
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/246049/ 
07.06.2021 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού σύσταση και συγκρότηση της 
Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής 
Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησί-
ας και Συγγενικών Δικαιωμάτων σύμφωνα με το 
άρθρο 66Ε του ν. 2121/1993 «Κυρώσεις για προ-
σβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», όπως 
προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του 
ν. 4481/2017 (Α΄ 100) και αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 25 του ν. 4708/2020 (Α΄ 140)», (Β΄2410).

2 Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ 
του Δήμου Πηνειού με την επωνυμία «Νομικό 
Πρόσωπο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλ-
λοντος».

3 Επιβολή προστίμου σε βάρος της εταιρείας ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ, η οποία εκπροσω-
πείται από τον  - με το ψευδές ονοματεπώνυμο 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και με πραγματι-
κά στοιχεία AXHAJ (επ.) ARNALT (ον.), για εκπρό-
θεσμες καταχωρήσεις στο Πληροφοριακό Σύστη-
μα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης.

4 Σύσταση επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροτα-
ξίας Περιφέρειας Κρήτης, καθορισμός αριθμού 
των μελών της και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του 
Περιφερειακού Συμβουλίου προς την επιτροπή.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 47317 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/246049/ 

07.06.2021 απόφασης του Υπουργού Πο-

λιτισμού και Αθλητισμού σύσταση και συ-

γκρότηση της Επιτροπής για τη Γνωστοποί-

ηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων 

Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δι-

καιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 66Ε του 

ν. 2121/1993 «Κυρώσεις για προσβολές δι-

καιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγ-

γενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», όπως 

προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του 

ν. 4481/2017 (Α΄ 100) και αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 25 του ν. 4708/2020 (Α΄ 140)», (Β΄2410).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α’ 98), όπως δι-
ατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133)

γ. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών...» 
(Α’ 114).

δ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

ε. Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

στ. Του π.δ. 311/1994) «Καταστατικό του Οργανισμού 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας» (Α’ 165).

ζ. Του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 «Κυρώσεις για προ-
σβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγε-
νικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», όπως προστέθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4481/2017 (Α’ 100).

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/246049/31-5-2021 
(Β’ 2410) απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού σχετικά με τη Σύσταση και συγκρότηση της 
Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προ-
σβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγ-
γενικών Δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 66Ε του 
ν. 2121/1993 «Κυρώσεις για προσβολές δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων 
στο διαδίκτυο», όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 52 του ν. 4481/2017 (Α’ 100) και αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 25 του ν. 4708/2020 (Α’ 140).

3. Το υπό στοιχεία 211/24-1-2022 έγγραφο του Προέ-
δρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Κωνσταντίνου 
Μενουδάκου, σχετικά με τον διορισμό νέων μελών στην 
Αρχή και την αντικατάσταση του εκπροσώπου της στην 
Επιτροπή.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Κράτους, αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/246049/
31-5-2021 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού «Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής για τη 
Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 66Ε του ν. 2121/1993 «Κυρώσεις 
για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», όπως προ-
στέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4481/2017 
(Α’  100) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του 
ν. 4708/2020 (Α’ 140) και καθορισμός (Β’ 2410), ως προς 
το τρίτο τακτικό μέλος της ως άνω Επιτροπής και διορί-
ζουμε για το υπόλοιπο της θητείας αυτής (λήξη θητείας 
7/6/2024), την Αικατερίνη Ηλιάδου του Νικολάου, με 
ΑΔΤ: ΑΚ 096328, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, τακτικό μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδο-
μένων, εκπρόσωπο της ΑΠΔΠΧ σε αντικατάσταση του 
Χαράλαμπου Ανθόπουλου του Θεοδώρου, με ΑΔΤ: ΑΚ 
6727775, Καθηγητή Δικαίου και Διοίκησης στο Ελληνικό 
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), εκπροσώπου της ΑΠΔΠΧ, 
κατόπιν του υπό στοιχεία 211/24-1-2022 εγγράφου του 
Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/246049/ 
31-5-2021 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού (Β’ 2410).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2022

Η Υπουργός 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Ι

    Αριθμ.  14271 (2)
Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ 

του Δήμου Πηνειού με την επωνυμία «Νομικό 

Πρόσωπο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλ-

λοντος».

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

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

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) και κυρίως τις διατάξεις 
του άρθρου 103 αυτού.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 239-241 και 244 του 
ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
(Α’ 114).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου» (Α΄ 232).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 
 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47), καθώς και του 
άρθρου 28Α του ιδίου νόμου, το οποίο προστέθηκε με 
το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αρ. 140634/29.06.2017 απόφαση του Συντο-
νιστή ΑΔΠΔΕ και Ι «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Συντονιστή» στον προϊστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας καθώς και στους 
προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

6. Την υπ’ αρ. 81/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Πηνειού περί σύστασης ΝΠΔΔ του 
Δήμου με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Περιβάλλοντος» (Β΄ 1107).

7. Την υπ’ αρ. 125/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Πηνειού, σχετικά με την τροποποίη-
ση της Συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία 
«Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περι-
βάλλοντος».

8. Τα υπ’ αρ. 198254/26.11.2021 και 59/21.01.2022 
έγγραφα της ΑΔΠΔΕ και Ι, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π. Πάτρας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 125/2021 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Πηνειού, σχετικά με την 
τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ με την 
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επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Περιβάλλοντος», ως ακολούθως:

Άρθρο 1.
Σκοπός του Νομικού Προσώπου.

Προστίθεται:
«Δημιουργία διαδικτυακού δημοτικού ραδιοφωνικού 

σταθμού (WEB RADIO) Δήμου Πηνειού με αντικείμενο 
την ενημέρωση των δημοτών και τη μετάδοση μουσι-
κών προγραμμάτων τα οποία δεν εμπίπτουν σε απόδοση 
πνευματικών δικαιωμάτων».

Άρθρο 3.
Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ.

Προστίθεται:
«στ) Είσπραξη εσόδων από τη λειτουργία του WEB 

RADIO Δήμου Πηνειού που θα προέρχονται από δια-
φημίσεις και χορηγίες».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 81/2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πηνειού περί σύστα-
σης ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Νομικό Πρόσω-
πο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος», η οποία 
δημοσιεύθηκε στο Β΄ 1107.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 2.000,00 ευρώ, που επιβαρύνει τον προ-
ϋπολογισμό του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πε-
ριβάλλοντος Δήμου Πηνειού, και η οποία έχει προϋπο-
λογιστεί και εγγραφεί στον ΚΑ εξόδων 00.6495.003 του 
ΝΠΔΔ (βάσει της υπ’ αρ. 03/27.01.2022 βεβαίωσης της 
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 7 Φεβρουαρίου 2022

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ
Ι

(3)
    Επιβολή προστίμου σε βάρος της εταιρείας ΘΕΡ-

ΜΑΝΣΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ, η οποία εκπροσω-

πείται από τον - με το ψευδές ονοματεπώνυμο 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και με πραγματι-

κά στοιχεία AXHAJ (επ.) ARNALT (ον.), για εκπρό-

θεσμες καταχωρήσεις στο Πληροφοριακό Σύστη-

μα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης.

  Με την υπ’ αρ. 520/2020/08-02-2022 καταλογιστική 
πράξη της Προϊσταμένης του Δ’ Τελωνείου Επίβλεψης 
Συγκροτημάτων Πειραιά, επιβλήθηκαν σε βάρος της 
εταιρείας ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ, νομίμως 
εκπροσωπούμενη από τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, 
αγνώστου πατρός και της Νικολέττας, κατόχου του Α.Δ.Τ. 
ΑΝ007510 και του Α.Φ.Μ. 170803340 αρμοδιότητος 
Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, πρόστιμο συνολικού ποσού 1.900,00€, 
πλέον Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. επί Τ.Χ. 2,4%, ήτοι 1945,60€ για εκ-

πρόθεσμη καταχώρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης δεκαεννιά 
(19) συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης, ήτοι μετά την 
παρέλευση της αποκλειστικής προθεσμίας των (14) ημε-
ρών από την ημέρα έκδοσης του παραστατικού διακίνη-
σης, κατά την ελεγχθείσα χρονική περίοδο (01-01-2019 
έως 31-12-2019).

Η παραπάνω ενέργεια συνιστά τελωνειακή παράβαση 
της παρ. 1 του άρθρου 142, σε συνδυασμό με την περ. ζ) 
της παρ. 1 και της περ. α)της παρ. 2 του άρθρου 73 του 
ν. 2960/2001 Περί «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» κο-
λάζεται δε δυνάμει της παρ. 9 του άρθρου 147 του ιδί-
ου Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του 
ν. 4141/2013 (Α΄ 81) και υπαίτια για την τέλεσή της την 
μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την 
επωνυμία «ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ», με Α.Φ.Μ. 
801075396 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, αντικείμενο 
εργασιών “λιανικό εμπόριο καυσίμων για οχήματα” και 
δηλωθείσα έδρα στον Γέρακα Αττικής, οδός Κλεισθένους 
αρ. 130 Τ.Κ. 153 44, νομίμως εκπροσωπούμενη κατά το 
χρόνο τέλεσης των παραβάσεων, από τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΟ-
ΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ αγνώστου πατρός και της Νικολέττας, 
τελούσα πλέον υπό καθεστώς εκκαθάρισης με εκκαθα-
ριστή τον ίδιο.

Σύμφωνα, δε, με την υπ’ αρ. 1507/22/17816/03.01.2022 
Βεβαίωση του Τμήματος Οργανωμένου Οικονομικού και 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Δ/νσης Δημόσιας Ασφάλει-
ας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ο νόμιμος εκπρό-
σωπος της καταλογιζόμενης εταιρείας «ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΕ-
ΝΤΕΛΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ», με Α.Φ.Μ. 801075396 παρουσιαζόταν 
ψευδώς ως ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με τα λοιπά ως 
άνω αναφερόμενα στοιχεία, ενώ τα πραγματικά του στοι-
χεία φέρονται να είναι AXHAJ (επ.) ARNALT (ον.), γεννηθείς 
την 01.02.1986 στην Αλβανία, σε βάρος του οποίου εκκρε-
μεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και μέχρι σήμερα δεν 
έχει ανευρεθεί, επομένως τυγχάνει αγνώστου διαμονής.

Η καταλογιζόμενη δικαιούνται να ασκήσει προσφυγή 
κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας 
(ν. 2717/1999).

Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του εδαφίου δεύτερου της παρ. 5 του άρθρου 
152 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

  Η Προϊσταμένη 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΠΟΥΖΗ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 3/27-01-2022 (4)
Σύσταση επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωρο-

ταξίας Περιφέρειας Κρήτης, καθορισμός αριθ-

μού των μελών της και μεταβίβαση αρμοδιοτή-

των του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την 

επιτροπή.

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 164 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). 
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2. Την εισήγηση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Μπαριτάκη Παύλου, αποφασίζει ομόφωνα:
Α. Τη σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης, η οποία αποτελείται από δεκαπέντε 

(15) μέλη: (δεκατέσσερα (14) τακτικά μέλη με τα αναπληρωματικά τους, συν τον Πρόεδρο), για το δεύτερο ήμισυ 
της θητείας των περιφερειακών αρχών δηλ. από 27 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2023:

τακτικά μέλη αναπληρωματικά μέλη

1 Ξυλούρης Νικόλαος Πρόεδρος της επιτροπής 1 -

2 Σκουλάς Νικόλαος 2 Μηλάκη Γεωργία

3 Χανιωτάκη - Μυλωνάκη Μαρία 3 Τζεδάκης Σταύρος

4 Γύπαρης Κων/νος 4 Ανδρουλάκης Ιωάννης

5 Δοξαστάκης Ζαχαρίας 5 Κώτσογλου Κυριάκος

6 Παπαδεράκης Αντώνιος 6 Μαλανδράκη - Κρασουδάκη Σοφία

7 Αλεξάκης Γεώργιος 7 Παρασύρης Ιωάννης

8 Κουρουπάκης Αναστάσιος 8 Τσιφετάκης Γεώργιος

9 Κακογιαννάκης Νικόλαος 9 Ζάχαρης Ευάγγελος

10 Δανδουλάκης Κωνσταντίνος 10 Μερωνιανάκης Γεώργιος

11 Μανούσακας Ιωάννης 11 Αρχοντάκης Γεώργιος

12 Κουκλινός Ανδρέας 12 Συντυχάκης Εμμανουήλ

13 Κονταξάκης Γεώργιος 13 Καλλέργης Νικόλαος

14 Μαρινάκης Αλέξανδρος 14 -

15 Ματαλλιωτάκης Γεώργιος 15 -

Β. Τη μεταβίβαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο προς την επιτροπή, των παρακάτω αρμοδιοτήτων:
- την αρμοδιότητα διενέργειας διαβούλευσης και γνωμοδότησης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1650/1986: «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, και επί των Στρατηγικών μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

- την επεξεργασία θέσεων και την υποβολή προς το Περιφερειακό Συμβούλιο και στον Περιφερειάρχη προτάσεων 
για περιβαλλοντικά θέματα.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους ή της Περιφέ-
ρειας Κρήτης.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02006601502220004*
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