
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. T. 392/8/B0019/16.12.2002
(Β΄ 136) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομί-
ας και Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης 
«περί εξουσιοδότησης: α) του Εμπορικού και Βιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) ως εκδο-
τικού και εγγυοδοτικού οργανισμού και β) των Λοι-
πών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων 
ως εκδοτικών οργανισμών, κατ΄ εφαρμογή της από 
26 Ιουνίου 1990 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης 
«περί προσωρινής εισαγωγής» (ν. 2401/1996) κα-
θώς και της από 6.12.1961 Διεθνούς Τελωνειακής 
Σύμβασης «επί του Δελτίου ΑΤΑ δια την προσωρι-
νήν εισδοχήν εμπορευμάτων» (ν. 132/1975).

2 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 722070/12-11-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση 
και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντίπεριφε-
ρειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττι-
κής», όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και 
ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α.1134 (1)
   Τροποποίηση της υπ΄ αρ. T. 392/8/B0019/16.12.2002 

(Β΄ 136) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομί-

ας και Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης 

«περί εξουσιοδότησης: α) του Εμπορικού και Βιο-

μηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) ως εκδο-

τικού και εγγυοδοτικού οργανισμού και β) των Λοι-

πών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων 

ως εκδοτικών οργανισμών, κατ΄ εφαρμογή της από 

26 Ιουνίου 1990 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης 

«περί προσωρινής εισαγωγής» (ν. 2401/1996) καθώς 

και της από 6.12.1961 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβα-

σης «επί του Δελτίου ΑΤΑ δια την προσωρινήν εισ-

δοχήν εμπορευμάτων» (ν. 132/1975). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του πρώτου άρθρου του ν. 132/1975 

(Α΄ 184), με την οποία κυρώθηκε η από 6 Δεκεμβρίου 1961 
Διεθνής Τελωνειακή Σύμβαση «επί του Δελτίου Α.Τ.Α δια 
την προσωρινήν εισδοχήν εμπορευμάτων».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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2. Τη διάταξη του πρώτου άρθρου του ν. 2401/1996 (Α΄ 
97), με την οποία κυρώθηκε η από 26 Ιουνίου 1990, Διε-
θνής Τελωνειακή Σύμβαση «περί προσωρινής εισαγωγής».

3. Τις διατάξεις του τρίτου άρθρου παρ. 1 και 2 του ιδί-
ου ως άνω νόμου (ν. 132/1975), σύμφωνα με τις οποίες:

«-Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομι-
κών και Εμπορίου, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος 
της Κυβερνήσεως, εξουσιοδοτούνται τα Εμπορικά και 
Βιομηχανικά Επιμελητήρια, όπως αναλάβουν την κατά 
το άρθρον 4 της κυρουμένης Συμβάσεως έκδοσιν και 
χορήγησιν των Δελτίων ΑΤΑ, ως και την ευθύνην της εν 
άρθρω 6 ταύτης προβλεπομένης εγγυήσεως.

-Δια των αυτών αποφάσεων καθορίζονται οι όροι υφ΄ 
ούς το εξουσιοδοτούμενον Επιμελητήριον θα αναλάβη 
την παροχήν των ανωτέρω υπηρεσιών, τα δια τας ως άνω 
υπηρεσίας δικαιώματα αυτού, ως και το ύψος και το είδος 
της παρ΄ αυτού παρεχομένης εγγυήσεως».

4. Τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του παραρτή-
ματος Α της ως άνω κυρωθείσας Διεθνούς Σύμβασης 
(ν. 2401/1996) «περί προσωρινής εισαγωγής», σύμφωνα 
με την οποία «κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί, υπό 
τους όρους και τις εγγυήσεις που θα ορίσει, να εξου-
σιοδοτήσει εγγυοδοτικούς οργανισμούς να παρέχουν 
εγγυήσεις και να εκδίδουν τίτλους προσωρινής εισαγω-
γής, είτε απευθείας, είτε μέσω εκδοτικών οργανισμών.».

5. Το υπ΄ αρ. 1178/24.01.2020 έγγραφο του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με το οποίο η 
Διοικητική Επιτροπή του ΕΒΕΑ, ως αρμόδια αρχή, εγκρί-
νει την έκδοση Δελτίων ΑΤΑ από το Επιμελητήριο Χίου.

6. Την υπ΄ αρ. 339/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών για «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστο-
λο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 για «Διορισμό Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

8. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.

9. Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα του 
άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του 
άρθρου 41 του νόμου αυτού.

10. Την υπ΄ αρ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρ-
θρου 41 του ν. 4389/2016, την με υπ΄ αρ. 39/3/30-11-2017 
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 
689), «Ανανέωση θητείας Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων» και την υπ΄ αρ. 5294 ΕΞ 2020/
17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων»  (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

11. Τη υπ΄ αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968).

12. Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ. 4 του π.δ. 81/2019 
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - 
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουρ-
γείων» (Α΄ 119) και του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

13. Την υπ΄ αρ. 46/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄ 3100).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το άρθρο 1 της υπ΄ αρ. Τ.392/8/Β0019/6.12.2002 (Β΄ 136) 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικο-
νομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, αναδι-
ατυπώνεται ως εξής:

Εξουσιοδοτούνται τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επι-
μελητήρια Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών, 
Καλαμάτας, Καβάλας, Βόλου, Ιωαννίνων, Αγρινίου, Εύβοι-
ας, Μυτιλήνης, Ρόδου, Ηρακλείου, Καστοριάς, Λάρισας, 
Τρικάλων, Λευκάδας, Έβρου και Χίου, να αναλάβουν την 
έκδοση και χορήγηση Δελτίων Α.Τ.Α. σύμφωνα με το άρ-
θρο 5 του παραρτήματος Α της Διεθνούς Τελωνειακής 
Σύμβασης «περί προσωρινής εισαγωγής», που υπογρά-
φηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 26 Ιουνίου 1990.

Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-

ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   

Υφυπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Ι

   Αριθμ. 381940 (2)
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 722070/12-11-2019 

απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθε-

ση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντίπεριφε-

ρειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 

Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής», 

όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 113, 159, 186, 282 και 283 

του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
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και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 περί 
κύρωσης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Α΄ 45), 
όπως ισχύουν.

3. Την υπ΄ αρ. 37419/13479/8-5-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(Β΄ 1661), με την οποία εγκρίθηκε η 121/2018 απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής 
περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του «Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

4. Την υπ΄ αρ. 616/2019 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία ανακηρύχθηκε ο 
Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της 
Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο από 1-9-2019 έως 
31-12-2023.

5. Την υπ΄ αρ. 59639/20-08-2019 (αρ. 84) εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ορκωμοσία και Εγκατάσταση 
των Περιφερειακών Αρχών» (ΑΔΑ: 6ΓΞΞ465ΧΘ7-Φ02).

6. Το από 29-8-2019 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας της 
νέας περιφερειακής αρχής.

7. Την υπ΄ αρ. 722070/12-11-2019 απόφαση του Περι-
φερειάρχη Αττικής (Β΄ 4258) περί ανάθεσης και μεταβί-
βασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφε-
ρειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα 
της Περιφέρειας Αττικής όπως έχει τροποποιηθεί, συ-
μπληρωθεί και ισχύει .

8. Την υπ΄ αρ. 37707/16-1-2020 απόφαση του Περι-
φερειάρχη Αττικής (Β΄ 209) περί τροποποίησης και συ-
μπλήρωσης της υπ΄ αρ. 722070/12-11-2019 (Β΄ 4258) 
απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Πε-
ριφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμ-
ματέα της Περιφέρειας Αττικής».

9. Την υπ΄ αρ. 200305/11-3-2020 απόφαση του Περι-
φερειάρχη Αττικής (Β΄ 906) περί τροποποίησης και συ-

μπλήρωσης της υπ΄ αρ. 722070/12-11-2019 (Β΄ 4258) 
απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Πε-
ριφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμ-
ματέα της Περιφέρειας Αττικής».

10. Την ανάγκη ταχύτερης και εύρυθμης λειτουργίας 
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής καθώς και της 
απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των πολιτών.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, 
αποφασίζουμε:

Μεταβιβάζουμε στην Περιφερειακή Σύμβουλο Βιδάλη 
Μαρία (Μαίρη) του Καρόλου την άσκηση των αρμοδι-
οτήτων του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων 
και του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου, όπως προβλέπο-
νται στα άρθρα 24 και 26 του «Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα, καθώς 
και λοιπών αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις ως 
άνω αναφερόμενες υπηρεσίες δυνάμει των κείμενων 
διατάξεων.

Με την παρούσα παύει να ισχύει η περίπτωση Α της πα-
ραγράφου 4 της με υπ΄ αρ. 722070/12-11-2019 απόφα-
σης του Περιφερειάρχη Αττικής (Β΄ 4258) περί ανάθεσης 
και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, 
Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμ-
ματέα της Περιφέρειας Αττικής, όπως έχει τροποποιηθεί, 
συμπληρωθεί και ισχύει (Β΄ 4258) - (Β΄ 209) - (Β΄ 906).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2020

Ο Περιφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ   
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*02024902306200004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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