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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από
τoν σεισμό της 26ης Οκτωβρίου του 2018 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ενίσχυση ήσσονος
σημασίας).

2

Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 20212022.

3

Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 11337/Γ3Β/
2365/27-05-2009 απόφασης του Υφυπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απογραφή
αγροτικών μηχανημάτων» (Β΄ 1146).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 42381 ΕΞ 2022
(1)
Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από
τoν σεισμό της 26 ης Οκτωβρίου του 2018 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ενίσχυση ήσσονος σημασίας).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις
και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες,
επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α΄66)
και ιδίως του άρθρου 4, των παρ. 5 και 7 του άρθρου 7,
της παρ. 1 του άρθρου 22, της παρ. 1 του άρθρου 23 και
τις παρ. 3 και 7 του άρθρου 24.
2. Το Κεφάλαιο ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα
Διαύγεια» του ν. 4727/2020 (Α΄184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό
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Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»
και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄131).
3. Το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄133).
4. Τα άρθρα 20, 23, 56, 77, 78, 79 και 80 ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (A’ 143).
5. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως του άρθρου 160.
6. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων
έργων και άλλες διατάξεις» (A’ 25), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων
Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 261).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (A΄ 121).
8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (A’181).
9. Το άρθρο 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (A’ 145).
10. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α΄98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
11. Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-06-2021 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών
με θέμα: «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του
ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670), την υπό στοιχεία 110065
ΕΞ 2021/10-09-2021 τροποποίησή της (Β΄4203) και την
υπό στοιχεία 147036 ΕΞ 2021/22-11-2021 τροποποίησή
της (Β΄5424) .
12. Την υπ’ αρ. 1009/07-01-2022 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. (ΑΔΑ: 6ΦΘΕ46ΜΤΛΡ-Χ57).
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13. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13683/Α325/
7-12-2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Ανάπτυξης - Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 5796), με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές
της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που επλήγησαν από τον σεισμό της
26ης Οκτωβρίου 2018.
14. α) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής
της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας (EE L 352 της 24/12/2013 σελ. 1) και ιδίως το
άρθρο 3 αυτού.
β) Το γεγονός ότι με τη χορήγηση της παρούσας ενίσχυσης δεν προκαλείται υπέρβαση του ανωτάτου ορίου
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας όπως αυτό καθορίζεται
στον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013.
15. Την υπό στοιχεία 111822 ΕΞ 2021/14-09-2021 (ΑΔΑ:
ΨΦΛΘΗ-ΖΦ7) εγκύκλιο «Παροχή διευκρινίσεων για την
εφαρμογή του ν. 4797/2021» (Α΄66).
16. Την υπό στοιχεία 57511 ΕΞ 2020/10-06-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τoν σεισμό
της 26ης Οκτωβρίου του 2018 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων» (Β’ 2369).
17. Το υπ’ αρ. οικ. 86400/15976/08-10-2019 έγγραφο
του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της
Γενικής Διεύθυνσης Τουρισμού Παραγωγής και Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
18. Το υπό στοιχεία 35500 ΕΞ 2022/16-03-2022 έγγραφο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης
Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
19. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές της
Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων και επλήγησαν από τον σεισμό της 26ης
Οκτωβρίου 2018 και για τις οποίες εκκρεμεί η εκταμίευση επιχορήγησής τους.
20. Την υπό στοιχεία 35772 ΕΞ 2022/16-03-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Οικονομικών.
21. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό πέραν της προβλεπόμενης στην Α.Π. 57511
ΕΞ 2020 /10.06.2020 (Β΄2369) κοινή υπουργική απόφαση
σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΑΕ 051 ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ
2021ΣΕ05100001), αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Παρέχεται επιχορήγηση την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οι οποίες έχουν
οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-ΚΕ/13683/
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Α325/07-12-2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης - Οικονομικών - Υποδομών και
Μεταφορών, σύμφωνα με τον ν. 4797/2021, ιδίως των
άρθρων 4, 7, 22 και 24 του νόμου αυτού και του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013.
2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από
την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας σύμφωνα με το υπ’ αρ.
17 έγγραφo του προοιμίου και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες
ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και
ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα,
τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.
3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συνόλου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από
την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και
αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας. Ειδικά για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η
επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση
του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του ποσού της
εκτιμηθείσας ζημίας, το οποίο δεν καλύπτεται από το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με ανώτατο όριο τα ποσά που
προβλέπονται στον υπ’ αρ. 14 Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για την καταβολή της απαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού του ποσού της
ζημίας που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
4. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται
εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έκδοση της
παρούσης, η προσκόμιση των δικαιολογητικών της
παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/
23-06-2021 (ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφασης του Υπουργού
και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670) στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής
Πολιτικής, την υπό στοιχεία 110065 ΕΞ 2021/10-09-2021
(ΑΔΑ: 654ΩΗ-ΔΧ0) τροποποίησή της (Β΄4203) και την
υπό στοιχεία 147036 ΕΞ 2021/22-11-2021 (ΑΔΑ: Ψ9Ρ2Η8ΨΙ) τροποποίησή της (Β΄5424).
5. Επιπροσθέτως, απαιτείται η προσκόμιση Υπεύθυνης δήλωσης στην οποία να αναφέρονται όλες οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες έλαβε βάσει των
Κανονισμών ΕΕ 1407/2013, 1408/2013 και 717/2014 η
οικεία επιχείρηση και οι επιχειρήσεις που συνιστούν ενιαία επιχείρηση με αυτήν, κατά την έννοια του ως άνω
Κανονισμού, κατά το οικονομικό έτος δημοσίευσης της
παρούσας απόφασης και κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη. Οι ενισχύσεις αυτές αθροιζόμενες με την
παρούσα ενίσχυση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το
ποσό των 200.000 ευρώ, εφόσον υπάγονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (το αντίστοιχο ανώτατο ποσό
για επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές
μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, είναι 100.000 ευρώ),
ειδάλλως η επιχείρηση δεν θα δικαιούται επιχορήγησης.
6. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται
από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις
ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές. Από το
ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφα-
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λιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο
δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή της
επιχορήγησης απαιτείται η ολοκλήρωση του προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και του
ελέγχου των στοιχείων του φακέλου, ο φάκελος διαβιβάζεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών,
συνοδευόμενος από την αναλυτική κατάσταση των πληγεισών επιχειρήσεων της παρ.4 του άρθρου 5 της υπό
στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-06-2021 (ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ)
απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670), σε ηλεκτρονική μορφή. Η ΓΔΟΥ προβαίνει
σε εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους.
8. Τα δικαιολογητικά της παρ. 4 τηρούνται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για δέκα (10)
έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.
9. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να τηρούν για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών το σύνολο
των φακέλων και σχετιζόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης για τους
σκοπούς του ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 4797/2021.
10. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 74617
ΕΞ 2021/23-06-2021 απόφαση του Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670), η υπό στοιχεία
110065 ΕΞ 2021/10-09-2021 τροποποίησή της (Β΄4203)
και η υπό στοιχεία 147036 ΕΞ 2021/22-11-2021 τροποποίησή της (Β΄5424).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2022
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 40398/ΓΔ4
(2)
Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 20212022.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 167),
β. της περ. β΄ της παρ. 2 και της παρ. 3 του άρθρου 89
του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 114),
γ. της παρ. 4 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 79942/
ΓΔ4/21-5-2019 κοινής απόφασης του Υπουργού και της
Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Εγ-
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γραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης
της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 2005).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98) και
παραμένει εν ισχύ δυνάμει της παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
6. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/159/40394/Β1/
8-4-2022 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του
διδακτικού έτους 2021-2022:
α. Των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Ειδικών
Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 30ή
Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα.
β. των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών)
της χώρας, η 20ή Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 8 Απριλίου 2022
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
Ι

Αριθμ. Γ3Β/383/95967
(3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 11337/Γ3Β/
2365/27-05-2009 απόφασης του Υφυπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απογραφή
αγροτικών μηχανημάτων» (Β΄ 1146).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 87 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(ν. 2696/1999, Α΄ 51),

17180

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (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. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 142).
3. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄ 100).
4. Την υπ’ αρ. 6309/09-09-2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιο Στύλιο»
(Β΄ 4190).
5. Την υπό στοιχεία οικ. 11337/Γ3Β/2365/27-05-2009
απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων» (Β΄ 1146).
6. Τις υπό στοιχεία οικ. 14924/Γ3Β/3789/23-12-2010
(Β΄ 2231), Γ3Β/296/30687/14-03-2012 (Β΄ 841), Γ3Β/1498/
126349/12-12-2012 (Β΄ 3511), Γ3Β/2/119/02-01-2014
(Β΄ 85), Γ3Β/1578/35586/27-03-2015 (Β΄ 613), Γ3B 695/
18368/12-02-2016 (Β΄ 445), Γ3B 656/60181/25-04-2018
(Β΄ 1747 και Β΄ 2101 διόρθωση σφάλματος) και Γ3Β 173/
44559/22.02.2021 (Β΄ 696) υπουργικές αποφάσεις.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Τεύχος B’ 1716/08.04.2022

Άρθρο 1
H υπό στοιχεία οικ. 11337/Γ3Β/2365/27-05-2009 απόφαση 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 21-05-1998 και δεν φέρουν διάταξη προστασίας έναντι ανατροπής εγκεκριμένου τύπου,
υποχρεούνται όπως εφοδιασθούν με αυτή μέχρι και την
31-12-2022.
Οι διατάξεις προστασίας έναντι ανατροπής εγκρίνονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που
ορίζονται στην παρ. Β του άρθρου 3 της υπό στοιχεία
11338/Γ4/2366/27-05-2009 (Β΄ 1156) υπουργικής απόφασης».
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Απριλίου 2022
Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ
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