
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέ-
τρου αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπη-
ρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή Αναλυτικής 
Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.).

2 Ορισμός ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων για 
τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.: Β/7/οικ.53026/4585  (1)
Όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέ-

τρου αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπη-

ρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή Αναλυτικής 

Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του 

ν.4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» 
(Α΄167).

2. Τις διατάξεις του αρθ.101 του ν. 4172/2013 «Φορο-
λογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε 
και ισχύει με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Α’168).

5. Το άρθρο 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαί-
ου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» (ΦΕΚ 8/τ.Α’/
23-1-2019).

8. Τις διατάξεις της Φ.80000/οικ.25379/312/29-8-2013 
απόφασης Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας «Διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής 
διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών 
εντός του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών 
(ΚΕΑΟ).»(Α’2699).

9. Την Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύ-
σταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουρ-
γών» (Β’2901).

10. Την αρ. 33167/Δ1.11368/25-7-2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώ-
τη Μηταράκη» (ΦΕΚ Β’3053).

11. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις εφαρμογής του μέτρου

1. Το ΚΕΑΟ δύναται, εκτός των μέτρων αναγκαστικής 
είσπραξης που προβλέπονται από τον ΚΕΔΕ, να ανα-
στείλει για τον εργοδότη τη χρήση των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ, εφόσον 
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Ο εργοδότης ασφαλίζει προσωπικό μέσω ΑΠΔ χω-
ρίς να καταβάλει τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές 
εισφορές.

β) Ο εργοδότης δεν βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης 
οφειλών ή προβαίνει επανειλημμένα σε ρυθμίσεις οφειλών 
και απώλεια αυτών αυξάνοντας το ποσό της οφειλής του.

γ) Η μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ανά-
γεται σε έξι τουλάχιστον μισθολογικές περιόδους κατά 
τη διάρκεια ενός έτους ή και λιγότερες αν ο εργοδότης 
εντοπίζεται να χρησιμοποιεί μεθόδους που παρεμποδί-
ζουν την ικανοποίηση του ΕΦΚΑ από την περιουσία του 
οφειλέτη ή δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό των πραγ-
ματικών υπευθύνων και ιδίως αν η μη καταβολή των 
ασφαλιστικών οφειλών συνδυάζεται με:

αα) Δημιουργία νέας επιχείρησης με την ίδια έδρα 
ή/και το ίδιο αντικείμενο εργασιών ή /και τον ίδιο δια-
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κριτικό τίτλο με την επιχείρηση που έχει δημιουργήσει 
οφειλές και την ασφάλιση σε αυτή του ίδιου προσωπικού 
ή μέρους αυτού.

ββ) Τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης προσώπων χωρίς 
περιουσία ή προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριό-
τητα ή πρώην εργαζομένων της επιχείρησης, ώστε να 
μην είναι δυνατή η ικανοποίηση του φορέα από την πε-
ριουσία του υπευθύνου.

γγ) Δημιουργία οφειλής με την έναρξη λειτουργίας της 
επιχείρησης ή μεγάλη αύξηση στον αριθμό των εργαζο-
μένων σε μικρό χρονικό διάστημα.

δδ) Μη συμμόρφωση του οφειλέτη μετά από άρση 
προηγούμενης αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ.

2. Η αναστολή της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρε-
σιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ γίνεται από την 
κεντρική υπηρεσία του ΚΕΑΟ που αποστέλλει σχετική 
ειδοποίηση στην αρμόδια για τη διαχείριση της διαδι-
κτυακής πύλης του ΕΦΚΑ υπηρεσία.

 Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής Α.Π.Δ. και προϋποθέσεις 
καταχώρισης των στοιχείων τους μετά την 
εφαρμογή του μέτρου

1. Μετά την εφαρμογή του μέτρου οι Α.Π.Δ. των περιό-
δων της αναστολής υποβάλλονται με ψηφιακό - μαγνη-
τικό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία μισθωτών του ΕΦΚΑ 
και η καταχώρισή τους στο πληροφοριακό σύστημα του 
ΕΦΚΑ γίνεται υπό προϋποθέσεις ως εξής:

α) Κατά την πρώτη μετά την αναστολή προσέλευση 
του εργοδότη ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώ-
που στην αρμόδια υπηρεσία μισθωτών του ΕΦΚΑ, αν 
υποβάλλονται με ψηφιακό -μαγνητικό μέσο Α.Π.Δ. για 
περισσότερες της μιας και μέχρι έξι (6) μισθολογικές 
περιόδους, είναι δυνατή η καταχώριση αυτών, αν έχουν 
καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές τουλάχιστον της 
τελευταίας απαιτητής Α.Π.Δ. Αν κατά την πρώτη προσέ-
λευση υποβάλλονται Α.Π.Δ. για περισσότερες από έξι 
(6) μισθολογικές περιόδους, είναι δυνατή η καταχώριση 
αυτών, αν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές 
που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού 
ποσού εισφορών που δηλώνεται με τις Α.Π.Δ που υπο-
βάλλονται.

β) Κατά την δεύτερη μετά την αναστολή προσέλευση 
του εργοδότη ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν προ-
σώπου στην αρμόδια υπηρεσία για υποβολή Α.Π.Δ. με 
ψηφιακό - μαγνητικό μέσο, είναι δυνατή η καταχώριση 
αυτών, αν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές 
που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού 
ποσού εισφορών που δηλώνεται με τις Α.Π.Δ. που υπο-
βάλλονται.

γ) Για κάθε επόμενη υποβολή με ψηφιακό - μαγνητικό 
μέσο ΑΠΔ μίας ή περισσότερων μισθολογικών περιό-
δων δεν είναι δυνατή η καταχώριση αυτών, αν δεν έχουν 
καταβληθεί οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές που 
δηλώνονται με αυτήν ή αυτές.

2. Η καταχώριση των Α.Π.Δ. της περιόδου αναστολής 
κατά τους όρους της προηγούμενης παραγράφου γίνεται 
με την πρόσθετη προϋπόθεση της προσκόμισης στο αρ-

μόδιο υποκατάστημα μισθωτών του ΕΦΚΑ των στοιχείων 
των φορολογικών δηλώσεων των τελευταίων τριών ετών 
του εργοδότη και των συνυπεύθυνων προσώπων, ήτοι 
των εντύπων ΕΙ, Ε2, Ε9, των εκκαθαριστικών φορολογίας 
εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα και των εντύπων Ν, 
Ε2, Ε3 και Ε9 για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότη-
τες, καθώς και των μισθωτηρίων συμβολαίων έδρας και 
παραρτημάτων του εργοδότη. Τα φορολογικά στοιχεία 
αποστέλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ. Η υπο-
χρέωση της παραγράφου αυτής ισχύει μέχρι την έκδοση 
της κοινής απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 69 
του ν.4635/2019 (ΑΊ67) και την παροχή στο ΚΕΑΟ της δυ-
νατότητας απευθείας άντλησης των φορολογικών στοι-
χείων του εργοδότη και των συνυπεύθυνων προσώπων.

3. Οι Α.Π.Δ. που έχουν κατατεθεί με ψηφιακό - μαγνη-
τικό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία μισθωτών του ΕΦΚΑ 
αλλά δεν μπορούν να καταχωριστούν σύμφωνα με ανα-
φερόμενα στην παράγραφο 1 της παρούσας, θεωρού-
νται μη υποβληθείσες.

Άρθρο 3
Ενεργοποίηση ελεγκτικού μηχανισμού

Για την επιβολή του μέτρου της αναστολής χρήσης 
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υπο-
βολή ΑΠΔ, το ΚΕΑΟ ενημερώνει την αρμόδια για τον 
έλεγχο του εργοδότη υπηρεσία του ΕΦΚΑ προκειμένου 
να διενεργηθεί έλεγχος σχετικά με τη λειτουργία της 
επιχείρησης, την ύπαρξη τυχόν συνυπεύθυνων ή συν-
δεδεμένων επιχειρήσεων, καθώς και για τη διαπίστωση 
του πραγματικού της απασχόλησης και την τήρηση της 
ασφαλιστικής νομοθεσίας. Η αρμόδια ελεγκτική υπηρε-
σία του ΕΦΚΑ γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του 
ΚΕΑΟ τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Ο εργοδότης ενημερώνεται για την αναστολή χρήσης 
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με αποστολή ηλεκτρονι-
κού μηνύματος.

Άρθρο 4
Άρση του μέτρου

1. Η άρση του μέτρου της αναστολής χρήσης των ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ, 
γίνεται εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) εξόφληση της συνολικής οφειλής, συμπεριλαμβα-
νομένων και των ασφαλιστικών εισφορών που δηλώθη-
καν με τις ΑΠΔ των χρονικών περιόδων αναστολής και 
παραλήφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας 
απόφασης ή

β) ρύθμιση της συνολικής οφειλής, συμπεριλαμβανο-
μένων και των ασφαλιστικών εισφορών των ΑΠΔ των 
χρονικών περιόδων αναστολής που παραλήφθηκαν σύμ-
φωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, υπό την προϋπόθεση 
της αποστολής στο ΚΕΑΟ των φορολογικών στοιχείων 
της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας που προσκόμι-
σε ο εργοδότης και τα αποτελέσματα του ελέγχου του 
άρθρου 3 της παρούσας.

2. Η άρση γίνεται από την κεντρική υπηρεσία του ΚΕΑΟ 
που αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στην αρμόδια για τη 
διαχείριση της διαδικτυακής πύλης του ΕΦΚΑ υπηρεσία. 
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Προϋπόθεση είναι η υποβολή αιτήματος του εργοδότη 
στην αρμόδια για την παραλαβή της ΑΠΔ υπηρεσία του 
ΕΦΚΑ. Αν δεν υποβληθεί αίτημα από τον οφειλέτη, η 
άρση γίνεται αυτεπάγγελτα από την κεντρική υπηρεσία 
του ΚΕΑΟ μετά την εξόφληση της συνολικής οφειλής.

3. Οι Α.Π.Δ. των μισθολογικών περιόδων από τη ρύθμι-
ση της οφειλής και μέχρι την άρση της αναστολής υπο-
βάλλονται με ψηφιακό - μαγνητικό μέσο στην αρμόδια 
υπηρεσία του ΕΦΚΑ και η καταχώρισή τους γίνεται, εφό-
σον καταβάλλονται οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές 
που δηλώνονται με αυτές.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από τη δημοσίευσή της, 
να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2019 

Ο Υπουργός  Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. : Οικ. 1473  (2)
Ορισμός ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων για 

τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α’) «Οργανι-
σμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 4302/ Β’).

3. Την αριθμ. πρωτ. 7281/2019 (21-06-2019) απόφαση 
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την 
επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών 
εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και την ανάδειξη του Πε-
ριφερειάρχη και των τακτικών και αναπληρωματικών 
Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας για την περίοδο 01-09-2019 έως 31-12-2013.

4. Την αριθμ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 2482/03-09-2019 
(ΦΕΚ 708/ΥΟΔΔ/09-09-2019) απόφαση Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών 
και ανάθεση τομέων ευθύνης στους θεματικούς Αντιπε-
ριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

5. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α’) Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις».

6. 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», 
όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 ν. 4177/2013 
(ΦΕΚ 173 Α’) « Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων 
και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 114 «Τροποποίηση του
ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων 
και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», του 
ν.4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α’).

8. Την αριθμ. πρωτ. 45/20-01-2017 Εγκύκλιο της Γε-
νικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Κατανα-
λωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 
7ΓΖ2465ΧΙ8-5ΨΩ).

9. Την αριθμ. πρωτ. 529/21-03-2017 (ΦΕΚ Β’/1255) 
απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης «Ορισμός ενδιάμεσων εκπτωτικών περι-
όδων για τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης».

10. Την αριθμ. πρωτ. 153/17-09-2019 επιστολή του 
Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με την οποία αιτεί-
ται την κατάργηση της ενδιάμεσης εκπτωτικής περιόδου, 
από την ημέρα έναρξης λειτουργίας της Δ.Ε.Θ. έως την 
ημέρα λήξης της, όπως αυτή ορίστηκε με την ανωτέρω 
9’σχετική απόφαση και τον ορισμό δύο ενδιάμεσων εκ-
πτωτικών περιόδων, από την 1η έως την 15η Μαΐου και 
από την 1η έως την 15η Νοεμβρίου.

11. Το αριθμ. πρωτ. 580895(13529)/23-09-2019 έγγρα-
φο του τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσ-
σαλονίκης, με το οποίο ζητήθηκε η γνώμη των εμπλε-
κόμενων φορέων και επαγγελματικών οργανώσεων του 
Νομού εντός εύλογης προθεσμίας είκοσι ημερών, σύμ-
φωνα με το άρθρο 114 του ν.4446/2016.

12. Την από 26-09-2019 απάντηση του Εμπορικού 
Συλλόγου Καλαμαριάς «Ο ΕΡΜΗΣ» (Α.Π. υπηρεσίας 
605291(14124)/27-09-2019).

13. Την αριθμ. πρωτ. 796/07-10-2019 απάντηση της 
Ένωσης Επαγγελματιών Εμπόρων Δήμου Θέρμης (Α.Π. 
υπηρεσίας: 627623(14677)/08-10-2019).

14. Την αριθμ. πρωτ. 643/18-10-2019 του Εργατοϋ-
παλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (Α.Π. υπηρεσίας: 
655885(15374)/18-10-2019).

15. Την από 18-10-2019 απάντηση της Ένωσης 
Εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης με (Α.Π. υπηρεσίας: 
655882(15373)/18-10-2019).

16. Την από 24-10-2019 απάντηση του ΣΕΛΠΕ (Α.Π. 
υπηρεσίας: 666772(15621)/24-10-2019).

17. 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:

Ορίζουμε όπως για τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσ-
σαλονίκης ισχύουν οι κάτωθι ενδιάμεσες εκπτωτικές 
περίοδοι συνολικής διάρκειας τριάντα (30) ημερών:

Α. από την 1η έως την 15η Μαΐου,
από την 1η έως την 15η Νοεμβρίου, 
όπως ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4177/

2013 (ΦΕΚ 173/Α’), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με 
την παρ.1 του άρθρου 114 του ν.4446/206 (ΦΕΚ 240/Α’).
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Β. Την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών κατα-
στημάτων την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των εν-
διάμεσων εκπτωτικών περιόδων του πρώτου δεκαπεν-
θήμερου του Μαΐου και του πρώτου δεκαπενθήμερου 
του Νοεμβρίου, όπως χρονικά ορίζεται από το άρθρο 16 
του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α’), ως ισχύει.

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

Η παρούσα απόφαση δύναται να αναθεωρείται ετησί-
ως με απόφαση που εκδίδεται μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 

του έτους που προηγείται της εφαρμογής των νέων εν-
διάμεσων εκπτώσεων. Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας 
απόφασης, θεωρείται ότι ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.

Με την παρούσα παύει να ισχύει η αριθμ. πρωτ. 529/
21-03-2017 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτι-
κής Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1255/Β’).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2019 

Η Αντιπεριφερειάρχης 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ

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