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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

2 Ιουνίου 2020

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΣΤ-29900/77 απόφασης
του Υπουργού Συγκοινωνιών «Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην
Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ.» (Β΄1318).

2

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου μίας (1) συσκευής μέτρησης
αλκοόλης Draeger MOD.6820 με S/N:ARKA-0124
με τα παρελκόμενα αυτής, προς το Λιμεναρχείο
Μήλου/ Λιμενικό Σταθμό Σίφνου, συνολικής αξίας
χιλίων οχτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (1.857,52 €).

3

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον Μέγκα Ιωάννη, ενός (01) μεταχειρισμένου βυθόμετρου
μάρκας EAGLE με S/N:103434141 για το πλωτό
σκάφος ΠΛΣ 258 του Κεντρικού Λιμεναρχείου
Θεσσαλονίκης /Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Κατερίνης.

4

Κανονισμός συστάσεως και λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμία «Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Ιωάννου Καββούρη του
Κωνσταντίνου» της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. Γ4/29303/861
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΣΤ-29900/77 απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ.»
(Β΄1318).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 84 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Κ.Ο.Κ.) (Α’ 52), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4313/2019 (Α΄ 261)

Αρ. Φύλλου 2107

β. του άρθρου δεύτερου του v. 1741/1987 (Α΄ 225)
«Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική
Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) που υπογράφηκε στη Γενεύη την 30η Σεπτεμβρίου 1957»
γ. του άρθρου 90 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κωδικοποιήθηκε με το (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
δ. την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),
ε. του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α΄ 208),
στ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),
ζ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
η. της υπ’ αρ. ΔΝΣα’/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459 κοινής
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 3058),
θ. του μέρους 9 του παραρτήματος Ι.1 του άρθρου 8
της υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών υπ’ αρ. οικ. Γ5/48222/2474/2019 «Προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο
με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ,
(ΕΕ) 2016/2309, (ΕΕ) 2018/217 και (ΕΕ) 2018/1846 της
Επιτροπής» (Β’ 2755), όπως ισχύει,
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ι. της ΣΤ-29900/77 υπουργικής απόφασης «Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων για την κυκλοφορία
στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ.» (ΦΕΚ Β’ 1318).
2. Την ανάγκη διευκόλυνσης της διενέργειας των προβλεπόμενων μετρήσεων και ελέγχων, οι οποίοι ήταν δυσχερείς λόγω των έκτακτων μέτρων για την πρόληψη
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του κεφαλαίου Α’ της
υπ’ αρ. ΣΤ-29900/1977 (Β’ 1318) απόφασης του Υπουργείου Συγκοινωνιών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο έλεγχος ύπαρξης της παρατήρησης της παρούσας
παραγράφου στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και της ύπαρξης ισχύοντος πρακτικού επιθεώρησης
της δεξαμενής κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο του
οχήματος στο ΚΤΕΟ, αρχίζει την 30η Σεπτεμβρίου 2020».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαΐου 2020
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Τεύχος B’ 2107/02.06.2020

(3)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον Μέγκα Ιωάννη, ενός (1) μεταχειρισμένου βυθόμετρου μάρκας
EAGLE με S/N:103434141 για το πλωτό σκάφος
ΠΛΣ 258 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης /Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Κατερίνης.
Με την υπ’ αρ. 2824.76/29550/2020/ 20.5.2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν. 4182/2013 (Α΄ 185), καθώς επίσης και τις διατάξεις των
άρθρων 496 - 512 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984
Α΄164), γίνεται αποδεκτό, μετά την από 24-02-2020 επιστολή δωρεάς του Μέγκα Ιωάννη ένα (1) μεταχειρισμένο βυθόμετρο μάρκας EAGLE με S/N:103434141 για το
πλωτό σκάφος ΠΛΣ 258 του Κεντρικού Λιμεναρχείου
Θεσσαλονίκης /Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Κατερίνης εκτιμώμενης
αξίας ογδόντα ευρώ (80,00 €).
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 1410/919
(4)
Κανονισμός συστάσεως και λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμία «Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Ιωάννου Καββούρη του
Κωνσταντίνου» της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης.
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ι

(2)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου μίας (1) συσκευής μέτρησης αλκοόλης Draeger MOD.6820
με S/N:ARKA-0124 με τα παρελκόμενα αυτής, προς
το Λιμεναρχείο Μήλου/ Λιμενικό Σταθμό Σίφνου,
συνολικής αξίας χιλίων οχτακοσίων πενήντα επτά
ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (1.857,52 €).
Με την υπ’ αρ. 2824.76/29555/2020/20.5.2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3
του ν. 4182/2013 (Α΄ 185) και τις διατάξεις των άρθρων
496-512 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984 Α΄164),
γίνεται αποδεκτή βάσει του 2/2017 υπ’ αρ. πρωτ. 49/
15-02-2017 πρακτικού συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου με επισυναπτόμενο τιμολόγιο από
την εταιρεία «SIGMAMEDICAL» καθώς και το με αριθ.
πρωτ. 83/21-01-2020 συμπληρωματικού εγγράφου
δωρεάς, μία (1) συσκευή μέτρησης αλκοόλης Draeger
MOD.6820 με S/N:ARKA-0124 με τα παρελκόμενα αυτής,
προς το Λιμεναρχείο Μήλου/ Λιμενικό Σταθμό Σίφνου,
συνολικής αξίας χιλίων οκτακοσίων πενήντα επτά ευρώ
και πενήντα δύο λεπτών (1.857,52 €).
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Έχουσα υπ’ όψιν:
1. τα άρθρα 1 παρ. 4, 29 παρ. 2 καί 59 παρ. 2 του
ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146),
2. τις υποχρεώσεις της ποιμαινούσης Εκκλησίας προς
το χριστεπώνυμο πλήρωμα, οι οποίες απορρέουν από
τις Ευαγγελικές επιταγές, τους Ιερούς Κανόνες και τους
νόμους του Κράτους,
3. τις υφιστάμενες κοινωνικές, ποιμαντικές και πνευματικές ανάγκες της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας
και Σπάρτης,
4. την υπ’ αρ. 102/188/9.3.2020 Πρόταση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας και Σπάρτης
Ευσταθίου,
5. την υπ’ αρ. 199/21.4.2020 Γνωμοδότηση της Νομικής
Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και
6. την από 30.4.2020 απόφαση της Διαρκούς Ιεράς
Συνόδου, αποφασίζει:
Συνιστά Εκκλησιαστικό Ίδρυμα υπό την επωνυμία
«Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Ιωάννου Καββούρη του Κωνσταντίνου» της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και
Σπάρτης, και ψηφίζει τις διατάξεις του Κανονισμού, ο
οποίος διέπει την σύσταση και λειτουργία αυτού:
Κανονισμός συστάσεως και Λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμία «Εκκλησιαστικό
Ίδρυμα Ιωάννου Καββούρη του Κωνσταντίνου» της Ιεράς
Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης

