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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών
και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της
έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και
κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013
(Κ.Φ.Δ.)» (Β΄2470), όπως ισχύει.

2

Έγκριση μόνιμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 21/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠΟΙΖΩ) του Δήμου Βέροιας,
στο πλαίσιο της «Μελέτης σήμανσης της οδού Βλάχων Ηρωίδων και Ακροπόλεως για τη σύνδεση με
τη γέφυρα Αφών Κούσιου Δήμου Βέροιας».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1227
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών
και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της
έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του
ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β΄2470), όπως ισχύει.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως
προστέθηκε με τις διατάξεις του ν. 4646/2019 (Α΄201)
και ισχύει.
β) Του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄251), όπως
ισχύει.
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γ) Του Κεφαλαίου Α΄ του μέρους Πρώτου του ν. 4389/
2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄94).
δ) Του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (Α΄285), όπως
ισχύει.
ε) Του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α΄58), όπως ισχύει.
2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ2017/10.03.2017
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄968 και Β΄1238), όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).
5. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών» (Β΄2901).
6. Την υπ΄ αρ. 339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β΄3051).
7. Την υπ΄ αρ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου
41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, τις αποφάσεις υπ΄ αρ.
39/3/30.11.2017 του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020
του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
8. Την υπό στοιχεία Α. 1138/2020 κοινή απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
«Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και
της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και
κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)»
(Β΄2470).
9. Την ανάγκη διευκόλυνσης ειδικών κατηγοριών
οντοτήτων, ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης
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ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων, λόγω της φύσης των διενεργούμενων συναλλαγών τους.
10. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του
χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης
δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,
καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013
(Κ.Φ.Δ.)» (Β΄2470), όπως ισχύει, ως ακολούθως:
1. Η περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται
ως εξής: «Συναλλαγών που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, ύδατος μη ιαματικού (Ε.Υ.Δ.Α.Π., λοιποί πάροχοι κ.λπ.), καθώς και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής
τηλεόρασης,».
2. Στο τέλος της περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 προστίθεται η φράση:
«καθώς και την Τράπεζα της Ελλάδος,»
3. Το δεύτερο εδάφιο της περ. δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 4 διαγράφεται.
4. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερ. γβ΄ της περ. γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαιρετικά, για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, οι
οντότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού
αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές
οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, οι οντότητες
παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και
η Τράπεζα της Ελλάδος, διαβιβάζουν τα συγκεκριμένα
δεδομένα, συγκεντρωτικά, στον ίδιο, ως άνω, οριζόμενο
χρόνο, ανά περίπτωση.».
5. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου
ισχύει και για τα έσοδα από λιανικές συναλλαγές.».
6. Η περ. β΄ του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Από την 01/10/2020 δύνανται να διαβιβάζονται στην
ψηφιακή πλατφόρμα myData τα δεδομένα της σύνοψης
και ο χαρακτηρισμός εσόδων και εξόδων των λογιστικών
στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και
μετά, με τους λοιπούς τρόπους διαβίβασης πέραν των
Παροχών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων
στο χρόνο που ορίζεται στις επόμενες περιπτώσεις γ)
έως ε). Από την 01/01/2021 τα ως άνω δεδομένα των
λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής, διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην
ψηφιακή πλατφόρμα myData.».
7. Η περ. γ΄ του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Έως και την 28/02/2021 δύνανται να διαβιβάζονται
στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και
ο χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν
εκδοθεί από την 01/10/2020 έως και την 31/12/2020,
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εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν
προγενέστερα σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄
ανωτέρω. Ειδικά στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη των παραπάνω περιπτώσεων
που διενεργείται για στοιχεία που έχουν εκδοθεί έως και
την 31/12/2020, αυτά δύνανται να διαβιβάζονται από το
Λήπτη από 01/03/2021 έως και 31/03/2021. Ο Εκδότης
δύναται να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις εν λόγω
συναλλαγές έως και 30/04/2021.».
8. Η περ. δ΄ του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Έως και την 28/02/2021 δύνανται να διαβιβάζονται
στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων
σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/10/2020
έως και την 31/12/2020, εκτός από τα δεδομένα που οι
οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με τις
περιπτώσεις α΄ και β΄ ανωτέρω.».
9. Η περ. ε΄ του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά για τις εγγραφές μισθοδοσίας η διαβίβαση των
δεδομένων για το χρονικό διάστημα από 01/10/2020
έως 31/12/2020 δύναται να διενεργείται έως και τις
28/02/2020.».
10. Στο άρθρο 7 προστίθεται περ. στ) ως εξής:
«στ. Για την εφαρμογή των κινήτρων των παρ. 2 και 3
του άρθρου 71 ΣΤ του ν. 4172/2013 για το φορολογικό
έτος 2020, το σύνολο των απαιτούμενων, σύμφωνα με
την παρούσα, δεδομένων για στοιχεία που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν από 01/01/2020 έως και 31/12/2020,
διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι και τις 28/02/2021.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2020
Ο Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Διοικητής
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 6492
(2)
Έγκριση μόνιμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 21/2020 απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠΟΙΖΩ) του Δήμου Βέροιας, στο πλαίσιο της «Μελέτης σήμανσης της οδού Βλάχων Ηρωίδων και Ακροπόλεως για τη σύνδεση με τη γέφυρα Αφών Κούσιου
Δήμου Βέροιας».
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
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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 Αυτοδιοίκησης 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
κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) (Α΄57),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3542/2007
«Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ» (Α’50) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261).
6. Το υπ΄ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης 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 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
7. Την υπ΄ αρ. 54218/11-07-2013 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων»
(ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ).
8. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(Α΄47), καθώς και την υπ΄ αρ. 14138/15-5-2017 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών για τον διορισμό Συντονιστή
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250 - ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΟ7-ΗΜΞ).
9. Την υπ΄ αρ. 35748/30-5-2017 (Β΄1971) απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για την ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής
πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους
Προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της.
10. Την παρ. 13α του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και
άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄134).
11. Το υπ΄αρ. 5475/21-8-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης
Διοίκησης Π.Ε Ημαθίας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με το οποίο βεβαιώνεται το νομότυπο
της διαδικασίας έκδοσης της υπ΄αρ. 21/17-8-2020 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ (ΑΔΑ: 67ΛΚΩ90-Χ4Λ) του Δήμου Βέροιας.
12. Το υπ΄αρ. 16671/27-8-2020 (υπό στοιχεία ΔΙΠΕΧΩΣ 6492/1-9-2020) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας με το οποίο διαβιβάζεται
στην υπηρεσία μας η απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ του θέματος,
με την κυκλοφοριακή μελέτη που τη συνοδεύει.
13. Την από 10-7-2020 «Μελέτη σήμανσης Γέφυρας
Κούσιου», όπως συντάχθηκε, ελέγθηκε και εγκρίθηκε
από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας
και συνοδεύει την απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ του θέματος.
14. Το υπ΄αρ. 116/19-8-2020 έγγραφο της «ΚΤΕΛ Ν.
Ημαθίας Α.Ε», με το οποίο συμφωνεί με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρούσας.
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
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Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολογούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας,
συμβάλλοντας στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στη
βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της περιοχής,
αποφασίζουμε:
Την έγκριση των μόνιμων μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 21/2020 απόφαση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠΟΙΖΩ) του Δήμου
Βέροιας, στο πλαίσιο της «Μελέτης σήμανσης της οδού
Βλάχων Ηρωίδων και Ακροπόλεως για την σύνδεση με
τη γέφυρα Αφών Κούσιου Δήμου Βέροιας», όπως παρακάτω:
Α. Την προτεραιότητα των οχημάτων κινούμενων επί
της οδού Ακροπόλεως έναντι των οχημάτων κινούμενων
επί της γέφυρας Κούσιου.
Β. Την προτεραιότητα των οχημάτων κινούμενων επί
της οδού Βούλας Χατζίκου (πρώην Αριστοφάνους), όπως
διαμορφώθηκε μετά την απόδοση στην κυκλοφορία της
γέφυρας Κούσιου έναντι των οχημάτων κινούμενων επί
της οδού Βλάχων Ηρωίδων (πρώην Κόδρου).
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
• Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος θα πρέπει να
είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(ΚΟΚ), τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών και τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
• Τα επιμέρους χαρακτηριστικά των διαβάσεων πρέπει
να συμφωνούν με τις αρχές σχεδιασμού της υπό στοιχεία
Δ. 13/0/1372/2018 υπουργικής απόφασης (Β΄85).
• Την ευθύνη για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων του θέματος έχει ο Δήμος Βέροιας, ο οποίος
υποχρεούται, καθ΄ όλη τη διάρκεια εφαρμογής τους, να
παρακολουθεί και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα
του σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της
πόλης. Ο επανέλεγχος και η πιθανή βελτιστοποίηση με
εφαρμογή τυχόν νέων κυκλοφοριακών παρεμβάσεων θα
εκτελεστεί στο χρονικό διάστημα από 6 έως 12 μηνών
μετά την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της
παρούσας.
• Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υποστηρίζουν και τις
ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
• Η εν λόγω έγκριση αφορά μόνο στα μόνιμα μέτρα
ρύθμισης της κυκλοφορίας και όχι την έγκριση της μελέτης εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
• Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται
και δεν υποκαθίστανται άλλες απαιτούμενες άδειες ή
εγκρίσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση και τη
λειτουργία του έργου.
• Η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των οδών,
πραγματοποιείται από τους φορείς που τις συντηρούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του
ν. 2696/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή
εκτέλεση και λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
τους.
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Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται με την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης,
των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.
Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄112).

Τεύχος B’ 4561/15.10.2020

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 8 Οκτωβρίου 2020
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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