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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Μαρτίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 29820/
1983 «Καθορισμός και άλλων περιπτώσεων που
χορηγείται άδεια κυκλοφορίας σε μηχανοκίνητα
οχήματα χωρίς τη σύνταξη πρακτικού επιθεώρησης του οχήματος» (Β’ 512).

2

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής του Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας, στους Προϊσταμένους
οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 10042/668
(1)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 29820/
1983 «Καθορισμός και άλλων περιπτώσεων που
χορηγείται άδεια κυκλοφορίας σε μηχανοκίνητα
οχήματα χωρίς τη σύνταξη πρακτικού επιθεώρησης του οχήματος» (Β' 512).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) της παραγράφου 2 του άρθρου 88 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του ν. 2696/1999 (Α' 57),
β) της 29820/1983 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός και άλλων περιπτώσεων που χορηγείται άδεια κυκλοφορίας σε μηχανοκίνητα οχήματα χωρίς τη σύνταξη
πρακτικού επιθεώρησης του οχήματος» (Β' 512),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 4320/2015 (Α' 29) και ισχύει,

Αρ. Φύλλου 1007

δ) το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α' 131),
ε) τα άρθρα 2, 3, και 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις (Α' 112),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 121),
ζ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α' 151),
η) της ΔΝΣα/οικ.59172/7775/ΦΝ459/2019 απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β' 3058).
2. Την ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας έκδοσης
άδειας κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων κατηγορίας
N1 (με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος
[ΜΑΜΦΟ] κάτω των τρεισήμισι χιλιάδων χιλιόγραμμων).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου
2 του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης 29820/1983,
αντικαθίσταται ως εξής: «Χρησιμοποιείται ειδική δήλωση
που είναι σύμφωνη με το κατά την παράγραφο 5 του
άρθρου αυτού υπόδειγμα και την οποία συμπληρώνει ο
εισαγωγέας ή ο αντιπρόσωπος ή ο εκπρόσωπος του εργοστασίου κατασκευής ή συναρμολόγησης ή του ΟΔΔΥ,
χωρίς την απαίτηση λήψης αποτυπώματος του αριθμού
πλαισίου του οχήματος. Μέχρι αλλαγής του εντύπου της
δήλωσης θα χρησιμοποιείται το ισχύον.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 11 Φεβρουαρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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Αριθμ. (οικ.)32483/493
(2)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής του Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας, στους Προϊσταμένους
οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Το π.δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί - επικαιροποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 3203/84663/
22-6-2017 (ΦΕΚ 2201/Β’/28-06-2017), 3749/77622/
11-6-2018 (ΦΕΚ 2467/Β’/27-6-2018), 6041/119763/
22-8-2018 (ΦΕΚ 3806/Β’/4-9-2018) και 7062/149508/
5-10-2018 (ΦΕΚ 4524/Β’/16-10-2018) αποφάσεις του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, διορθώθηκε και ισχύει σήμερα.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 160 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 11 του ν. 4071/2012
(ΦΕΚ 85 Α’) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010
(ΦΕΚ 112 Α’) - «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
" Πρόγραμμα Διαύγεια " και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
σήμερα.
5) Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’) « Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ », όπως ισχύουν.
6) Τις διατάξεις του άρθρου 5 και 7 παρ. 2 περ. β του
ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α’) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7) Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/1999
(ΦΕΚ 45 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8) Την ΔΟΑ/οικ. 8638/26-3-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί μείωσης υπογραφών στις διοικητικές
πράξεις και τα διοικητικά έγγραφα.
9) Την οικ. 195090/2921/2-9-2019 (ΦΕΚ 705/τ.ΥΟΔΔ/
9-9-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, με την οποία ο Ηλίας Κυρμανίδης του Γεωργίου
ορίσθηκε Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής
Ενότητας Φθιώτιδας.
10) Την οικ. 204072/3050/12-9-2019 (ΦΕΚ 3538 Β’)
απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί
ανάθεσης άσκησης τομέων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες.
11) Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για
την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, στον τόπο κατοικίας τους.
12) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
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απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποφασίζουμε:
Παρέχουμε εξουσιοδότηση στους Προϊσταμένους
οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
να υπογράφουν για την οργανική μονάδα, της οποίας
προΐστανται, με την ένδειξη «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας» και μνημονεύοντας τα στοιχεία της
παρούσας απόφασης, ως ακολούθως:
Α. Στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου και για τα Τμήματα: α) Ταμειακής
Υπηρεσίας, β) Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσιονομικού Ελέγχου, γ) Προμηθειών, δ) Λογιστικής Διαχείρισης
και ε) Γραμματείας:
1. Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, φύλλα και δελτία για
κάθε είδους θέματα που είναι δυνατό να βεβαιωθούν
από τα στοιχεία που τηρούνται στη Διεύθυνση Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου.
2. Θέση εγγράφων στο αρχείο, τα οποία δεν απαιτούν
κάποια ενέργεια ή έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα
και τα οποία είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου.
3. Έγγραφα για ερωτήματα, αιτήματα για παροχή διευκρινίσεων ή παροχή στοιχείων για κάθε είδους θέματα,
που αφορούν την Διεύθυνση Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου, από υπηρεσίες του δημοσίου, εκτός
Υπουργείων, ή ιδιωτικού τομέα.
4. Οδηγίες και υπηρεσιακά σημειώματα που αφορούν
την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου καθώς και ανακοινώσεις και
έγγραφα πληροφοριακού περιεχομένου για κάθε είδους
θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου.
5. Τη διαδικασία διεκπεραίωσης των εμπιστευτικών
εγγράφων που αφορούν τη Διεύθυνση Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου.
6. Έγγραφα και αποφάσεις για ανάθεση καθηκόντων
των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικού -Δημοσιονομικού Ελέγχου.
7. Την αποστολή εγγράφων και υπηρεσιακών σημειωμάτων προς άλλες οργανικές μονάδες της Περιφέρειας.
8. Την έκδοση εγγράφων που αφορούν στην εύρυθμη
λειτουργία της Διεύθυνσης.
9. Αλληλογραφία με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
της χώρας προκειμένου για τραπεζικές εργασίες (άνοιγμα λογαριασμού-παραγγελία μπλοκ επιταγών- internet
banking).
Β. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Προμηθειών,
σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3στ του Οργανισμού
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (π.δ. 148/2010), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, για τα επιμέρους θέματα της
Π.Ε. Φθιώτιδας:
1. Προσκλήσεις προς μέλη Επιτροπών διαγωνισμών ενστάσεων.
Γ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3ζ του Οργανισμού
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (π.δ. 148/2010), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, για τα επιμέρους θέματα της
Π.Ε. Φθιώτιδας:
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1. Διαβιβαστικά δικαιολογητικών δαπανών προς το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης -Δημοσιονομικού Ελέγχου.
Πέραν των ανωτέρω, εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και τους Προϊσταμένους Τμημάτων
αυτής για την επικύρωση της ακρίβειας αντιγράφων ή
φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, ύστερα από αντιπαραβολή τους με το επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο
καθώς και την βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
Η κατά τα προηγούμενα άρθρα παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας» στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης, ισχύει και
για τον νόμιμο αναπληρωτή του, σε περίπτωση έλλειψης,
απουσίας ή κωλύματος.
Οι ως άνω εξουσιοδοτούμενοι προϊστάμενοι, υποχρεούνται να φέρουν προς υπογραφή στα ανώτερα
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ιεραρχικά όργανα, θέματα που θεωρούν σοβαρά και
ευρύτερης σημασίας. Κατά κανόνα κάθε έγγραφο που
αφορά σε θέματα αποφασιστικής αρμοδιότητας ή σε
θέματα που ανάγονται στη διοίκηση και οικονομική
διαχείριση ή απευθύνεται σε υπερκείμενη αρχή (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Υπουργεία κ.λπ.) και δεν έχει
αυστηρά υπηρεσιακό χαρακτήρα, υπογράφεται από τον
Αντιπεριφερειάρχη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 12 Φεβρουαρίου 2020
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΜΑΝΙΔΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.
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