
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ9402 Τεύχος A’ 173/10.09.2020

Άρθρο 13 
Έννομη προστασία

Κατά της απόφασης εγκατάστασης και λειτουργίας 
συστήματος επιτήρησης ασκείται αίτηση ακυρώσεως 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τις ισχύ-
ουσες διατάξεις.

Άρθρο 14
Εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού 
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) 
και του ν. 4624/2019

Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικώς από τις διατά-
ξεις του άρθρου 14 του ν. 3917/2011 και του παρόντος 
διατάγματος, διέπονται από τις εκάστοτε εφαρμοστέες 
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679, της Οδη-
γίας (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/680 και του ν. 4624/2019.

Άρθρο 15 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευ-
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

  Ναυτιλίας 
Δικαιοσύνης και Νησιωτικής Πολιτικής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 76 (2)

Αναγνώριση του αυτοτελούς οικισμού «Ελάφιον, 

το» του Δήμου Μετεώρων ως Κοινότητας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθη-
καν με το άρθρο 4 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) σε συνδυα-
σμό με το άρθρο 44 του ιδίου νόμου,

β) της παρ. 6 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα [άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)], όπως διατηρήθηκαν σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

δ) την υπ’ αρ. 2891/15.3.2013 απόφαση της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (Β΄ 630) «Αποτελέσματα της Απογρα-
φής Πληθυσμού - Κατοικιών 2011 που αφορούν στον 
DeFactoΠληθυσμό της χώρας», όπως τροποποιήθηκε με 
την υπό στοιχεία ΓΠ - 192/2014 απόφαση της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (Β΄ 699),

ε) της υπό στοιχεία 1095Α/9.8.2019 απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Θε-
όδωρο Λιβάνιο»(Β΄ 3180).

2. Την υπ’ αρ. 50/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Μετεώρων.

3. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Μετεώρων ίση με τα έξοδα κίνησης του Προέδρου του 
συμβουλίου της Κοινότητας Αμαράντου.

4. Την υπ’ αρ. 115/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερι-
κών, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Αναγνωρίζεται ο αυτοτελής οικισμός «Ελάφιον, το» 

της Κοινότητας Αμαράντου της Δ.Ε. Καστανιάς του Δή-
μου Μετεώρων ως Κοινότητα «Ελαφίου».

2. Οι νόμιμες συνέπειες από τη δημοσίευση του πα-
ρόντος επέρχονται από την επόμενη δημοτική περίοδο.

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευ-
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
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