
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπλήρωση της 106428/Δ2/2-7-2019 υπουρ-
γικής απόφασης (Β΄ 2875) με θέμα: Καθορισμός 
εξεταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήμα-
τα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης 
Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ΄ τάξης Εσπερινού 
Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού 
Λυκείου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2 Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία στον 
IBRAHIM MAIRI ΤΟΥ AHMD.

3 Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-
ράβαση λαθρεμπορίας σε βάρος του (επ) BARDHI 
(ov) TOFIK του MEHMET.

4 Έγκριση της αριθμ. 1059/11392/2-9-2019 σε ορθή 
επανάληψη Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου 
Ηγουμενίτσας περί μεταφοράς υπαλλήλων ΙΔΑΧ, που 
υπηρετούν στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» από 
το Ν.Π.Δ.Δ. «Προσχολική Αγωγή Κοινωνική Προστα-
σία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας» σε προσω-
ποπαγείς θέσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας.

5 Ορισμός ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων για το 
έτος 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    172155/Δ2 (1)
Συμπλήρωση της 106428/Δ2/2-7-2019 υπουργι-

κής απόφασης (Β΄ 2875) με θέμα: Καθορισμός εξε-

ταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήματα 

που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τά-

ξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ΄ τάξης Εσπερι-

νού Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενι-

κού Λυκείου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της περ. α της παρ. 12 του άρθρου 100 και 

των παρ. 3 και 4 του άρθρου 106 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

2) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4186/
2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου. 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 
Α΄ 193) που προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

4) Την περ α. της παρ. 2 του άρθρου 16 ν. 4186/2013 
(Α΄ 193) όπως ισχύει.

5) Το Προεδρικό Διάταγμα αριθμ. 81/2019 (Α΄ 119) με 
θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρ-
γηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων 
τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων».

6) Το Προεδρικό Διάταγμα αριθμ. 83/2019 (Α΄ 121) 
με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7) Το Προεδρικό Διάταγμα αριθμ. 84/2019 (Α΄ 123) με 
θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών 
και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων 
Υπουργείων».

8) Την με αριθμ. 6631/Υ1/20-7-2019 (Β΄ 3009) από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία 
Ζαχαράκη».

9) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και 
το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

10) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α του ν. 3966/
2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών 
Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών 
και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 118).

11) Την με αρ. 106428/Δ2/2-7-2019 υπουργικής από-
φασης (Β΄ 2875) με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης 
για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελ-
λαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ΄ τάξης 
Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενι-
κού Λυκείου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12) Την με αρ. 41/10-10-2019 Πράξη του Δ.Σ. του Ιν-
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

13) Το με αρ. 235/ΕΟΕ/23-10-2019 έγγραφο του Εθνι-
κού Οργανισμού Εξετάσεων.

14) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται 
από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.1/Γ/517/163976/
Β1/21-10-2019 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 
του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, αποφασίζουμε: 

Συμπληρώνουμε την με αρ. 106428/Δ2/2-7-2019 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 2875) με θέμα: «Καθορισμός 
εξεταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήματα που 
εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γε-
νικού Λυκείου, Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και 
Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου» όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει με τις παρακάτω παρατηρήσεις στην 
ύλη του μαθήματος των Μαθηματικών:

«Παρατηρήσεις:
Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι 

ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δεν διδάσκονται και 
δεν εξετάζονται.

Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν 
εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις, μπορούν, 
όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση 
ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.

Εξαιρούνται από την εξεταστέα-διδακτέα ύλη οι εφαρ-
μογές και οι ασκήσεις που αναφέρονται σε λογαρίθμους 
με βάση διαφορετική του e και του 10».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2019

H Υφυπουργός

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Ι

(2)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία 

στον IBRAHIM MAIRI ΤΟΥ AHMD. 

   Με την 108//2018/30-7-2018 Καταλογιστική Πράξη 
της Διευθύντριας του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέρι-
ος Βενιζέλος», επιβλήθηκαν, κατ΄άρθρο 150 παρ. 1α΄του 
ν.2960/2001, στον IBRAHIM MAIRI του AHMD, με αριθμό 
αιγυπτιακού διαβατηρίου ΑΑ6160813 και ήδη αγνώστου 
διαμονής, πολλαπλά τέλη ύψους δεκαεννέα χιλιάδων τρι-
ακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών 
(19.348,89€), πλέον ΤΧ και ΟΓΑ (2.4%) τετρακοσίων εξή-
ντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (464,37€), 
ήτοι συνολικά δεκαεννέα χιλιάδες οκτακόσια δεκατρία 
ευρώ και είκοσι λεπτά (19.813,20€), για λαθρεμπορία 
καπνικών. Ειδικότερα, στα Σπάτα Αττικής και συγκεκρι-
μένα στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, την 10-6-2018, 

ημέρα Κυριακή και ώρα 22:00 κατά την άφιξή του στον 
αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος από την Βηρυττό με την πτήση 
Α3 939, κατελήφθη να κατέχει στις αποσκευές του είκοσι 
πέντε (25) κιλά καπνό για ναργιλέ, τον οποίο εισήγαγε 
στην Ελληνική Επικράτεια με τρόπο που συνιστά το αδί-
κημα της λαθρεμπορίας, επιχειρώντας να στερήσει το 
Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση από δα-
σμοφορολογικές επιβαρύνσεις ύψους 6.449,63 ευρώ, 
διότι ο καπνός δεν έφερε τις ένσημες ταινίες φορολογίας 
του Υπουργείου Οικονομικών, από τις οποίες αποδει-
κνύεται η καταβολή αυτών και η νόμιμη προέλευσή των 
καπνικών ειδών.

Η παραπάνω πράξη του αποτελεί τελωνειακή παράβα-
ση κατ’ άρθ. 142 παρ. 2 και 155 παρ. 1 α΄του ν.2960/2001.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

  ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Ι

(3)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-

ράβαση λαθρεμπορίας σε βάρος του (επ) BARDHI 

(ov) TOFIK του MEHMET.

   Με την MRN 19GRYK26020000042-8/31-10-2019 κα-
ταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τε-
λωνείου Κέρκυρας, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση 
των διατάξεων του άρθρου 152 παρ. 1 του ν. 2960/2001 
(Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), βάσει των διατάξεων των 
άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδαφ. ζ' 
του ν. 2960/2001, επιβάλεται σε βάρος του υπαιτίου (επ) 
BARDHI(ov) TOFIK του MEHMET και της ZAHIDE, κάτοχο 
του αριθμ. BF 1366639 διαβατηρίου εκδόσεως των Αλ-
βανικών Αρχών, γεννηθέντα στις 7-3-1986 στην Αλβανία, 
άνευ ΑΦΜ, με δηλωθείσα διεύθυνση φιλοξενίας κατά τη 
στιγμή της σύλληψης τη Μεσσαριά του νομού Κέρκυρας 
και μόνιμος κάτοικος περιοχής Durres Αλβανίας σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του διαβιβασθέντος φακέλου της 
δικογραφίας από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, και 
ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος ανερχόμενο 
στο ποσό χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), που 
είναι το ελάχιστο που μπορεί να επιβληθεί, καθώς το 
τριπλάσιο των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων ανέρ-
χεται στο ποσό των 360,51 ευρώ (120,17 ευρώ Χ 3), λόγω 
τέλεσης λαθρεμπορικής παράβασης, και συγκεκριμένα 
της κατοχής μιας νάιλον σακούλας, βάρους πεντακοσίων 
τριών (503) γραμμαρίων ψιλοκομμένου χύμα καπνού 
προοριζόμενου για την κατασκευή στριφτών τσιγάρων, 
αγνώστου προελεύσεως και χωρίς ταινίες ασφαλείας, 
χωρίς την προηγούμενη καταβολή των αναλογούντων 
φόρων, που έλαβε χώρα την 27-1-2018 και ώρα 20:15 
εντός της περιοχής Νέος Λιμένας Κέρκυρας και κατά τον 
κατάπλου του πλοίου «ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ».

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΛΥΡΑ
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Αριθμ. 165712 (4)
    Έγκριση της αριθμ. 1059/11392/2-9-2019 σε 

ορθή επανάληψη Διαπιστωτική Πράξη του Δη-

μάρχου Ηγουμενίτσας περί μεταφοράς υπαλλή-

λων ΙΔΑΧ, που υπηρετούν στο πρόγραμμα «Βο-

ήθεια στο Σπίτι» από το Ν.Π.Δ.Δ. «Προσχολική 

Αγωγή Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δή-

μου Ηγουμενίτσας» σε προσωποπαγείς θέσεις 

του Δήμου Ηγουμενίτσας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133/

τ.Α΄/19-7-2018) (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30-5-1997) 
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δι-
ατάξεις».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234 /τ.Α΄/
27-12-2010), «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015 
(ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης 
- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 
21/τ.Α΄/21-2-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυ-
βερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

7. Τη με αριθμ. 13912/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού του Βασιλείου Μιχελά-
κη του Πολυκάρπου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμέ-

νης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 250/
26-5-2017 τ.Υ.Ο.Δ.Δ.).

8. Τις διατάξεις του αρ. 91 παρ. 1 και 6 του ν.4583/2018 -
Ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» σε οργα-
νικές μονάδες των ΟΤΑ α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών 
με μόνιμο προσωπικό.

9. Την με αριθμ. 1921/11-1-2019 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών.

10. Την αριθμ. 35641/10078/8-9-2011 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου - Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ηγουμενίτσας 
Νομού Θεσπρωτίας» (ΦΕΚ 2103/τ.Β΄/21-9-2011), όπως 
τροποποιήθηκε και σήμερα ισχύει.

11. Την με αριθμ. 1059/11392/2-9-2019 σε ορθή επα-
νάληψη Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου Ηγουμε-
νίτσας.

12. Η μισθολογική δαπάνη του εν λόγω προσωπι-
κού ειδικά για το οικονομικό έτος 2019, καλύπτεται από 
τις πιστώσεις του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» 
που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 153 του 
ν. 4483/2017, οι οποίες μεταφέρονται στον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται με απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους Δήμους.

13. Την αριθμ. 14663/22-10-2019 οικονομική βεβαίω-
ση του Δήμου Ηγουμενίτσας.

14. Την με αριθμ. οικ. 75532/2-6-2017 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυ-
τικής Μακεδονίας «Αναπλήρωση Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας», 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθμ. 1059/11392/2-9-2019 σε ορθή 
επανάληψη Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου Ηγου-
μενίτσας για τη μεταφορά των κάτωθι υπαλλήλων με 
σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που υπη-
ρετούν στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» από το 
Ν.Π.Δ.Δ. «Προσχολική Αγωγή Κοινωνική Προστασία και 
Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας» σε προσωποπαγείς 
θέσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας, ως εξής:

α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ 

1 ΣΤΑΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ Α΄

2 ΠΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ Β΄

3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ Γ΄

4 ΠΑΜΠΟΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ Γ΄
Από την απόφαση αυτή προκύπτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου 

Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας, για την οποία υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση στους Κ.Α. 70.6011 (60.000,00 €), ΚΑ 
70.6051 (20.000,00 €), στον ΚΑ 70.6041 (331.000,00 €) και στον ΚΑ 70.6054 (100.500 €), αυτού. Ανάλογες πιστώσεις 
θα προβλεφθούν και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 4 Νοεμβρίου 2019

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.α.α.
Ο Αναπλητωτής Προϊστάμενος 
Γενικής Διευθύνσης Δασών 
και Αγροτικών Υποθέσεων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
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Αριθμ. ΕΞ/679581/3175 (5)
    Ορισμός ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων για 

το έτος 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλ-

κιδικής.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186-Δ του ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης»» (ΦΕΚ 
87/Α΄/7-6-2010).

2. Το π.δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ Α΄ 226/27-12-2010) όπως 
τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 81320 και 77909/1-12-2016 
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ.Β΄/
30-12-2016).

3. Την αριθμ. Γ.ΠΚ.Μ./οικ.2482/3-9-2019 (ΦΕΚ 708/
Υ.Ο.Δ.Δ./9-9-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρι-
κής Μακεδονίας περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και 
ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπερι-
φερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 
202 Α΄) "Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λει-
τουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπο-
ρίου και της αγοράς Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης".

5. Τις διατάξεις του άρθρων 16 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 
173/Α΄/8-8-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊ-
όντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.», 
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του 
ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/8-8-2013) «Κανόνες ρύθμισης 
της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και 
άλλες διατάξεις.», όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 114 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α΄/
22-12-2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, 
Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας 
ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τρο-
ποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».

7. 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. 
(ΦΕΚ 112/τ.Α΄/2010).

8. Την με αριθμ. 45/20-1-2017 (ΑΔΑ: 7ΓΖ2465ΧΙ8-5ΨΩ) 
εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προ-
στασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 114 
του ν. 4446/2016 για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις.

9. Την αριθμ. ΕΞ/545857/3366/8-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΦΒ97ΛΛ-
ΒΞ9) (ΦΕΚ 5204/Β΄/2018) απόφαση του Αντιπεριφερειάρ-
χη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός ενδιάμεσων εκ-
πτωτικών περιόδων για το έτος 2019 στην Περιφερειακή 
Ενότητα Χαλκιδικής».

10. Το με αριθμ. ΟΙΚ/638990/2975/11-10-2019 έγ-
γραφο - πρόσκληση της υπηρεσίας μας, με το οποίο οι 

εκπρόσωποι των Δήμων, των εμπορικών συλλόγων και 
των εμπορικών οργανώσεων της Π.Ε. Χαλκιδικής κλή-
θηκαν να συμμετέχουν σε σύσκεψη για τον ορισμό των 
ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων για το έτος 2020 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

11. Την αριθμ. 309/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής.

12. Το αριθμ. 5513/30-10-2019 έγγραφο του Επιμελη-
τηρίου Χαλκιδικής σχετικά με το θέμα της σύσκεψης, με 
το οποίο κοινοποιήθηκαν στην υπηρεσία μας και οι από-
ψεις του Συλλόγου Εμπόρων και Επαγγελματιών Νέων 
Μουδανιών, του Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Παραγωγών και Εμπόρων Δήμου Πολύγυρου 
Χαλκιδικής, της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής και του 
Σωματείου Επαγγελματιών Ουρανούπολης.

13. Τις απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίες 
διατυπώθηκαν στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε 
στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο γραφείο του Αντιπεριφε-
ρειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και το 
με ημερομηνία 31-10-2019 πρακτικό αναφορικά με τα 
θέματα της ανωτέρω σύσκεψης.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προ-
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας,αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων 
συνολικής διάρκειας τριάντα (30) ημερών για το έτος 
2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής ως εξής:

• Από 1 έως 10 Μαΐου
• Από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου και
• Από 1 έως 10 Νοεμβρίου
Εντός των ανωτέρω ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, 

επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία όλων των εμπο-
ρικών καταστημάτων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του άρθρου 15 και την περίπτωση ε' της παραγράφου 1 
του άρθρου 16 του ν. 4177/2013, όπως ισχύουν, τις εξής 
δύο (2) Κυριακές:

• Την πρώτη Κυριακή του μηνός Σεπτεμβρίου και
• Την πρώτη Κυριακή του μηνός Νοεμβρίου
Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με 

επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη 
Κυριακή.

Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν προαιρε-
τικά κατά τις παραπάνω Κυριακές, εντός του πλαισίου 
ωραρίου που ορίζεται στο άρθρο 12 του ν. 3377/2005, 
δηλαδή από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00.

Τις υπόλοιπες Κυριακές των ενδιάμεσων εκπτώσεων, 
επιτρέπεται η λειτουργία όσων καταστημάτων πληρούν 
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του 
ν. 4177/2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και μόνο 
στην περίπτωση που αυτές οι ημέρες περιλαμβάνονται 
στις Κυριακές για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί σχετική αι-
τιολογημένη απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, σύμφωνα με 
την σχετική εξουσιοδότηση που παρέχει η ίδια διάταξη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πολύγυρος, 1 Νοεμβρίου 2019 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02042662211190004*
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