
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Ε8 62/19732 
   Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Ε8 1831/39763/ 
7.4.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας «Σύστημα επιθεώρησης 
εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων 
και διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού επι-
θεώρησης» (Β΄ 671).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 38 και της περ. ξ’ της παρ. 1 

του άρθρου 50 του ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών 
φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και 
συναφείς διατάξεις» (Α’ 8), όπως η περ. ξ’ της παρ. 1 του 
άρθρου 50 προστέθηκε με την περ. α’ της παρ. 9 του 
άρθρου 44 του ν. 4235/2014 (Α’ 32) και αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4351/2015 (Α’ 164),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο 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 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Οικονόμου» (Β’ 36).

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

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Ε8 1831/39763/ 
7.4.2015 απόφασης

1. Οι παρ.  1 και 2 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 
Ε8 1831/39763/7.4.2015 απόφασης, όπως αντικα-
ταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 
160/22717/5.2.2019 (Β’ 569) απόφασης του Υπουργού 
και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγεται ο 
πάσης φύσεως εν χρήσει εξοπλισμός εφαρμογής γεωρ-
γικών φαρμάκων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη 

γεωργική και δασική παραγωγή, τη γεωργία και τη δα-
σοκομία για επαγγελματική χρήση, είτε είναι αυτοκινού-
μενος, είτε δυναμοδοτούμενος από γεωργικό ελκυστήρα 
ή άλλο αγροτικό μηχάνημα, είτε έχει ανεξάρτητη - αυτό-
νομη πηγή δυναμοδότησης.

2. Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του άρθρου 4α, 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οι 
επινώτιοι ψεκαστήρες».

2. Το δεύτερο εδάφιο της περ. β) της παρ. 3 του άρ-
θρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην περίπτωση αυτή, κάθε καινούργιος ΕΕΓΦ πρέ-
πει να συνοδεύεται από βεβαίωση συμμόρφωσης του 
κατασκευαστή του, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πα-
ραρτήματος Χ.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 4α της υπό στοιχεία Ε8 1831/ 
39763/7.4.2015 απόφασης, όπως το άρθρο 4α προ-
στέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 
Ε8 2010/50687/26.4.2016 (Β’ 1323) απόφασης του ανα-
πληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο ιδιοκτήτης ΕΕΓΦ καταγράφει στο ΜΕΕΓΦ, μέσω 
της ηλεκτρονικής εφαρμογής, τον ΕΕΓΦ που έχει στην 
κατοχή του, ανεξάρτητα αν ο ΕΕΓΦ υποχρεούται στην 
τακτική επιθεώρηση σύμφωνα με την παρ. α’ του άρθρου 
2. Η καταγραφή αυτή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης 
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75)».

4. Το άρθρο 5 της υπό στοιχεία Ε8 1831/39763/7.4.2015 
απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του 
άρθρου 1 της υπό στοιχεία Ε8 2010/50687/26.4.2016 
απόφασης, τροποποιείται ως εξής:

α) Η περ. β’ του άρθρου 5 καταργείται.
β) Η περ. γ’ του άρθρου 5 αναριθμείται σε β) και αντι-

καθίσταται ως εξής:
«β) Εκδίδουν εξουσιοδότηση για την έναρξη της λει-

τουργίας των ΣΤΕΕΕΓΦ και είναι αρμόδιες για την επι-
καιροποίηση των ανωτέρω εξουσιοδοτήσεων, λόγω 
αλλαγής επωνυμίας, ιδιοκτησιακού καθεστώτος, έδρας 
ή επιθεωρητή, καθώς και για την ανανέωσή τους ή την 
ανάκλησή τους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6».

γ) Η περ. δ’ του άρθρου 5 αναριθμείται σε γ) και αντι-
καθίσταται ως εξής:

«γ) Αποστέλλουν στο Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεω-
ρήσεων και στη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδα-
φοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ αντίγραφο των αρχικών 
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και επικαιροποιημένων εξουσιοδοτήσεων που χορηγούν 
στους ΣΤΕΕΕΓΦ καθώς και αντίγραφο των ανακλήσεων 
εξουσιοδότησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6».

δ) Η περ. ε’ του άρθρου 5 καταργείται.
5. Το άρθρο 6 της υπό στοιχεία Ε8 1831/39763/7.4.2015 

απόφασης τροποποιείται ως εξής:
α) Η περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 6, όπως αντικατα-

στάθηκε με την περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 1 της υπό 
στοιχεία Ε8 2010/50687/26.4.2016 απόφασης, αντικα-
θίσταται ως εξής:

«α) Ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του προς 
εξουσιοδότηση ΣΤΕΕΕΓΦ απευθύνεται στο εργαστήριο 
αναφοράς, το οποίο ελέγχει την τήρηση των προϋποθέ-
σεων των άρθρων 7 και 8 στην έδρα του προς εξουσιο-
δότηση ΣΤΕΕΕΓΦ. Το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρή-
σεων συντάσσει το πρακτικό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ, το 
οποίο παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο και στο οποίο 
αναγράφεται ρητά η καταλληλότητα ή μη του ΣΤΕΕΕΓΦ.».

β) Η περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 6, όπως αντικατα-
στάθηκε με την περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 1 της υπό 
στοιχεία Ε8 2010/50687/26.4.2016 απόφασης, αντικα-
θίσταται ως εξής:

«δ) δα) Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται πριν παρέλθει 
η ημερομηνία λήξης της πενταετούς διάρκειας ισχύος 
της με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπρόσωπου 
του ΣΤΕΕΕΓΦ, μετά από αίτησή του προς την ΠΥΑΑΜ, η 
οποία συνοδεύεται από νέο πρακτικό ελέγχου του Ερ-
γαστηρίου Αναφοράς Επιθεωρήσεων και αντίγραφα των 
δελτίων παροχής υπηρεσιών της τελευταίας πενταετίας, 
για το κόστος ετήσιας επιτήρησης από το Εργαστήριο 
Αναφοράς Επιθεωρήσεων.

δβ) Η εξουσιοδότηση επικαιροποιείται, ανεξάρτητα 
από την παρέλευση ή μη πενταετίας, αν αλλάξει ο επιθε-
ωρητής, η επωνυμία, η έδρα ή το ιδιοκτησιακό καθεστώς 
του ΣΤΕΕΕΓΦ, όπως σε περίπτωση μεταβίβασης.

Αν πρόκειται για επικαιροποίηση λόγω αλλαγής του 
επιθεωρητή της παρ. 1 του άρθρου 8, ο ΣΤΕΕΕΓΦ απευθύ-
νεται εκ νέου στο Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων 
για επανέλεγχο.

Μετά τον επανέλεγχο το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθε-
ωρήσεων συντάσσει νέο πρακτικό ελέγχου, σύμφωνα με 
το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, το οποίο παραδίδεται στον ενδιαφε-
ρόμενο και στο οποίο αναγράφεται ρητά η καταλληλό-
τητα ή μη του ΣΤΕΕΕΓΦ. Στην επικαιροποίηση εξουσιο-
δότησης που εκδίδει η ΠΥΑΑΜ, διατηρείται η ισχύς της 
αρχικής εξουσιοδότησης.

Αν πρόκειται για επικαιροποίηση λόγω αλλαγής επω-
νυμίας, ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή έδρας του ΣΤΕΕΕΓΦ, 
χωρίς αλλαγή επιθεωρητή, δεν απαιτείται η έκδοση νέου 
πρακτικού ελέγχου, εφόσον η εν λόγω επικαιροποίηση 
γίνεται πριν την παρέλευση της πενταετίας. O ΣΤΕΕΕΓΦ 
απευθύνεται με αίτησή του στην ΠΥΑΑΜ, συνοδευόμενη 
από τα αναγκαία δικαιολογητικά που πιστοποιούν την 
πραγματοποιηθείσα μεταβολή. Στην επικαιροποίηση 
εξουσιοδότησης που εκδίδει η ΠΥΑΑΜ διατηρείται η 
ισχύς της αρχικής εξουσιοδότησης».

γ) Η περ. θ’ της παρ. 4 του άρθρου 6, όπως η παρ. 4 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 
160/22717/5.2.2019 απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«θ) Να χορηγούν στις ΠΥΑΑΜ οποιαδήποτε στοιχεία 
ζητηθούν, όπως στατιστικά στοιχεία ή στοιχεία αποκλί-
σεων, για την παρακολούθηση του συστήματος επιθε-
ώρησης».

δ) Η περ. ιγ’ της παρ. 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«ιγ) Να διευκολύνουν το Εργαστήριο Αναφοράς Επι-
θεωρήσεων κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων και να 
παρέχουν κάθε είδους στοιχεία και το προβλεπόμενο 
φωτογραφικό υλικό που σχετίζονται με την επιθεώρηση 
του προς έλεγχο ΕΕΓΦ και άλλου επιθεωρημένου ΕΕΓΦ, 
καθώς και εξοπλισμό προς διευκόλυνση των μετρητικών 
ελέγχων.».

6. Το άρθρο 8 της υπό στοιχεία Ε8 1831/39763/7.4.2015 
απόφασης τροποποιείται ως εξής:

α) Η περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«ε) Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος τεχνο-
λογικού τομέα, Τμήματος Τεχνολογίας Γεωπονίας λοιπών 
κατευθύνσεων ή Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ή 
Τμήματος Μηχανολόγων Οχημάτων ή Τμήματος Μηχα-
νικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο 
αντίστοιχης ειδικότητας σχολής κράτους - μέλους της 
Ε.Ε. ή χώρας εκτός Ε.Ε, με γνώση αγροτικών μηχανημά-
των που αποδεικνύεται με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
αντίστοιχης κατεύθυνσης ή προϋπηρεσία στο αντικείμε-
νο τουλάχιστον δύο (2) ετών.».

β) Στην παρ. 1 του άρθρου 8 προστίθενται περ. στ’ και 
ζ’ ως εξής:

«στ) Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανε-
πιστημιακού τομέα, Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής 
και Διοίκησης ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας 
σχολής κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή χώρας εκτός Ε.Ε, με 
γνώση αγροτικών μηχανημάτων που αποδεικνύεται με 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών αντίστοιχης κατεύθυνσης 
ή προϋπηρεσία στο αντικείμενο τουλάχιστον δύο (2) 
ετών.

ζ) Πτυχίο εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού 
τομέα, Τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργι-
κής Μηχανικής ή Τμήματος Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας 
ή πτυχίο αντίστοιχου τμήματος εκπαιδευτικού ιδρύμα-
τος πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο πτυ-
χίο αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολής κράτους μέλους της 
Ε.Ε. ή χώρας εκτός Ε.Ε.».

7. Το άρθρο 10 της υπό στοιχεία Ε8 1831/39763/7.4.2015 
απόφασης τροποποιείται ως εξής:

α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο ιδιοκτήτης του ΕΕΓΦ προκειμένου να ακολου-

θήσει το πρόγραμμα των τακτικών επιθεωρήσεων που 
προβλέπει το άρθρο 22 του ν. 4036/2012, επιλέγει ελεύ-
θερα τον ΣΤΕΕΕΓΦ όπου θα πραγματοποιηθεί η επιθεώ-
ρηση αυτού. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ καθορίζουν τις συνθήκες και το 
βαθμό καθαριότητας που πρέπει να έχει ο εξοπλισμός 
προς επιθεώρηση».

β) Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
2. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ διενεργούν τις επιθεωρήσεις στον ΕΕΓΦ 

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6. Ο επιθεωρητής 
κατά την επιθεώρηση συμπληρώνει και υπογράφει την 
έκθεση τεχνικού ελέγχου του Παραρτήματος VΙ συνοδευ-
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όμενη από την έκθεση τεχνικού ελέγχου του Παραρτή-
ματος VII ή VIII ή IX, ανάλογα με το είδος του εξοπλισμού. 
Αντίγραφα των εκθέσεων τεχνικού ελέγχου δίνονται με 
ευθύνη του ΣΤΕΕΕΓΦ στον ιδιοκτήτη του εξοπλισμού, ο 
οποίος υπογράφει επί της εκθέσεως τεχνικού ελέγχου για 
την παραλαβή του αντιγράφου. Η επιθεώρηση θεωρείται 
επιτυχής μόνο αν ο ΕΕΓΦ ικανοποιεί όλες ανεξαιρέτως 
τις απαιτήσεις του Παραρτήματος VI και ταυτόχρονα τις 
απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται ως σημαντικές στα Πα-
ραρτήματα VIΙ ή VIΙI ή IX, ανάλογα με το είδος του εξοπλι-
σμού, οπότε και κατατάσσεται στην Κατηγορία Ι ή ΙΙ του 
άρθρου 24 της υπ’ αρ. 8197/90920/22.7.2013 (Β’ 1883) 
απόφασης των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα-
τικής Αλλαγής, όπως ισχύει. Αν ο ιδιοκτήτης του ΕΕΓΦ 
δώσει εντολή στον ΣΤΕΕΕΓΦ για αποκατάσταση τυχόν 
ελλείψεων που διαπιστωθούν κατά τη διενέργεια της επι-
θεώρησης, ο επιθεωρητής υποχρεούται να συμπληρώνει 
τις προβλεπόμενες εκθέσεις τεχνικού ελέγχου τόσο για 
την αρχική όσο και για την τελική επιθεώρηση, σύμφωνα 
με τα Παραρτήματα VI και VII έως IX, ανάλογα με το είδος 
του εξοπλισμού. Στην περίπτωση αυτή, στον ιδιοκτήτη 
του εξοπλισμού δίνεται αντίγραφο μόνο των εκθέσεων 
τεχνικού ελέγχου που εκδίδονται για την τελική επιθεώ-
ρηση. Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης εκδίδεται 
από τον ΣΤΕΕΕΓΦ το πιστοποιητικό επιθεώρησης του 
Παραρτήματος V, με βάση τις εκθέσεις τεχνικού ελέγχου 
μόνο της τελικής επιθεώρησης, εφόσον υπάρχει και προ-
ηγούμενη. Ο ιδιοκτήτης του ΕΕΓΦ διατηρεί τις εκθέσεις 
τεχνικού ελέγχου και το πιστοποιητικό επιθεώρησης 
μέχρι την επόμενη επιθεώρηση και να τα επιδεικνύει 
σε κάθε έλεγχο.

γ) Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Μετά την επιθεώρηση και ανάλογα με τις αποκλί-

σεις που διαπιστώνονται, ο επιθεωρητής κατατάσσει τον 

ΕΕΓΦ σε μία από τις Κατηγορίες Ι έως ΙV του άρθρου 24 
της υπ’ αρ. 8197/90920/22.7.2013 απόφασης, χορηγεί 
πιστοποιητικό επιθεώρησης και εφόσον ο ΕΕΓΦ κατα-
τάσσεται στην Κατηγορία Ι ή ΙΙ τοποθετεί το αυτοκόλλητο 
σήμα καταλληλότητας του Παραρτήματος V, σύμφωνα 
με την ανωτέρω απόφαση και τα Παραρτήματα VI και 
VII έως IX της παρούσας, ανάλογα με το είδος του εξο-
πλισμού.»

δ) Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι ήσσονες και οι σημαντικές αποκλίσεις των ΚΑ-

ΤΗΓΟΡΙΩΝ ΙΙ και ΙΙΙ ορίζονται ειδικά στα Παραρτήματα 
VII έως IX.

ε) Η παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Ο ιδιοκτήτης του ΕΕΓΦ πρέπει να είναι παρών κατά 

την επιθεώρηση, ώστε να γνωρίζει τις ελλείψεις που δι-
απιστώθηκαν και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να 
προβεί για την αποκατάστασή τους».

8. Η παρ.  1 του άρθρου 10α της υπό στοιχεία Ε8 
1831/39763/7.4.2015 απόφασης, όπως το άρθρο 10α 
προστέθηκε με την παρ.  11 του άρθρου 1 της υπό 
στοιχεία Ε8 2010/50687/26.4.2016 απόφασης και αντι-
καταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 
160/22717/5.2.2019 απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) ευρώ 
έως (5.000) ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 45 
του ν. 4036/2012, σε όποιον διαθέτει στην αγορά ΕΕΓΦ 
που δεν είναι εφοδιασμένος με πιστοποιητικό επιθεώ-
ρησης και αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας (sticker), 
σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 4.».

9. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11
Παραρτήματα

Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται τα παραρτή-
ματα Ι έως Χ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής και έχουν ως ακολούθως:»



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4748 Τεύχος B’ 499/09.02.2021



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4749Τεύχος B’ 499/09.02.2021



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4750 Τεύχος B’ 499/09.02.2021



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4751Τεύχος B’ 499/09.02.2021

  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4752 Τεύχος B’ 499/09.02.2021



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4753Τεύχος B’ 499/09.02.2021
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4754 Τεύχος B’ 499/09.02.2021

1. 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4755Τεύχος B’ 499/09.02.2021



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4756 Τεύχος B’ 499/09.02.2021



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4757Τεύχος B’ 499/09.02.2021
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4758 Τεύχος B’ 499/09.02.2021

17



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4759Τεύχος B’ 499/09.02.2021



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4760 Τεύχος B’ 499/09.02.2021



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4761Τεύχος B’ 499/09.02.2021



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4762 Τεύχος B’ 499/09.02.2021
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4763Τεύχος B’ 499/09.02.2021



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4764 Τεύχος B’ 499/09.02.2021



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4765Τεύχος B’ 499/09.02.2021



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4766 Τεύχος B’ 499/09.02.2021



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4767Τεύχος B’ 499/09.02.2021



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4768 Τεύχος B’ 499/09.02.2021



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4769Τεύχος B’ 499/09.02.2021



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4770 Τεύχος B’ 499/09.02.2021



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4771Τεύχος B’ 499/09.02.2021



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4772 Τεύχος B’ 499/09.02.2021



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4773Τεύχος B’ 499/09.02.2021



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4774 Τεύχος B’ 499/09.02.2021



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4775Τεύχος B’ 499/09.02.2021



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4776 Τεύχος B’ 499/09.02.2021



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4777Τεύχος B’ 499/09.02.2021

».



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4778 Τεύχος B’ 499/09.02.2021

Άρθρο 2
1. Παρατείνεται, λόγω αδυναμίας πραγματοποίησης 

επανελέγχων, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 έως 30-4-2021 και 
με αναδρομική ισχύ από 15-10-2020 η λειτουργία των 
Σταθμών Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωρ-
γικών Φαρμάκων (ΣΤΤΤΕΓΦ) του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 
Ε8 1831/39763 ΦΕΚ Β 671 2015 απόφασης χωρίς ανα-
νέωση της εξουσιοδότησής τους.

2. Στο διάστημα αυτό και εφόσον τα περιοριστικά μέ-
τρα το επιτρέπουν, οι εξουσιοδοτήσεις που θα εκδοθούν, 
κατόπιν επανελέγχου θα έχουν πενταετή ισχύ σύμφω-
να με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 2 της 
υπ’ αρ. Ε8 1831/39763 ΦΕΚ Β 671 2015 απόφασης, με 

ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας εξουσιοδότησης 
την επομένη της ημερομηνίας λήξης της παλιάς.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 2, η ισχύς 
της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ   




