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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/
29.05.2019 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα:
«Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς
καταναλωτές σε περιοχές που λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε και Υβριδικοί σταθμοί, σύμφωνα με το
άρθρο 25 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’
2172).

2

Κατάργηση μεταλλειοκτησίας επί της αριθμ. 96
Παραχώρησης Μεταλλείου του Νομού Φθιώτιδας.

3

Τροποποίηση απόφασης μεταβίβασης αρμοδιότητας στον Περιφερειακό Σύμβουλο Νικολή Νικόλαο.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/9021/349
(1)
Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/
29.05.2019 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα:
«Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές που λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε και Υβριδικοί σταθμοί, σύμφωνα με το
άρθρο 25 του ν.3468/2006, όπως ισχύει» (ΦΕΚ
Β’ 2172).
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’129) και ιδίως
του άρθρου 25, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4585/2018 (ΦΕΚ Α’ 216) και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε
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θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α’ 85), όπως
ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4585/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από
23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με τον ν.2779/1999
(Α’ 296) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 216) και ιδίως της
παρ. 2 του άρθρου 3.
4. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου,
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 179) και ιδίως
του άρθρου 118.
5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη,
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 133).
7. Τις διατάξεις ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄141)» (ΦΕΚ Α’ 166), όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό
Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (ΦΕΚ Α’38).
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9. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 45),
όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 13 έως 15.
10. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης.» (ΦΕΚ Α’ 133).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’98).
12. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ Α’160)
και του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 180).
13. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114) και του
π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’ 119).
14. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 121).
15. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288/23.07.2019
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμο
Θωμά» (ΦΕΚ Β’ 3107).
16. Την αριθμ. ΥΠ ΕΣ/1095 Α/09.08.2019 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» (ΦΕΚ Β’3180).
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/
1597/29.05.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές
σε περιοχές που λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε και Υβριδικοί
σταθμοί, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 3468/2006,
όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 2172), ως εξής:
Η παράγραφος 7 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως
εξής:
7. Στην περίπτωση που στις υποβληθείσες ενστάσεις
τίθενται θέματα που αφορούν στα διοικητικά όρια μεταξύ των Κοινοτήτων, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτασης
Ενστάσεων, προκειμένου αυτές να εξεταστούν, προσκαλεί στην Επιτροπή ως μέλη, και:
(α) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε Κοινότητα, οι οποίες διεκδικούν τη διοικητική υπαγωγή της γεωγραφικής
περιοχής εγκατάστασης των Σταθμών.
(β) έναν (1) μηχανικό της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης κατά προτίμηση με ειδικότητα Τοπογράφου
Μηχανικού.
Η πρόσκληση προς τις Κοινότητες και την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο είκοσι (20) τουλάχιστον
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ημέρες πριν από τη σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής
Εξέτασης Ενστάσεων.
Οι εκπρόσωποι των Κοινοτήτων ορίζονται με απόφαση
του συμβουλίου κάθε Κοινότητας. Για Κοινότητες στις
οποίες δεν προβλέπεται εκ του νόμου συγκρότηση και
λειτουργία συμβουλίου, ο εκπρόσωπος υποδεικνύεται
από τον πρόεδρο της Κοινότητας.
Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος από τις Κοινότητες ή
την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή αν ο εκπρόσωπος
τους δεν προσέλθει κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής,
η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα.
Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων αξιολογεί τα στοιχεία για τα ψηφιοποιημένα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων, τις εκθέσεις των Επιτροπών Καθορισμού Ορίων
ή τις τελεσίδικες αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων,
ελλείψει αυτών τα απογραφικά όρια των Κοινοτήτων της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, καθώς και τις περί διοικητικής υπαγωγής αποφάσεις ακυρωτικών δικαστηρίων ή
σχετικές γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους. Στις περιπτώσεις ενστάσεων για τις οποίες
δεν προσκομίζονται τα ανωτέρω στοιχεία, η Επιτροπή
Εξέτασης Ενστάσεων εισηγείται την έκδοση σχετικών
αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος, με τον προσδιορισμό και επιμερισμό των ποσών από τους Σταθμούς
για τους οποίους είχαν υποβληθεί ενστάσεις.
Εάν κατά τη διαδικασία εξέτασης ενστάσεων διαπιστωθούν περιπτώσεις Σταθμών που λειτουργούν εντός
ορίων Κοινοτήτων για τις οποίες εκκρεμεί διαδικασία
νέου καθορισμού διοικητικών ορίων, με βάση τις κείμενες διατάξεις, η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων δεν
προχωρά στον προσδιορισμό και επιμερισμό του ειδικού
τέλους γι’ αυτόν τον Σταθμό έως την ολοκλήρωση της
σχετικής διαδικασίας
Η παράγραφος 1 και η παράγραφος 3 του άρθρου 6
αντικαθίστανται ως εξής:
1. Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, της περίπτωσης
i) της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 και
της παρ. 6 του άρθρου 4 της παρούσας, η οποία θα
συγκροτηθεί εντός του έτους 2020, είναι αρμόδια για
την αξιολόγηση των εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος
του ν. 4585/2018, ενστάσεων επί των αποφάσεων του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορούν
στα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων, καθώς και για την
υποβολή σχετικών εισηγήσεων στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον προσδιορισμό και τον επιμερισμό των ποσών του ειδικού τέλους από τους σταθμούς Α.Π.Ε. στις Κοινότητες. Κατά την αξιολόγηση των
εκκρεμών ενστάσεων η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων
αξιολογεί τα στοιχεία για τα ψηφιοποιημένα διοικητικά
όρια των Κοινοτήτων, τις εκθέσεις των Επιτροπών Καθορισμού Ορίων ή τις τελεσίδικες αποφάσεις διοικητικών
δικαστηρίων, ελλείψει αυτών τα απογραφικά όρια των
Κοινοτήτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, καθώς και
τις περί διοικητικής υπαγωγής αποφάσεις ακυρωτικών
δικαστηρίων ή σχετικές γνωμοδοτήσεις του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους. Στις περιπτώσεις εκκρεμών εν-
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στάσεων για τις οποίες δεν προσκομισθούν τα ανωτέρω
στοιχεία, η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων εισηγείται την
έκδοση σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου
4 της παρούσας, με τον προσδιορισμό και επιμερισμό
των ποσών από τους σταθμούς για τους οποίους είχαν
υποβληθεί ενστάσεις, και στη συνέχεια εφαρμόζεται η
διαδικασία απόδοσης αυτών των ποσών στους δικαιούχους σύμφωνα με τις παρ. 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 4
της παρούσας. Δικαιούχοι της πίστωσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είχαν
ενεργή σύνδεση κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της
υπ’ αριθ. ΑΠΕΗΛ/οικ.181851/09.08.2016 απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3. Οι Επιτροπές Επιμερισμού και Εξέτασης Ενστάσεων,
που θα συγκροτηθούν κατά τα ανωτέρω εντός του έτους
2020, είναι αρμόδιες για την υποβολή εισηγήσεων στον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τον προσδιορισμό και επιμερισμό του ειδικού τέλους της περ. i) της
παρ. A3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει, σε
μία ή περισσότερες Κοινότητες, για τα έτη 2015, 2016,
2017, 2018 και 2019.
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6
αντικαθίσταται ως εξής:
2. Η Επιτροπή Επιμερισμού της περίπτωσης i) της παρ.
Α.3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 που θα συσταθεί
εντός του έτους 2020 είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση
της παρακολούθησης της διαδικασίας επιμερισμού των
ποσών για την περίοδο 2010 έως και 2014 στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένης και
της παρακολούθησης της διαδικασίας επιμερισμού των
ποσών στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές των
περιπτώσεων των εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος
του ν. 4585/2018, ενστάσεων.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2020
Οι Υφυπουργοί
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Εσωτερικών
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
I

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/8996/155
(2)
Κατάργηση μεταλλειοκτησίας επί της αριθμ. 96
Παραχώρησης Μεταλλείου του Νομού Φθιώτιδας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
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νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(ΦΕΚ Α΄133).
β) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α’ 114).
γ) Του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)» (ΦΕΚ Α’ 160).
δ) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄123).
ε) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 121).
στ) Της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288/23.7.2019
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμο
Θωμά» (ΦΕΚ Β’ 3107).
2. Τις διατάξεις του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού
Κώδικος» (ΦΕΚ Α’ 277), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και ειδικότερα των άρθρων 125, 126 και 127 αυτού,
καθώς και το άρθρο 143 παρ. β΄, σύμφωνα με το οποίο
το δικαίωμα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης
λιγνίτη έχει μόνο το Δημόσιο.
3. Την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμ. Δ9/Α/
Φ142/22510/4122/16.12.2013 «Έκπτωση από τα δικαιώματα μεταλλειοκτησίας της Αικατερίνης συζύγου Δημητρίου Γιαννέλη επί της Παραχώρησης Μεταλλείου με
αριθ. 96 της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας (ΑΔΑ:
ΒΛΓΕ0-Ι5Ω).
4. Το γεγονός ότι η ανωτέρω απόφαση έκπτωσης έχει
καταστεί αμετάκλητη, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ.
ΧΕΜ16539/12-9-2019 βεβαίωση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας και ότι δεν ζητήθηκε μέσα στη νόμιμη
προθεσμία η κατ’ άρθρο 125 του ν.δ. 210/1973 δικαστική
απαλλοτρίωση του ανωτέρω μεταλλείου.
5. Το αριθμ. 1583/7.10.2019 έγγραφο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.),
στο οποίο αναφέρεται ότι για την εν λόγω παραχώρηση έχουν ισχύ οι διατάξεις του αρθ. 143 παραγ. (β) του
ν.δ. 210/1973 και ότι μία ερευνητική προσπάθεια από την
Ε.Α.Γ.Μ.Ε. στον χώρο της παραχώρησης αυτής για περαιτέρω διερεύνηση ύπαρξης ή μη λιγνιτικού αποθέματος
δεν θα αποφέρει, κατά τη γνώμη της εν λόγω αρχής,
επωφελή αποτελέσματα για το Δημόσιο, αποφασίζουμε:
1. Καταργούμε, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, τη
μεταλλειοκτησία με αριθμό 96 του Νομού Φθιώτιδας,
που συστάθηκε σύμφωνα με το από 7/8/1924 προεδρικό
διάταγμα (ΦΕΚ 188/Α΄/8.8.1924).
2. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο χώρος της ανωτέρω μεταλλειοκτησίας καθίσταται ελεύθερος για νέα Παραχώρηση
Μεταλλείου ορυκτών πλην των εξηρημένων υπέρ του
Δημοσίου ή εκμίσθωση των δικαιωμάτων του Δημοσίου
επί των ενεργειακών ορυκτών, κατά τη διαδικασία αντίστοιχα των διατάξεων των άρθρων 15 ή 144 και επόμενα
του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος», όπως
ισχύουν.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

1872

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ
Ι

Αριθμ. 11198/835
(3)
Τροποποίηση απόφασης μεταβίβασης αρμοδιότητας στον Περιφερειακό Σύμβουλο Νικολή
Νικόλαο.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 159 παρ. 1 περ. ιγ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης»,
β) του άρθρου 181 παρ.1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/
τ.Α΄/7-6-2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5
παρ. 14 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄),
γ) του π.δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/τ.Α΄/27-12-2010 ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» όπως τρο-

Τεύχος B’ 203/31.01.2020

ποποιήθηκε με τις αριθμ. 49947/22-7-2015 (ΦΕΚ 1666/
τ.Β΄/10-8-2015) και 92066/27-12-2016 (ΦΕΚ 4343/τ.Β΄/
30-12-2016) αποφάσεις του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
2. Την αριθμ. 121223/9034/9-9-2019 (ΦΕΚ 3577/τ. Β΄/
26-9-2019) απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιότητας
στον Περιφερειακό Σύμβουλο Νικολή Νικόλαο.
3. Την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας για την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης ύψους 16.000 ευρώ - φορέας 072,
ΚΑΕ 0285Α, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 121223/9034/9-9-2019 (ΦΕΚ
3577/τ.Β΄/26-9-2019) απόφαση με την οποία μεταβιβάστηκαν στον Περιφερειακό Σύμβουλο Νικολή Νικόλαο
του Μιχαήλ με ΑΔΤ ΑΙ929764 αρμοδιότητες σε θέματα
Αθλητισμού για τις ΠΕ Δωδεκανήσου και ορίζουμε ότι
για την άσκηση των καθηκόντων του έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις του άρθρου 181 παρ.1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α΄/7-6-2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
5 παρ. 14 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄).
Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούμενη απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ερμούπολη, 27 Ιανουαρίου 2020
Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02002033101200004*

