
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ4/949/144222 
   Τροποποίηση της αριθ. οικ. 11338/Γ4/2366/ 

27.05.2009 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίμων "Εγκρίσεις τύπου 

και κυκλοφορίας των αγροτικών μηχανημάτων" 

(Β΄ 1156).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 2 και 84 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄ 57), όπως η παρ. 1 του 
άρθρου 2 ως προς τον ορισμό του Αγροτικού Μηχανή-
ματος, αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 
του ν. 3399/2005 (Α΄ 255).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ-
ουν:

α) (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2013 «για την 
έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δα-
σικών οχημάτων» (EE L 60, της 2.3.2013,σελ. 1) και τους 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς 68/2015, 985/2018, 
208/2015, 1322/2014 και 504/2015 της Επιτροπής για 
τη συμπλήρωση και τροποποίηση του Κανονισμού 
167/2013, όσον αφορά τις απαιτήσεις του συστήματος 
πέδησης, τις απαιτήσεις για τις περιβαλλοντικές επιδό-
σεις και τις επιδόσεις της μονάδας πρόωσης γεωργικών 
και δασικών οχημάτων, τις απαιτήσεις σχετικά με τη 
λειτουργική ασφάλεια των οχημάτων για την έγκριση 
γεωργικών και δασικών οχημάτων, τις απαιτήσεις για 
την κατασκευή οχημάτων και τις γενικές απαιτήσεις για 
την έγκριση γεωργικών και δασικών οχημάτων και τις 
διοικητικές απαιτήσεις σχετικά με την έγκριση και την 
εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων 
αντίστοιχα.

β) (ΕΕ) αριθ. 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 «σχετικά 
με τις απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών για 

τους αέριους και σωματιδιακούς ρύπους και την έγκριση 
τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης για μη οδικά κι-
νητά μηχανήματα, για την τροποποίηση των κανονισμών 
(ΕΕ) αριθ. 1024/2012 και (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και για την 
τροποποίηση και κατάργηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ» (ΕΕ 
L 252, της 16.9.1016, σ.53).

3. Τη με αρ. οικ. 11338/Γ4/2366/27-5-2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Εγκρίσεις τύπου και κυκλοφορίας των αγροτικών μη-
χανημάτων (Β΄1156)».

4. Το με αρ. 97/2017 π.δ. «Οργανισμός Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Α΄138)»

5. Το με αρ. 88/2018 π.δ. «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄160)».

6. Τη με αριθ. 2428/119952/6.9.2018 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» 
(Β΄ 3936).

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

Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθ. οικ. 11338/Γ4/2366/27.05.2009 

απόφασης.
Η αριθ. οικ. 11338/Γ4/2366/27.05.09 (Β΄ 1156) απόφα-

ση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. α΄ του άρθρου 1 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«α. Για την ταξινόμηση (χορήγηση δελτίου ταξινόμη-
σης) και απογραφή (χορήγηση άδειας κυκλοφορίας) στη 
χώρα ενός αγροτικού μηχανήματος απαιτείται προηγού-
μενη έγκριση του τύπου αυτού (εθνική έγκριση τύπου) 
ή έγκριση απογραφής αυτού στις περιπτώσεις που προ-
βλέπονται στο άρθρο 4. Η έγκριση τύπου χορηγείται από 
τη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών 
Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων (ΥΠΑΑΤ) σύμφωνα με το άρθρο 3, ενώ η έγκριση 
απογραφής χορηγείται κατά περίπτωση είτε από την 
ανωτέρω αναφερόμενη Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ είτε από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 και μόνο στις περιπτώσεις όπου το μηχάνημα 
προορίζεται για γεωργική χρήση, δηλαδή για την εκτέ-
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λεση γεωργικών εργασιών, καθώς και την εξυπηρέτηση 
μεταφορών σύμφωνα με τον ν. 760/1978 (Α΄ 37)».

2. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται περίπτωση 
δ΄ ως εξής:

«δ. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν εφαρμό-
ζονται στις βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές που εισάγονται 
από χώρες εκτός Ε.Ε. (καινούργιες ή μεταχειρισμένες), για 
την ταξινόμηση, την εθνική έγκριση τύπου ή την έγκρι-
ση απογραφής των οποίων εφαρμόζονται οι διατάξεις 
της αριθ. Ε2 915/81586/8.6.2018 απόφασης του Υπουρ-
γού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και 
του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(Β΄ 2362)» ενώ για την απογραφή αυτών εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 5 της με αριθ. 11337/Γ3Β/2365/ 
27-5-2009 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων (Β΄1146).

3. Η παρ. α του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«A) Έγκριση απογραφής από τη Διεύθυνση Εγγείων 

Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ. Η 
ανωτέρω Διεύθυνση χορηγεί έγκριση απογραφής σε 
αγροτικά μηχανήματα, που ανήκουν σε μία από τις κα-
τηγορίες των περίπτ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και VIII της παρ. Α του 
άρθρου 2, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Σε μεταχειρισμένα αγροτικά μηχανήματα τα οποία 
έχουν πάρει έγκριση τύπου ή άδεια κυκλοφορίας ως μη-
χανήματα έργου ή ως αυτοκίνητα οχήματα από άλλους 
φορείς, όπως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, 
και έχουν διαγραφεί από τα μητρώα αυτών.

β) Σε μεταχειρισμένα αγροτικά μηχανήματα τα οποία 
έχουν τεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά και πρόκειται να ει-
σαχθούν στη χώρα και δεν είναι εφοδιασμένα με εθνική 
έγκριση τύπου, μόνο εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις 
των ορίων εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων 
των κινητήρων της φάσης Ι τουλάχιστον.

γ) Σε καινούρια αγροτικά μηχανήματα, με έγκριση τύ-
που Ε.Ε. η οποία έχει παύσει να ισχύει, τα οποία δεν έχουν 
ταξινομηθεί, διατεθεί στην αγορά ή τεθεί σε κυκλοφορία, 
σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 39 «Διάθεση στην αγορά, ταξι-
νόμηση ή θέση σε κυκλοφορία οχημάτων τέλους σειράς» 
του Κανονισμού (ΕΕ) 167/2013(ΕΕ L 60, της 2.3.2013, σ.1).

δ) Σε καινούρια αγροτικά μηχανήματα που παράγονται 
σε μικρές σειρές και έχουν λάβει σχετική εθνική έγκρι-
ση τύπου μικρών σειρών από την εγκρίνουσα αρχή άλ-
λου κράτους μέλους, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 37 «Εθνι-
κή έγκριση τύπου μικρών σειρών» του Κανονισμού (ΕΕ) 
167/2013.

Β) Η έκδοση απόφασης έγκρισης απογραφής προϋ-
ποθέτει το εκάστοτε αγροτικό μηχάνημα να είναι σύμ-
φωνο με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και με τις λοι-
πές διατάξεις που ρυθμίζουν τους όρους κυκλοφορίας 
αγροτικών μηχανημάτων (όπως μέγιστο όριο ταχύτητας, 
μέγιστα ρυμουλκούμενα φορτία κ.λπ.).

Ο ενδιαφερόμενος για να λάβει την έγκριση απογρα-
φής συγκεκριμένου μηχανήματος υποβάλλει στη Διεύ-
θυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών πόρων 
του ΥΠΑΑΤ αίτηση η οποία συνοδεύεται, κατά περίπτω-
ση, από τα εξής δικαιολογητικά:

α) Για τα αγροτικά μηχανήματα της περίπτ. α΄ της 
παρ. Α:

αα) Για διαξονικό τροχοφόρο ελκυστήρα (γεωργικό 
ή δασικό): Έγκριση τύπου Ε.Ε. γεωργικού ή δασικού ελ-
κυστήρα ή έκθεση δοκιμής σύμφωνα με τον κώδικα 1 
ή 2 του ΟECD από αναγνωρισμένο ινστιτούτο δοκιμών 
ελληνικό ή χώρας της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας ή αν το αγροτι-
κό μηχάνημα έχει εισαχθεί στη χώρα ως μεταχειρισμένο, 
άδεια κυκλοφορίας αυτού, η οποία έχει εκδοθεί από άλλο 
κράτος μέλος της Ε.Ε. ή αν το αγροτικό μηχάνημα έχει 
εισαχθεί στη χώρα ως καινούργιο άδεια κυκλοφορίας 
άλλου αγροτικού μηχανήματος ιδίου τύπου, η οποία 
έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και από την 
οποία προκύπτει η διάθεση του εν λόγω τύπου αγροτι-
κού μηχανήματος στην Ε.Ε.

ββ) Για διαξονικό ερπυστριοφόρο ελκυστήρα (γεωρ-
γικό ή δασικό) ή για διαξονικό γεωργικό τροχοφόρο ελ-
κυστήρα ειδικής χρήσης: Έγκριση τύπου Ε.Ε. ή εθνική 
έγκριση τύπου άλλου κράτους μέλους ή αν το αγροτικό 
μηχάνημα έχει εισαχθεί στη χώρα ως μεταχειρισμένο, 
άδεια κυκλοφορίας αυτού, η οποία έχει εκδοθεί από άλλο 
κράτος μέλος της Ε.Ε. ή αν το αγροτικό μηχάνημα έχει 
εισαχθεί στη χώρα ως καινούργιο, άδεια κυκλοφορίας 
άλλου αγροτικού μηχανήματος ιδίου τύπου, η οποία έχει 
εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και από την οποία 
προκύπτει η διάθεση του εν λόγω τύπου αγροτικού μη-
χανήματος στην Ε.Ε.

γγ) Για τις λοιπές κατηγορίες αγροτικών μηχανημά-
των εκτός γεωργικών και δασικών ελκυστήρων: εθνική 
έγκριση τύπου άλλου κράτους μέλους ή αν το αγροτικό 
μηχάνημα έχει εισαχθεί στη χώρα ως μεταχειρισμένο, 
άδεια κυκλοφορίας αυτού, η οποία έχει εκδοθεί από άλλο 
κράτος μέλος της Ε.Ε. ή αν το αγροτικό μηχάνημα έχει 
εισαχθεί στη χώρα ως καινούργιο, άδεια κυκλοφορίας 
άλλου αγροτικού μηχανήματος ιδίου τύπου, η οποία έχει 
εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και από την οποία 
προκύπτει η διάθεση του εν λόγω τύπου αγροτικού μη-
χανήματος στην Ε.Ε. ή έκθεση δοκιμής λειτουργικότητας.

δδ) Έγκριση τύπου Ε.Ε. της διάταξης προστασίας ένα-
ντι ανατροπής που φέρει το συγκεκριμένο μηχάνημα ή 
έκθεση δοκιμής κατά OECD σύμφωνα με τον αντίστοιχο 
κώδικα για τον τύπο της διάταξης προστασίας έναντι 
ανατροπής, εάν πρόκειται για γεωργικό ή δασικό ελκυ-
στήρα (τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο).

εε) Έγκριση τύπου από το φορέα που ταξινόμησε για 
πρώτη φορά το μηχάνημα στη χώρα και το έθεσε σε 
κυκλοφορία.

στστ) Τεχνικό φυλλάδιο ή βιβλίο οδηγιών χρήσης και 
συντήρησης, εφόσον ζητηθούν.

ζζ) Αν η αίτηση κατατίθεται από έμπορο, υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην 
οποία ο έμπορος δηλώνει ότι:

«Είμαι έμπορος του...................................(κατηγορία μη-
χανήματος), τύπου .............................................

Έχω επάρκεια ανταλλακτικών και αναλαμβάνω την 
υποχρέωση να προμηθεύω τους αγοραστές με ανταλ-
λακτικά για τον τύπο αυτό.

Έχω συνεργείο επισκευών για την τεχνική εξυπηρέτη-
ση των μηχανημάτων που εμπορεύομαι.
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Χορηγώ εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος.
Χορηγώ σε κάθε αγοραστή το βιβλίο οδηγιών χρήσης 

και συντήρησης του κατασκευαστή του μηχανήματος σε 
πιστή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Το πρώτο εισαχθέν ή κατασκευασμένο μηχάνημα έχει 
αριθμό πλαισίου και κινητήρα ..................................................
............. (πλήρη στοιχεία).»

ηη) Αν η αίτηση κατατίθεται από αγρότη, που εισάγει 
το αγροτικό μηχάνημα για δική του χρήση, υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο 
αγρότης δηλώνει ότι:

«Έχω εισάγει το ....................................... (κατηγορία και 
τύπο μηχανήματος) με αριθμό σειράς ...............................  
...και κινητήρα ................................. (τύπος) με αριθμό σειράς 
........................................... για δική μου χρήση.

Δεν θα το εμπορευτώ πριν την παρέλευση δύο (2) ετών 
από την απογραφή του.

Καλύπτω με δική μου ευθύνη την τεχνική εξυπηρέτη-
ση αυτού (συντήρηση, επισκευή).».

θθ) Ηλεκτρονικό παράβολο [ΠΟΛ 1163/3.7.2013 Υφυ-
πουργού Οικονομικών (Β΄ 1675)] σύμφωνα με την αριθ. 
12748/Γ4/1611/26.7.2004 (Β΄ 1199) απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

β) Για τα αγροτικά μηχανήματα της περίπτ. β΄ της 
παρ. Α:

αα) Για διαξονικό τροχοφόρο ελκυστήρα (γεωργικό ή 
δασικό): Έγκριση τύπου Ε.Ε. γεωργικού ή δασικού ελκυ-
στήρα ή έκθεση δοκιμής σύμφωνα με τον κώδικα 1 ή 2 
του ΟECD από αναγνωρισμένο ινστιτούτο δοκιμών είτε 
ελληνικό, είτε κράτους μέλους της ΕΕ είτε τρίτης χώρας.

ββ) Για διαξονικό ερπυστριοφόρο ελκυστήρα (γεωρ-
γικό ή δασικό) ή για διαξονικό γεωργικό τροχοφόρο ελ-
κυστήρα ειδικής χρήσης: Έγκριση τύπου Ε.Ε. ή εθνική 
έγκριση τύπου άλλου κράτους μέλους.

γγ) Για τις λοιπές κατηγορίες αγροτικών μηχανημάτων 
εκτός γεωργικών και δασικών ελκυστήρων: εθνική έγκρι-
ση τύπου άλλου κράτους μέλους ή άδεια κυκλοφορίας 
άλλου κράτους μέλους ή έκθεση δοκιμής λειτουργικό-
τητας.

δδ) Έγκριση τύπου Ε.Ε. σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
ενωσιακές διατάξεις για τις ρυπογόνες εκπομπές του 
κινητήρα του συγκεκριμένου αγροτικού μηχανήματος.

εε) Τιμολόγιο αγοράς.
στστ) Άδεια κυκλοφορίας ή οποιοδήποτε άλλο επί-

σημο έγγραφο ή βεβαίωση από κρατική αρχή από το 
οποίο διαπιστώνεται ότι το μηχάνημα έχει ταξινομηθεί 
ή τεθεί σε κυκλοφορία στη χώρα της Ε.Ε. από την οποία 
εισάγεται.

ζζ) Τα δικαιολογητικά των υποπερίπτ. δδ΄, στστ΄, ζζ΄ 
ή ηη΄ ανάλογα με την ιδιότητα του αιτούντα και θθ΄ της 
περίπτ. α΄.

γ) Για τα αγροτικά μηχανήματα της περίπτ. γ΄ της 
παρ. Α:

αα) Αίτηση του κατασκευαστή του αγροτικού μηχα-
νήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 39 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 167/2013(ΕΕ L 60, της 2.3.2013, σ.1).

ββ) Για διαξονικό τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο ελκυ-
στήρα (γεωργικό ή δασικό) και για τις λοιπές κατηγορίες 
αγροτικών μηχανημάτων εκτός γεωργικών και δασικών 
ελκυστήρων που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής 
του Κανονισμού 167/2013 (π.χ. μηχανήματα γεωργικών 
και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων/εκμεταλλεύσεων - 
κατηγορίας T1, τετράτροχα βοηθητικά αγροτικά μηχα-
νήματα - κατηγορίας Τ3 κ.α.): Έγκριση τύπου Ε.Ε.

γγ) Τα δικαιολογητικά των υποπερίπτ. δδ΄ και ζζ΄ της 
περίπτ. β΄

δδ) Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ του κατασκευαστή ή 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην οποία δη-
λώνεται ρητά η συμμόρφωση του μηχανήματος προς 
τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της οδηγίας 
2006/42/ΕΚ (E.E. L.157, σ. 24), εκτός εάν πρόκειται για 
γεωργικό ή δασικό ελκυστήρα όπου δεν απαιτείται.

δ) Για τα αγροτικά μηχανήματα της περίπτ. δ΄ της 
παρ. Α΄:

αα) Εθνική έγκριση τύπου μικρής σειράς (πιστοποιητι-
κό έγκρισης τύπου συμπεριλαμβανομένου του πακέτου 
πληροφοριών) που έχει χορηγήσει αρχή έγκρισης τύπου 
κράτους μέλους της Ε.Ε.

ββ) Τα δικαιολογητικά των υποπερίπτ. δδ΄ και ζζ΄ της 
περίπτ. β΄.

γγ) Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ του κατασκευαστή ή 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην οποία δη-
λώνεται ρητά η συμμόρφωση του μηχανήματος προς 
τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της οδηγίας 
2006/42/ΕΚ (E.E. L.157, σ. 24), εκτός εάν πρόκειται για 
γεωργικό ή δασικό ελκυστήρα όπου δεν απαιτείται.

4. Η παρ. β του άρθρου 4 αναριθμείται σε παρ. Γ.
5. Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:
α) Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο του άρθρου 7 αντι-

καθίστανται ως εξής:
«1. Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται Παράρτη-

μα με τα κάτωθι υποδείγματα διοικητικών πράξεων, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής:

Έγκριση τύπου διαξονικού γεωργικού ή δασικού ελ-
κυστήρα.

Έγκριση απογραφής καινούριου διαξονικού γεωργι-
κού ή δασικού ελκυστήρα.

Έγκριση απογραφής μεταχειρισμένου διαξονικού γε-
ωργικού ή δασικού ελκυστήρα.».

β) Το υπόδειγμα του Παραρτήματος του άρθρου 7 
με τίτλο «Έγκριση τύπου διαξονικού γεωργικού ελκυ-
στήρα», αντικαθίσταται από τα ακόλουθα τρία υποδείγ-
ματα:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ27658 Τεύχος B’ 2490/24.06.2019



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27659Τεύχος B’ 2490/24.06.2019



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ27660 Τεύχος B’ 2490/24.06.2019



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27661Τεύχος B’ 2490/24.06.2019



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ27662 Τεύχος B’ 2490/24.06.2019



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27663Τεύχος B’ 2490/24.06.2019



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ27664 Τεύχος B’ 2490/24.06.2019



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27665Τεύχος B’ 2490/24.06.2019



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ27666 Τεύχος B’ 2490/24.06.2019

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2019

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02024902406190012*
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