
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα του Τα-
μείου Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα 
Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.).

2 Παράταση της ισχύος της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΔΑ/100310/2182/2020 απόφασης του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαχείριση 
των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δή-
μου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας» (Β΄ 4856).

3 Αποδοχή εγγυητικής επιστολής για την εταιρεία 
«PALMERA MARINE S.A.» που εδρεύει στα νησιά 
Μάρσαλ.

4 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 11337/Γ3Β/
2365/27.5.2009 (Β΄  1146) απόφασης του Υφυ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 8000/28/25-η΄ (1)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα του Τα-

μείου Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα 

Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική με-

ταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και 
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (Α΄ 58), όπως ισχύει, και 
ειδικότερα τα άρθρα 94, 99 και 136,

β) του άρθρου 15 του ν. 4760/2020 «Ρυθμίσεις σωφρο-
νιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας 
Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» 
(Α΄ 247),

γ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), 
όπως ισχύει,

δ) του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄ 204), όπως ισχύει,

ε) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145),

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

4. Την υπ’ αρ. 2.1/14.1.2021 απόφαση του Δ.Σ. του Τα-
μείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλεί-
ας, η οποία εστάλη με το υπ’ αρ. 1030/2/00000049 από 
22.1.2021 έγγραφο.

5. Το υπ’ αρ. 8000/1/2021/13-α΄ από 27.1.2021 έγγρα-
φο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και 
Επιτελικού Σχεδιασμού / Διεύθυνση Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης / Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα του Ταμείου, 
ως ακολούθως:

1. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. μεταβιβά-
ζεται:

α. η υπογραφή των αποφάσεων για την ανάληψη υπο-
χρέωσης και την ανάκλησή της, που αφορούν στους 
Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) των εγκεκριμένων 
προϋπολογισμών κάθε οικονομικού έτους, των Τομέων, 
του Κ.Υ.Υ.Α.Π., του Ειδικού Λογαριασμού ν. 826/1978 του 
Τ.Π.ΑΣ. και των δαπανών διοίκησης και λειτουργίας του 
ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., εκτός των Κ.Α.Ε. που αναφέρονται παρακά-
τω, αρμοδιότητας του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης 
Ασφάλισης - Παροχών του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.,
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β. η υπογραφή των αποφάσεων για την έγκριση πε-
ριοδικών δαπανών ηλεκτροδότησης, παροχής φυσι-
κού αερίου, ύδρευσης και κοινοχρήστων δαπανών των 
ακινήτων κυριότητας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. ύψους έως τριών 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €),

γ. η υπογραφή των αποφάσεων για την απόδοση πα-
ρακρατηθεισών οφειλών δανείων σε Πιστωτικά Ιδρύ-
ματα.

2. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Πα-
ροχών μεταβιβάζεται:

α. η υπογραφή των αποφάσεων για τη χορήγηση εφά-
παξ βοηθημάτων,

β. η υπογραφή καταστάσεων παροχών Κλάδου Υγείας,
γ. η υπογραφή αποφάσεων επιστροφής αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών, αρμοδιότητας της Διεύθυνσής 
του, ύψους έως χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €),

δ. η υπογραφή των συγκεντρωτικών καταστάσεων 
αποστολής - κίνησης ενσήμων Ελληνικής Αστυνομίας,

ε. η υπογραφή των αποφάσεων για την ανάληψη υπο-
χρέωσης και την ανάκλησή της, που αφορούν στους πα-
ρακάτω Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) των εγκε-
κριμένων προϋπολογισμών κάθε οικονομικού έτους, των 
Τομέων και του Ειδικού Λογαριασμού ν. 826/1978 του 
Τ.Π.ΑΣ. / ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., όπως αυτοί εμφαίνονται παρακάτω:

Ι. Για τους Τομείς Τ.Π.ΑΣ , Τ.Π.Υ.Α.Π και Τ.Π.Υ.Π.Σ.:
• 0631 Βοηθήματα εφάπαξ.
• 0642 Επιστροφές καταβολών λόγω διακοπής ασφά-

λισης.
• 3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κα-

τονομάζονται ειδικά έως του ποσού των χιλίων πεντα-
κοσίων ευρώ (1.500,00 €).

ΙΙ. Για τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ν. 826/1978 του Τ.Π.ΑΣ.:
• 0633 Βοηθήματα λόγω θανάτου.
• 0639 Λοιπές παροχές προνοίας.
3. Με τις παρούσες διατάξεις, το Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., 

εξουσιοδοτεί τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και 
Προϊσταμένους Τμημάτων του Ταμείου, για την υπο-
γραφή των στοιχείων, όπως παρακάτω αναφέρονται:

• Την απονομή - χορήγηση των παροχών (πράξεων - 
αποφάσεων): ο Προϊστάμενος του Τμήματος Παροχών 
(με τη σύμπραξη δύο υπαλλήλων του Τμήματος), με τε-
λικό υπογράφοντα τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Ασφάλισης - Παροχών.

• Ως προς το ένσημο της ΕΛ.ΑΣ. :
- τις συγκεντρωτικές καταστάσεις αποστολής - κίνη-

σης: ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Διαχεί-
ρισης Ενσήμου ΕΛ.ΑΣ. (με τη σύμπραξη ενός υπαλλήλου 
του Γραφείου) με τελικό υπογράφοντα τον Προϊστάμενο 
της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Παροχών,

- τη μηνιαία συμφωνία με τις διαχειρίστριες υπηρεσίες 
της Ελληνικής Αστυνομίας: ο Προϊστάμενος του εν λόγω 
Γραφείου (με τη σύμπραξη ενός υπαλλήλου αυτού).

4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, οι αρμοδιό-
τητες ασκούνται από τους νόμιμους αναπληρωτές των

προαναφερθέντων.
5. Από τη θέση σε ισχύ της παρούσης καταργείται η 

υπό στοιχεία Φ.21240/28582/2197/20.11.2008 απόφαση 
της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων» (Β΄ 2432).

Έναρξη Ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στη 

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

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2021 

Ο Υπουργός

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/10383/219 (2)
Παράταση της ισχύος της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/

ΔΔΑ/100310/2182/2020 απόφασης του Υπουρ-

γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαχείριση 

των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δή-

μου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας» (Β΄ 4856).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 35 

του ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως τροποποιήθηκαν από τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4685/2020 
(Α΄ 92).

2. Τον ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλ-
λοντος» (Α΄ 160).

3. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Η.Π. 29407/3508/2002 
κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την 
υγειονομική ταφή αποβλήτων» (Β΄ 1572).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 225-247 του ν. 4555/2018 
(Α΄ 133).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄ 160).

6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

7. Το υπ’ αρ. 459/7.1.2021 έγγραφο του Δήμου Αιγια-
λείας, με το οποίο ζητείται η παράταση ισχύος της υπό 
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/100310/2182/2020 υπουργικής 
απόφασης.

8. Το υπ’ αρ. 24650/21.9.2020 έγγραφο του Δήμου Αι-
γιαλείας, με το οποίο ζητείται η εφαρμογή του άρθρου 
83 του ν. 4685/2020.

9. Την υπ’ αρ. 86363/535/10.4.2020 απόφαση του Περι-
φερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με την οποία ο Δήμος Αιγια-
λείας της Π.Ε. Αχαΐας κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για λόγους δημόσιας 
υγείας, λόγω μη αποκομιδής των απορριμμάτων και της 
συσσώρευσης αυτών (ΑΔΑ: 6ΠΣΒ7Λ6-4ΗΤ).

10. Την ανάγκη αντιμετώπισης, για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος και δημόσιας υγείας, των προβλημάτων 
που προκύπτουν στη διαχείριση των Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων (ΑΣΑ) στον Δήμο Αιγιαλείας.

11. Το γεγονός ότι δεν καθίσταται δυνατή η απομά-
κρυνση της συνολικής προβλεπόμενης ποσότητας απο-
βλήτων, έως τη λήξη της ισχύος της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΔΑ/100310/2182/2020 υπουργικής απόφασης, δηλαδή 
έως 28.2.2021.
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12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας, αποφασίζει:

Την παράταση της ισχύος της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΔΑ/100310/2182/2020 υπουργικής απόφασης, έως 
31.5.2021.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΔΑ/100310/2182/2020 απόφασης.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2021 

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

I

Aριθμ. 2212.2-1/5379/11600/2021 (3)
Αποδοχή εγγυητικής επιστολής για την εταιρεία 

«PALMERA MARINE S.A.» που εδρεύει στα νησιά 

Μάρσαλ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 378/1968 (Α΄ 82),
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) και ιδίως την 

παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (Α΄ 142),
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154),
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312),
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (Α΄ 40),
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102),
η. του Κεφαλαίου Α΄ του Πρώτου Μέρους του 

ν. 4389/2016 (Α΄ 94),
θ. του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει,
ι. του άρθρου 59 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201),
ια. του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ-

γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141) και 
ειδικότερα το άρθρο 5, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 
“Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών” (Α΄ 141)» (Α΄ 149) και τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (Α΄ 160),

ιβ. του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) περί ανασύστασης του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασίας του 
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

ιγ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), όπως ισχύει,

ιδ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ιε. της υπ’ αρ. 3122.18/03/13/11.12.2013 (Β΄ 3263) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αιγαίου, όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2212.2/25747/2020/4.5.2020 
(Β΄ 1772) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, και των υπ’ αρ. 1246.3/5/94/1.12.1994 (Β΄ 919) 
και 1246.3/6/94/1.12.1994 (Β΄ 919) κοινών αποφάσεων 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και 
Εμπορικής Ναυτιλίας,

ιστ. της υπ’ αρ. 2212.2-1/5379/47486/2020/22.7.2020 
απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής (Β΄ 3285).

2. Το υπό στοιχεία 125357 - 26.11.2020 ΔΚΕ: 2958/5379 
έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
(Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπρά-
ξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα / Γενική Διεύθυνση 
Ιδιωτικών Επενδύσεων / Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτε-
ρικού / Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών).

3. Την από 20 Ιανουαρίου 2021 γνωστοποίηση έναρξης 
εργασιών της εταιρείας PALMERA MARINE S.A., αποφα-
σίζουμε:

1. Αποδεχόμεθα την κατά δέκα (10) ημέρες εκπρόθε-
σμα κατατεθείσα, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων (Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και 
Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα / Γενική Δι-
εύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων / Διεύθυνση Κεφαλαίων 
Εξωτερικού / Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών), Εγγυητική 
Επιστολή Τραπέζης, που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρ-
θρου 2 της υπ’ αρ. 2212.2-1/5379/47486/2020/22.7.2020 
απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής «Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκα-
ταστήματος της εταιρείας «PALMERA MARINE S.A.» που 
εδρεύει στα ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ» (Β΄ 3285).

2. Η υπ’ αρ. 2212.2-1/5379/47486/2020/22.7.2020 
υπουργική απόφαση (Β΄ 3285) θεωρείται ότι δεν έχει παύ-
σει να ισχύει μέχρι σήμερα και εξακολουθεί να υφίσταται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 15 Φεβρουαρίου 2021 

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Γ3B 173/44559 (4)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 11337/

Γ3Β/2365/27.5.2009 (Β΄  1146) απόφασης του 

Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-

μων «Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 87 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

(ν. 2696/1999, Α΄ 51),



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7354 Τεύχος B’ 696/22.02.2021

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώ-
το του π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε 
ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133).

2. Την υπ’ αρ. 68/8.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Οικονόμου» 
(Β΄ 36).

3. Την υπό στοιχεία οικ. 11337/Γ3Β/2365/27.5.2009 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απο-
γραφή αγροτικών μηχανημάτων» (Β΄ 1146).

4. Τις υπό στοιχεία οικ. 14924/Γ3Β/3789/23.12.2010 
(Β΄ 2231), Γ3Β/296/30687/14.3.2012 (Β΄ 841), Γ3Β/1498/
126349/12.12.2012 (Β΄ 3511) και Γ3Β/2/119/2.1.2014 
(Β΄ 85), Γ3Β/1578/35586/27.3.2015 (Β΄ 613), Γ3B 695/
18368/12.2.2016 (Β΄ 445) και Γ3B 656/60181/25.4.2018 
(Β΄ 1747 και Β΄ 2101 διόρθωση σφάλματος) υπουργικές 
αποφάσεις.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
H υπό στοιχεία οικ. 11337/Γ3Β/2365/27.5.2009 απόφα-

ση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

Η παρ. β του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Οι γεωργικοί ελκυστήρες που έχουν ταξινομηθεί 

ή απογραφεί πριν τις 21.5.1998 και δεν φέρουν διάταξη 
προστασίας έναντι ανατροπής εγκεκριμένου τύπου, υπο-
χρεούνται όπως εφοδιαστούν με αυτή μέχρι 31.12.2021.

Οι διατάξεις προστασίας έναντι ανατροπής εγκρίνο-
νται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορί-
ζονται στην παρ. Β του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 11338/
Γ4/2366/27.5.2009 (Β΄ 1156) υπουργικής απόφασης.».

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημε-

ρομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2021 

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

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