμου Θέρμης της Μ.Ε.Θ.» (ΑΔΑ: ΩΓ2Λ7ΛΛ-Σ7Π).

16. Το με αρ. πρωτ. οικ. 402768/4986/27-09-2017 
έγγραφο του Τμήματος Εποπτείας Λαϊκών Αγορών της 
Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών «Χορήγηση θέσεων στις νε-
οϊδρυθείσες λαϊκές αγορές Ν. Ραιδεστού και Τριλόφου» 
και τις συνημμένες με αυτό Προτάσεις Διαμόρφωσης 
Λαϊκών Αγορών Τριλόφου και Ν. Ραιδεστού.

17. Το με αρ. πρωτ. 417729/5174/05-10-2017 έγγρα-
φο της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών Π.Κ.Μ. «Διάρθρωση 
θέσεων νεοϊδρυθεισών Λ.Α. Τριλόφου και Ν. Ραιδεστού 
του Δήμου Θέρμης».

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
καθώς και για τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

Το σύστημα διακριτότητας (διαχωρισμός παραγωγών 
- επαγγελματιών) στις νεοϊδρυθείσες λαϊκές αγορές εκτός 
πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης: α) Δημοτι-
κής Κοινότητας Ν. Ραιδεστού και β) Δημοτικής Κοινότητας 
Τριλόφου του Δήμου Θέρμης της Μ.Ε.Θ., σύμφωνα με τις 
παραπάνω σχετικές (7) και (10) διατάξεις απόφασης Περι-
φερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και Υπουργού Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας αντίστοιχα, όπως παρακάτω:

Α. Σύστημα διακριτότητας στη Λαϊκή Αγορά Δημο-
τικής Κοινότητας Ν. Ραιδεστού του Δήμου Θέρμης της 
Μ.Ε.Θ. (αριθμός θέσεων πωλητών: πενήντα (50), σύμφω-
να με την παραπάνω σχετική (13) απόφαση Αντιπεριφε-
ρειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.).

α) Τομέας Παραγωγών Πωλητών: είκοσι οχτώ (28) θέσεις 
Κατηγορίες:
(α) αβγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του 

παραγωγού: δύο (2) θέσεις 
(β) άνθη, καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικό χώμα που 

δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία: μία (1) θέση
(γ) ελιές: δύο (2) θέσεις
(δ) οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφι-

αλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με τη κείμενη ενωσι-
ακή και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία: δύο (2) θέσεις 

(ε) μέλι τυποποιημένο: δύο (2) θέσεις 
(στ) ξηροί καρποί: μία (1) θέση 
(ζ) οπωροκηπευτικά: δεκαπέντε (15) θέσεις 

(η) πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες 
ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, σύμφωνα με τη 
κείμενη νομοθεσία: μία (1) θέση 

(θ) νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδά-
των, ιχθυοκαλλιέργειας: μία (1) θέση 

(ι) τυροκομικά προϊόντα, εφόσον έχουν παραχθεί σε 
εγκεκριμένη εγκατάσταση, φέρουν σήμανση αναγνώρι-
σης (κωδικό αριθμό έγκρισης) σύμφωνα με τους Κανονι-
σμούς (ΕΚ) 852/2004 και 853/2004, έχουν συμμορφωθεί 
με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την επισή-
μανση και κατά τη μεταφορά και πώλησή τους τηρούνται 
οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου III του Παραρτήματος II του 
Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004: μία (1) θέση.

β) Τομέας Επαγγελματιών Πωλητών: είκοσι δύο (22) 
θέσεις 

Κατηγορίες:
(α) νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, κομμένων αν-

θέων: εφτά (7) θέσεις 
(β) νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων 

υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας): τρεις (3) θέσεις 
(γ) κατεψυγμένων ειδών αλιείας - αλιευμάτων, λαχανι-

κών, σφολιάτας και παρασκευασμάτων ζύμης: μία (1) θέση 
(δ) ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειο-

νομικές διατάξεις: μία (1) θέση
(ε) ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκών 

ειδών, ψιλικών καθώς και ειδών υπόδησης και δερμά-
τινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια): πέντε (5) 
θέσεις 

(στ) ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, εκ-
κλησιαστικών ειδών καθώς και ειδών παντοπωλείου (μη 
εδώδιμα): δύο (2) θέσεις 

(ζ) ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομι-
κής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες, χώμα), καλλωπιστικών 
φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια κηπευτι-
κών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου). Ειδικά, η πώ-
ληση πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρέπεται μόνον από 
τους πωλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει 
ο ν. 1564/1985 (ΦΕΚ Α΄164), ως ισχύει και των υπουργι-
κών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση 
του: μία (1) θέση 

(η) ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα σε στερεά ή υγρή 
μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά και αλλαντικά), χαρτιού 
ατομικής ή οικιακής φροντίδας καθώς και ξηρών καρ-
πών, μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων , τυποποιημένου 
κομμένου καφέ: δύο (2) θέσεις

Β. Σύστημα διακριτότητας στη Λαϊκή Αγορά Δημοτι-
κής Κοινότητας Τρίλοφου του Δήμου Θέρμης της Μ.Ε.Θ. 
(αριθμός θέσεων πωλητών: πενήντα (50), σύμφωνα με 
την παραπάνω σχετική (13) απόφαση Αντπεριφερειάρχη 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.)

α) Τομέας Παραγωγών Πωλητών: είκοσι εννιά (29) θέσεις 
Κατηγορίες: 
(α) αβγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του 

παραγωγού: δύο (2) θέσεις 
(β) άνθη, καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικό χώμα που 

δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία: μία (1) θέση 
(γ) ελιές: δύο (2) θέσεις 
(δ) οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφι-

αλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με τη κείμενη ενωσι-
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ακή και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία: δύο (2) θέσεις.
(ε) μέλι τυποποιημένο: δύο (2) θέσεις 
(στ) οπωροκηπευτικά: δεκαέξι (16) θέσεις 
(ζ) όσπρια: μία (1) θέση 
(η) πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες 

ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, σύμφωνα με τη 
κείμενη νομοθεσία: μία (1) θέση 

(θ) νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδά-
των, ιχθυοκαλλιέργειας: μία (1) θέση 

(ι) τυροκομικά προϊόντα, εφόσον έχουν παραχθεί 
σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, φέρουν σήμανση ανα-
γνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης) σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς (ΕΚ) 852/2004 και 853/2004, έχουν συμ-
μορφωθεί με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας 
για την επισήμανση και κατά τη μεταφορά και πώλησή 
τους τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου III του 
Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004: μία 
(1) θέση

β) Τομέας Επαγγελματιών Πωλητών: είκοσι μία (21) 
θέσεις 

Κατηγορίες:
(α) νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, κομμένων αν-

θέων: έξι (6) θέσεις 
(β)νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων 

υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας): δύο (2) θέσεις 
(γ) κατεψυγμένων ειδών αλιείας - αλιευμάτων, λαχα-

νικών, σφολιάτας και παρασκευασμάτων ζύμης: μία (1) 
θέση 

(δ) ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειο-
νομικές διατάξεις: μία (1) θέση 

(ε) ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευ-
κών ειδών, ψιλικών καθώς και ειδών υπόδησης και 
δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια): έξι 
(6) θέσεις

(στ) ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, εκ-
κλησιαστικών ειδών καθώς και ειδών παντοπωλείου (μη 
εδώδιμα): δύο (2) θέσεις 

(ζ) ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομι-
κής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες, χώμα), καλλωπιστικών 
φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια κηπευτι-
κών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου). Ειδικά, η πώ-
ληση πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρέπεται μόνον από 
τους πωλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει 
ο ν. 1564/1985 (ΦΕΚ Α’ 164), ως ισχύει και των υπουργι-
κών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση 
του: μία (1) θέση 

(η) ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα σε στερεά ή υγρή 
μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά και αλλαντικά), χαρτιού 
ατομικής ή οικιακής φροντίδας καθώς και ξηρών καρ-
πών, μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων , τυποποιημένου 
κομμένου καφέ: δύο (2) θέσεις .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Θεσσαλονίκη, 18 Οκτωβρίου 2017

Ο Αντιπεριφερειάρχης 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ   

 Αριθμ. 4890 (6)
Μερική διόρθωση των αριθ. 15209/24.06.1963 

και 10290/05.09.2002 (ΦΕΚ 1219/Β΄/2012) απο-

φάσεων του Νομάρχη Πέλλης περί μεταβίβα-

σης κοινοχρήστων εκτάσεων του αγροκτήμα-

τος Αμπελιών στην πρώην Κοινότητα Αμπελιών. 

 Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 

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

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010).

2. Τις υπ’ αριθ. 81320 και 77909/01.12.2016 αποφάσεις του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β΄/30.12.2016), με τις οποίες εγκρί-
θηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας (π.δ. 133/2010, ΦΕΚ 226/Α΄/27.12.2010).

3. Τη με αριθ. πρωτ. 30110(385)27.01.2017 απόφαση 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και 
στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσι-
οδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 
πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπε-
ριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊ-
σταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/ 
Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/
Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 390/Β΄/10.02.2017).

4. Τη με αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.3141/24.10.2016 από-
φαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Αναπλή-
ρωση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας και Προγραμ-
ματικού Σχεδιασμού Π.Κ.Μ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη». 
(ΦΕΚ 3592/Β΄/04.11.2016).

5. Τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου περί «ανα-
κλήσεως, τροποποιήσεως, διορθώσεως κ.λπ. διοικητι-
κών πράξεων».

6. Το άρθρο 10 παρ. 8 του ν.2503/1997 «Διοίκηση, ορ-
γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
107/Α/30-5-1997).

7. Το άρθρο 197 του Αγροτικού Κώδικα (ΦΕΚ 342/Α/ 1949).
8. Το 36 παρ. 6 του ν.4061/2012 «Διαχείριση και προ-

στασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και 
λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 66/Α΄/22-3-2012).

9. Τις αριθμ. 15209/24.06.1963 και 10290/05.09.2002 
αποφάσεις Νομάρχη Πέλλης περί μεταβίβασης κοινο-
χρήστων εκτάσεων του αγροκτήματος Αμπελιών στην 
πρώην Κοινότητα Αμπελιών.

10. Τα κτηματολογικά στοιχεία της Οριστικής Διανομής 
του αγροκτήματος Αμπελιών.

11. Το γεγονός ότι εκ παραδρομής αναγράφηκε:
α) Στην αριθ. 15209/24.06.1963 απόφαση Νομάρχη 

Πέλλας ότι μεταβιβάζεται στην Κοινότητα Αμπελιών το 
αριθ. 2112 χέρσο τεμάχιο έκτασης 1.062 τ.μ. της Οριστι-
κής Διανομής του αγροκτήματος Αμπελιών, ενώ έπρεπε 
να αναγραφεί το αριθ. 2122 με την ίδια έκταση, δεδομέ-
νου ότι το πρώτο, ήδη είχε παραχωρηθεί σε κληρούχο.

β) Ως διαγραφέν, λόγω αναδασμού, το αριθ. 2112 τε-
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μάχιο στην αριθ. 10290/05.09.2002 απόφαση Νομάρχη 
Πέλλας, η οποία διόρθωνε την παραπάνω προγενέστερή 
της, αποφασίζουμε:

Διορθώνουμε τις αριθ. 15209/24.06.1963 και τη διορ-
θωτική αυτής 10290/15.09.2002 και συγκεκριμένα:

1. Στην πρώτη απόφαση διαγράφουμε το αριθ. 2112 
χέρσο τεμάχιο και αντί αυτού μεταβιβάζουμε το 2122 με 
την ίδια έκταση και τον ίδιο χαρακτηρισμό.

2. Από την δεύτερη απόφαση απαλείφουμε την διαγρα-
φή του αριθ. 2112 τεμαχίου, για τους παραπάνω λόγους.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παραπάνω αποφάσεις του 
Νομάρχη Πέλλας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Γιαννιτσά, 15 Μαρτίου 2017

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ.α.α.
Η αναπληρώτρια Αντιπεριφερειάρχη

ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ - ΑΗΔΟΝΑ   

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

(7)

 Στο 6ο θέμα που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3596/

τ.Β΄/12.10.2017, μετά την απόφαση Φ. 20219/2017/ 

0016732/28-09-2017 του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής, στη σελίδα 43187, στη β΄ στήλη, δι-

ορθώνεται η υπογραφή από το εσφαλμένο:

«Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ»,

στο ορθό:

«Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ»  

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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*02040021711170008*

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 Ανασυ-
γκρότησης. 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 υποβάλ-
λεται 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 δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να 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 συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις 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
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