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ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 17
54626 – ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
2. Γενικέρ Γιεςθύνζειρ Γαζών και
Αγποηικών Τποθέζεων ηηρ Υώπαρ
Κοιν.: 1. Αποκενηπωμένερ Γιοικήζειρ ηηρ
σώπαρ, Γπαθεία ςνηονιζηών
2. Γπ. Αν. Τποςπγού Πεπιβάλλονηορ και
Δνέπγειαρ, . Φάμελλος
3. Γπ. Γεν. Γπαμμαηέα Πεπιβάλλονηορ,
ΤΠΔΝ, κ. Υ. Μπαπιηάκη

ΘΔΜΑ: Γιεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηην Απόθαζη παπάηαζηρ πποθεζμίαρ πποζαπμογήρ ηων Γαζικών
ςνεηαιπιζμών Δπγαζίαρ
ΥΔΣ. : 1. Σο από 16-9-2018 επώηημα ηος πληπεξούζιος δικηγόπος κ. Κάζζιος Υαπάλαμπος.
2. Η 168592/1442/21-8-2018 Τποςπγική Απόθαζη
Επί ηνπ ππνβιεζέληνο κε ην ωο άλω ππό ζηνηρείν 1 ζρεηηθό εξωηήκαηνο, ζρεηηθά κε ην εάλ ε δνζείζα κε ηελ
Υ.Α. 168592/1442/21-8-2018 παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4423/2016 (2
ζρεηηθό) θαηαιακβάλεη θαη ηε ζεηεία ηωλ κειώλ ηνπ Δ.Σ. ηωλ πθηζηακέλωλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρύο ηνπ ωο
άλω λόκνπ ΔΑΣΕ, δηεπθξηλίδνπκε ηα εμήο:
Σηε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4423/2016 θαζνξίδνληαη νη ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα
πξνβνύλ νη πθηζηάκελνη θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ωο άλω λόκνπ ζπλεηαηξηζκνί, πξνθεηκέλεο ηεο
πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ λόκνπ, εληόο ηεο ηαρζείζαο ζηελ παξ. 1 ηνπ ωο άλω άξζξνπ
λνκίκνπ πξνζεζκίαο, ε νπνία παξαηάζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 168592/1442/21-8-2018 Υπνπξγηθή Απόθαζε
έωο ηηο 27-9-2019.
Σηηο δηελεξγνύκελεο εληόο ηεο ωο άλω πξνζεζκίαο, ήηνη έωο ηηο 27-9-2019, ελέξγεηεο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε
πξνζαξκνγή ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηωλ ελ ιόγω ζπλεηαηξηζκώλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ λόκνπ θαη ε κεηά ηαύηα
δηελέξγεηα εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε ηωλ κειώλ ηνπ λένπ Δηνηθεηηθνύ θαη Επνπηηθνύ Σπκβνπιίνπ, κεξίκλε
ηωλ κειώλ ηνπ πθηζηάκελνπ θαηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λένπ λόκνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηωλ ΔΑΣΕ, ε
ζεηεία ηωλ νπνίωλ παξαηείλεηαη εθ ηνπ λόκνπ κέρξη ηε δηεθπεξαίωζε ηωλ ωο άλω ελεξγεηώλ κε ηελ
πξνθήξπμε εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε ηωλ κειώλ ηνπ λένπ Δ.Σ., εληόο ηεο λνκίκνπ πξνζεζκίαο ηεο παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4423/2016, όπωο παξαηάζεθε κε ηελ ωο άλω Υ.Α. (ζρεηηθά κε ηα αλωηέξω πξβι.
άξζξν 47 παξ. 1 εδ. γ θαη παξ. 2 ηνπ λ. 4423/2016).
Παξαθαινύληαη νη Δηεπζύλζεηο Δαζώλ θαη Αγξνηηθώλ Υπνζέζεωλ λα ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά ηηο δαζηθέο
ππεξεζίεο αξκνδηόηεηάο ηνπο.
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