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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/91302/0023Α (1)
  Απόφαση έκδοσης ειδικού ομολογιακού δανείου, ετή−

σιας διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 5%, για την 
εξόφληση υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, 
οφειλών προς τα ΕΛΠΕ ΑΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ και 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ Τράπεζα ΑΕ. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178/Α΄/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων 
του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξω−
τερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16/Α΄/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του 
ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων 
εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου 
και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/A΄/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995) και του άρ−
θρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/
Α΄/17.8.2010).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 17/Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 9 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α΄/17.2.1998), καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 
76/Α΄/2003).

6. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».

7. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α΄/6.7.1999).

8. Τις διατάξεις του ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρω−
ματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως 
ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ». (ΦΕΚ 207/ 
Α΄/27.9.2000).

9. Την αριθμ. 2/4627/0023/25−01−2001 (ΦΕΚ 370/Β΄/2001) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, 
τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 
σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

10. Το αρ. 78820/1−12−2010 έγγραφο της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ «Χρηματοδότηση ΕΛΕΓΕΠ 
έτους 2008−2009».

11. Το αρ. Φ.800/95/134738/Σ.2355/8−12−2010 έγγραφο 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, «Δαπάνες προμήθειας 
καυσίμων από ΕΛΠΕ».

12. Το αρ. Δ16Ε1172288/2−12−2010 έγγραφο της Δ16−
Δ/νσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών «Είσπραξη ΦΠΑ».
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19. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγο−
ρές τίτλων (EuroMTS, Broker Tec, κ.λπ.).

20. Για τη διάθεση των ανωτέρω τίτλων δεν θα κα−
ταβληθεί προμήθεια.

21. Για την αντικατάσταση του αναληφθέντος δανείου 
με τους τίτλους των ομολόγων που εκδίδονται, στις 
30−12−2010 το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην 
ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα της Ελλάδος, για την περίοδο από 
13−9−2010 περιλαμβανομένης μέχρι την 30−12−2010 μη 
συμπεριλαμβανομένης (108 ημέρες), δεδουλευμένους 
τόκους συνολικού ύψους δύο εκατομμυρίων, τριάντα 
οκτώ χιλιάδων, οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ 
και ενός λεπτού (€ 2.038.854,01).

22. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση μας αριθμ. 
2/4627/0023/25.01.2001 «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2010 έως και 2016, η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F
(3)

Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑ−
ΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡ−
ΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» με 
δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ Α.Ε.», στις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004.

   Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 54385/ΥΠΕ/5/01521/Ε/ 
Ν. 3299/2004/30−11−2010 απόφαση του Υφυπουργού Οι−
κονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε 
η υπαγωγή, στις διατάξεις του Ν. 3299/04, της επιχεί−
ρησης «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΑΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ 
ΠΑΡΚΩΝ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ 
Α.Ε.», για την ενίσχυση επένδυσης της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης, που αναφέρεται στην Ίδρυση Αιολικού 
Πάρκου ισχύος 7,65 ΜW, στην θέση «Μάλι−Μάδι» ή «Με−
γάλο Βουνό», του Δήμου Μολάων του Νομού Λακωνίας, 
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης Εννέα Εκατομμυρίων 
Οκτακοσίων Χιλιάδων (9.800.000) ευρώ, με ποσοστό 
επιχορήγησης (40,000%), δηλαδή ποσό επιχορήγησης 
(3.920.000,00 €) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργη−
θούν (2) νέες θέσεις εργασίας (0,7 EME).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 1/7/2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

    Αριθμ. οικ. 14924/Γ3Β/3789 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27−05−09 

(ΦΕΚ 1146/Β΄/09) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απογραφή αγροτικών μη−
χανημάτων». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τους κώδικες οδικής κυκλοφορίας ν. 4233/1962, 

ν. 614/1977, ν. 2094/1992, ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ. 51/Α΄/1999), 
ν. 760/18 (Φ.Ε.Κ. 31/Α΄/1978) «περί μεταφοράς πραγμάτων 
και προσώπων διά αγροτικών μηχανημάτων και άλλων 
τινών διατάξεων.

2. Το π.δ. 238/1994 (Φ.Ε.Κ. 135/Α΄/1994) «Καθορισμός των 
μέγιστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αγροτικών 
μηχανημάτων και υπ’ αυτών ρυμουλκούμενων οχημά−
των».

3. Την υπ’ αριθμ. 53072/2/902/εγκ. ΥΕΒ 35/21.11.1964 
«περί απογραφής γεωργικών μηχανημάτων».

4. Την υπ’ αριθμ. ΥΕΒ 24042/9742/15.5.1968 υπουργική 
απόφαση «περί απογραφής ελκυστήρων κ.λπ.».

5. Την υπ’ αριθμ. ΥΕΒ 48986/18716/10−1068 υπουργική 
απόφαση «Ταξινόμηση και Απογραφή αγροτικών μη−
χανημάτων και των υπ’ αριθμ. ΥΕΒ 2715/1015/22.1.1969 
υπουργική απόφαση «περί παρατάσεως προθεσμίας 
εφαρμογής αποφάσεως Υπ. Γεωργίας».

6. Την υπ’ αριθμ. 78329/5548/17.6.1971 υπουργική από−
φαση «περί απογραφής και αδειών κυκλοφορίας αυτο−
κίνητων αγροτικών μηχανημάτων».

7. Την υπ’ αριθμ. 106333/7113/Β4/29.9.1971 υπουργική 
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 804/Β΄/9.10.1971) «περί απογραφής και 
αδειών κυκλοφορίας αυτοκίνητων αγροτικών μηχανη−
μάτων».

8. Την υπ’ αριθμ. 45892/2511/853/11.5.1974 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός δικαιολογητικών απογραφής 
γεωργικών μηχανημάτων».

9. Την υπ’ αριθμ. 168281/3698/168/14.10.1978 υπουργική 
απόφαση «Δικαιολογητικά της απογραφής των γεωρ−
γικών μηχανημάτων».

10. Την υπ’ αριθμ. 125397//990/340/27.3.1979 υπουργική 
απόφαση «προϋποθέσεις και διαδικασίες έγκρισης των 
νέων τύπων αγροτικών μηχανημάτων».

11. Την υπ’ αριθμ. 139485/3534/1006/24.11.1979 υπουρ−
γική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 46/B΄/1980) «περί πιστοποιητικών 
ταυτότητας γεωργικών μηχανημάτων».

12. Την υπ’ αριθμ. 113463/643/183/7.4.1981 υπουργι−
κή απόφαση (Φ.Ε.Κ. 231/Β΄/1981) «περί συμπληρώσεως 
υπ’ αριθμ. 125397/990/340/79 υπουργικής απόφασης».

13. Την υπ’ αριθμ. 117092/1212/374/6.5.1981 υπουργική 
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 264/Β΄/1981) «περί εγκρίσεως κυκλο−
φορίας και απογραφής εισαγόμενων μεταχειρισμένων 
γεωργικών μηχανημάτων».

14. Την υπ’ αριθμ. 114222/1013/526/17.3.1982 υπουργική 
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 173/Β΄/1982) «Απογραφή και έκδοση 
άδειας κυκλοφορίας καινούριων γεωργικών μηχανημά−
των που εισάγονται μεμονωμένα από φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα για δική τους χρήση».

15. Την υπ’ αριθμ. 112395/531/248/31.3.1982 υπουργική 
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 173/B΄/1982) «Εγκριση κυκλοφορίας και 
απογραφής εισαγομένων μεταχειρισμένων γεωργικών 
μηχανημάτων».



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 38163

16. Την υπ’ αριθμ. 115061/522/4.5.1983 υπουργική από−
φαση (Φ.Ε.Κ. 297/Β΄/1983) «Διαδικασία απογραφής και 
χορήγησης αδειών κυκλοφορίας εισαγομένων εγκεκρι−
μένων τύπων καινούριων και μεταχειρισμένων γεωργι−
κών μηχανημάτων».

17. Την υπ’ αριθμ. 112512/26.3.1984 υπουργική απόφαση 
«Απογραφή γεωργικών μηχανημάτων ηλικίας μεγαλύ−
τερης των 8 ετών».

18. Την υπ’ αριθμ. 259987/1.6.1984 κοινή υπουργική από−
φαση (Φ.Ε.Κ. 377/Β΄/1984) «Προϋποθέσεις έγκρισης τύπου 
και κυκλοφορίας διαξονικών γεωργικών και δασικών 
ελκυστήρων κατά ΕΟΚ» όπως έχει τροποποιηθεί εν−
σωματώνοντας τις επιμέρους οδηγίες της ΕΕ μετά την 
έκδοση της 14/150/ΕΟΚ (84/14) τις επιμέρους τροποποι−
ήσεις της και την υπ’ αριθμ. οικ. 12521/Α20/2014/4.8.2005 
κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 366/Β΄/2005) η οποία 
ενσωματώνει την οδηγία 2003/37/ΕΚ (L 171/03).

19. Την υπ’ αριθμ. 115507/23.8.1984 υπουργική απόφαση 
«Απογραφή γεωργικών μηχανημάτων ηλικίας μεγαλύ−
τερης των 8 ετών».

20. Την υπ’ αριθμ. 11490/28.2.1985 υπουργική απόφα−
ση (Φ.Ε.Κ. 116/Β΄/1985) «Άδειες κυκλοφορίας αγροτικών 
μηχανημάτων».

21. Την υπ’ αριθμ. 103391/27.3.1985 υπουργική απόφαση 
«Διαδικασία έγκρισης νέων τύπων, απογραφής και κυ−
κλοφορίας καινούριων και μεταχειρισμένων γεωργικών 
μηχανημάτων».

22. Την υπ’ αριθμ. 105459/22.4.1985 υπουργική απόφαση 
«Απογραφή γεωργικών μηχανημάτων ηλικίας μεγαλύ−
τερης των 8 ετών».

23. Την υπ’ αριθμ. 139850/20.2.1986 υπουργική απόφαση 
(Φ.Ε.Κ. 139/Β΄/1986) «Κρατικές πινακίδες αριθμού κυκλο−
φορίας αγροτικών μηχανημάτων».

24. Την υπ’ αριθμ. 139811/21.2.1986 υπουργική απόφαση 
«Απογραφή γεωργικών μηχανημάτων ηλικίας μεγαλύ−
τερης των 8 ετών».

25. Την υπ’ αριθμ. 145827/29.4.1986 κοινή υπουργική 
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 404/Β΄/1986) «Μεταφορά προσώπων με 
αγροτικά μηχανήματα».

26. Την υπ’ αριθμ. 141320/26.10.1987 υπουργική από−
φαση «Απογραφή και κυκλοφορία γεωργικών μηχανη−
μάτων».

27. Την υπ’ αριθμ. 131881/26.10.1988 υπουργική από−
φαση (Φ.Ε.Κ. 809/Β΄/1988) «Εφαρμογή των συμβάσεων 
χρηματοδοτικής μίσθωσης (ν. 1665/1986) σε γεωργικά 
μηχανήματα».

28. Την υπ’ αριθμ. 125455/14.7.1994 υπουργική απόφα−
ση (Φ.Ε.Κ. 565/Β΄/1994) «Προϋποθέσεις και διαδικασία 
έγκρισης των τύπων των αυτοκινούμενων αγροτικών 
μηχανημάτων».

29. Την υπ’ αριθμ. ΔΓ 3F3/7.12.1995 υπουργική απόφα−
ση (Φ.Ε.Κ. 1044/Β΄/1995) ’Έκδοση Δελτίου Ταξινόμησης 
Γεωργικού Μηχανήματος σε μεταχειρισμένα γεωργικά 
μηχανήματα».

30. Την υπ’ αριθμ. ΔΓ 64Β/28.8.1996 υπουργική απόφα−
ση «Παράταση εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 125455/14.7.1994 
υπουργικής απόφασης».

31. Την υπ’ αριθμ. ΔΓ65D/4.9.1996 υπουργική απόφαση 
(Φ.Ε.Κ. 855/Β΄/1996) «Τεχνικός έλεγχος αγροτικών μη−
χανημάτων».

32. Την υπ’ αριθμ. ΔΓ/Α10/4.9.1997 υπουργική από−
φαση (Φ.Ε.Κ. 834/Β΄/1997) «Κατάργηση των υπ’ αριθμ. 

125455/14.7.1994, ΔΓ 3F3/7.12.1995 και ΔΓ65D/4.9.1996 
υπουργικών αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας».

33. Την υπ’ αριθμ. ΔΓ C47/23.4.1998 υπουργική από−
φαση (Φ.Ε.Κ. 487/Β΄/1998) «Προϋποθέσεις και διαδικα−
σία έγκρισης των τύπων των αυτοκινούμενων γεωρ−
γικών μηχανημάτων» και την υπ’ αριθμ. 9053/24.1.2000 
υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 99/Β΄/2000) «Τροποποίηση 
της υπ’ αριθμ. ΔΓ C47/23.4.1998 απόφαση του Υφ/γού 
Γεωργίας».

34. Την υπ’ αριθμ. Δ13Ε/9321/1998 κοινή υπουργική από−
φαση (Φ.Ε.Κ. 1218/Β΄/1998) «μέτρα κατά της εκπομπής 
αερίων και σωματοδιακών ρύπων προερχόμενων από 
κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε 
μη οδικά κινητά μηχανήματα».

35. Την υπ’ αριθμ. 11627/4.5.2001 κοινή υπουργική από−
φαση (Φ.Ε.Κ. 715/Β΄/2001) «Προϋποθέσεις έγκρισης τύπου 
και κυκλοφορίας διαξονικών γεωργικών και δασικών 
ελκυστήρων κατά ΕΕ σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου» και την υπ’ αριθμ. oικ. 10864/Α20/2611/24.4.2007 
κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 714/Β΄/2007) με την 
οποία ενσωματώνεται η οδηγία 2006/26/ΕΚ.

36. Την υπ’ αριθμ. οικ. 9582/Γ3Γ/1866/6.3.2007 κοινή 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός παραβόλων για τις 
υπηρεσίες που παρέχονται από τις υπηρεσίες απογρα−
φής των γεωργικών μηχανημάτων και νομαρχιακών αυ−
τοδιοικήσεων» σε εφαρμογή του ν. 3147/Α΄/2003 Φ.Ε.Κ. 
135/Α΄/2003, ν. 3399/Α΄/2005 Φ.Ε.Κ. 255/Α΄/2005.

37. Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 απόφαση Πρωθυπουρ−
γού (Φ.Ε.Κ. 67/Β΄/21.1.2009) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων».

38. Την υπ’ αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27−05−09 (ΦΕΚ 
1146/Β΄/09) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων «Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων».

39. Τη θετική εισήγηση της Δ/νσης Αξιοποίησης Εγγει−
οβελτιωτικών έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού.

40. Τις ανάγκες εξομάλυνσης της σχετικής αγοράς 
γεωργικών μηχανημάτων.

41. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των οριζομένων 
στην παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον 
Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27−05−09 
(ΦΕΚ 1146/Β΄/09) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, ως ακολούθως:

1) Αντικαθιστούμε την έκτη παράγραφο του άρθρου 
4, ως εξής:

«Για την έκδοση του Δελτίου Ταξινόμησης ενός μηχα−
νήματος το οποίο εισάγεται από φυσικό ή νομικό πρό−
σωπο για δική του χρήση, απαραίτητα δικαιολογητικά 
είναι τα παραπάνω (1), (2), (3), (4), (7) και υπεύθυνη δήλω−
ση του Άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται 
ότι εισάγει μόνος του το μηχάνημα για δική του χρήση, 
ότι δεν θα το πωλήσει πριν την παρέλευση 2 ετών από 
την απογραφή του (χορήγηση άδειας κυκλοφορίας) και 
αναλαμβάνει ο ίδιος την τεχνική υποστήριξη».

2) Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στο άρθρο 8, ως 
εξής:

«Όσα αγροτικά μηχανήματα έχουν ήδη τεθεί στην 
ευρωπαϊκή αγορά, έχουν εφοδιαστεί με την προβλεπό−
μενη εθνική έγκριση τύπου από την Δ/νση Αξιοποίησης 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού, 
αλλά δεν εκπληρούν τις προϋποθέσεις των ορίων εκ−



38164 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

πομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων των κινητήρων 
τους, φάσης Ι τουλάχιστον, και έχουν εισαχθεί (αποδε−
δειγμένα) στη χώρα μας έως την 1η Ιουνίου 2010, θα 
μπορούν να ταξινομούνται έως και την 30η Ιουνίου 2011, 
με δυνατότητα απογραφής των ήδη ταξινομημένων και 
πέραν της ημερομηνίας αυτής».

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δη−
μοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ      




