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ΚΟΙΝ: ΠΕΔΙΛΣ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπών – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων βάσει του Προγράμματος Καλλικράτη».
1.
Με αφορμή ερωτήματα Λιμενικών Αρχών επί του αντικειμένου του θέματος και κατόπιν
σχετικών διευκρινήσεων από την αρμόδια Δνση του Υπουργείου Εσωτερικών, σας γνωρίζουμε τα
ακόλουθα:
α. Όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 3, 94, 186 και 282 του
Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλικράτης», οι αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπως είχαν ορισθεί
και ασκούνταν με διατάξεις τυπικών νόμων και κανονιστικών πράξεων, έχουν πλέον κατά
περίπτωση απονεμηθεί στις περιφέρειες ή έχουν μεταβιβασθεί στους δήμους και εφεξής θα
ασκούνται από τις Υπηρεσίες αυτές, ήτοι, για μεν τις περιφέρειες από τον περιφερειάρχη, το
περιφερειακό συμβούλιο και την οικεία οικονομική επιτροπή της περιφέρειας, για δε τους δήμους
από τον δήμαρχο, το δημοτικό συμβούλιο και την οικεία επιτροπή.
β.
Κατ΄ ακολουθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ. 3 του
προμνημονευθέντος νόμου, οι λοιπές καθοριζόμενες με διατάξεις τυπικών νόμων και κανονιστικών
πράξεων αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που δεν έχουν απονεμηθεί με το
προαναφερόμενο άρθρο στις περιφέρειες ούτε έχουν μεταβιβασθεί στους δήμους, θα ασκούνται,
μετά την εγκατάσταση των οικείων αιρετών οργάνων, από τις κατά τόπους αρμόδιες περιφέρειες, με
εξαίρεση θέματα διαχείρισης και προστασίας των δασών, καθώς και θέματα χωροταξίας και
περιβάλλοντος, η άσκηση των οποίων περιέρχεται πλέον στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
γ. Κατόπιν των προεκτεθέντων, σε κάθε συντρέχουσα περίπτωση συγκρότησης επιτροπών
επί θεμάτων που αφορούν σε αρμοδιότητες των Υπηρεσιών σας (π.χ. έκδοση και ανανέωση αδειών
εκμίσθωσης θ.μ.α., χαρακτηρισμό παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων, ανέλκυση και
απομάκρυνση ναυαγίων κ.λπ), να προβαίνετε σε πρόσκληση εκπροσώπου της οικείας περιφέρειας,
εφόσον από την προηγούμενη μελέτη του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 προκύψει ότι, το έργο που
καλείται να επιτελέσει η υπό συγκρότηση Επιτροπή δεν περιλαμβάνεται στις τεθείσες αρμοδιότητες
των δήμων. Σε θετική δε περίπτωση, θα προσκαλείται εκπρόσωπος του οικείου δήμου ή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εάν το υπό εξέταση ζήτημα αφορά σε θέματα χωροταξίας και
περιβάλλοντος.
δ. Σε κάθε περίπτωση κατάρτισης Ειδικού Κανονισμού Λιμένα σας, να ζητείται η γνώμη του
οικείου Περιφερειάρχη. Των διαλαμβανομένων στην παρούσα παράγραφο εξαιρείται η Λιμενική
Αρχή Πειραιά.
2. Να ενημερώσετε κατάλληλα τα υποτεταγμένα σας κλιμάκια.
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