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Καταλογισμός ποσού σε βάρος του CUMPANASU
MARIN του IULIAN.

5

Με την αριθμ. 125/13−12−2013 καταλογιστική πράξη του
Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Τελωνείου Ναυπλίου
καταλογίζεται σε βάρος του CUMPANASU MARIN του
IULIAN και της FLORA, υπήκοο Ρουμανίας, γεν. 10−02−1989
με ΑΦΜ 158916835 ΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ο οποίος διαθέτει το
αριθ. DX 909413 Δελτίο Ταυτότητας Ρουμανίας, το πα−
ρακάτω ποσό:
Πρόστιμο: € 1.500,00
Τ.Χ. 2%: € 30,00
Ο.Γ.Α. επί Τ.Χ. 20%: € 6,00
Σύνολο: € 1.536,00
Ήτοι σύνολο χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ.
Το ανωτέρω πρόστιμο επεβλήθη για τελωνειακή πα−
ράβαση − λαθρεμπορία τσιγάρων στην Ελλάδα σύμφωνα
με τα άρθρα 53, 54, 106, 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 150, 151,
152, 155, 158, 160 και επόμενα του Ν. 2960/2001.
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Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Διόρθωση σφάλματος στην 732/4/2014 (ΦΕΚ 2940/
Β΄/31−10−2014) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.............................. 11

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
F
Αριθμ. 58885/Ε315843
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 233 ΣΕΠ 48403/4−11−2013
(ΦΕΚ Β΄ 2930) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας «Συμμετοχή της Ελλάδος
στη Διεθνή Έκθεση EXPO 2015 στο Μιλάνο της Ιτα−
λίας (1/5/2015 έως 31/10/2015)».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ
Α΄ 98),
β) του Ν. 5562/1932 (ΦΕΚ Α΄ 221) «Περί κυρώσεως της
μεταξύ της Ελλάδος και διαφόρων άλλων Χωρών υπο−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ε. Του Π.Δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (ΦΕΚ 173 Α΄).
στ. Του αρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) και
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δε θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
2. Το με αριθμ. Φ.335/ΑΔ..20899 Σ.4949/18−12−2013 έγ−
γραφο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.
3. Την αριθμ. 5214/15−10−2014 απόφαση της Εκτελεστι−
κής Επιτροπής του ΚΕΣΥ, αποφασίζουμε:
Κυρώνεται η ανωτέρω (3) απόφαση του ΚΕΣΥ με την
οποία εγκρίνεται η αύξηση χρόνου ειδίκευσης ιατρών
στην ειδικότητα της Νευρολογίας από τη Νευρολογική
Κλινική του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας από
δύο (2) έτη (που ισχύει από το 2003) σε πλήρη χρόνο
άσκησης, καθώς θεωρείται ότι η εν λόγω Κλινική πληροί
τις σχετικές προϋποθέσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Γ3Α 1442/152521
(6)
Ταξινόμηση αγροτικών μηχανημάτων με κινητήρες
πετρελαίου κάτω των 19 kW.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 87, παραγρ. 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλο−
φορίας Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/1999) περί απογραφής
και ταξινόμησης αγροτικών μηχανημάτων και των υπ’
αυτών ρυμουλκούμενων.
2. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 134).
3. Το άρθρο 3 της 11627 (ΦΕΚ 715/Β΄/2001) κοινής
υπουργικής απόφασης «προϋποθέσεις έγκρισης τύπου
και κυκλοφορίας γεωργικών και δασικών ελκυστήρων
σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/25/ΕΚ», με βάση
το οποίο δεν υπάρχει υποχρέωση αντιρρυπαντικής τε−
χνολογίας σε κινητήρες πετρελαίου κάτω των 19 kW
που τοποθετούνται σε ελκυστήρες, προκειμένου να κυ−
κλοφορήσουν στην κοινοτική αγορά.
4. Το άρθρο 3 και 4 της υπουργικής απόφασης 11338/
Γ3Β/2366 (ΦΕΚ 1156/Β΄/09) απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εγκρίσεις τύπου
και κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων».
5. Το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 11337/
Γ3Β/2365 (ΦΕΚ 1146/Β΄/09) απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απογραφή αγρο−
τικών μηχανημάτων».
6. Την ανάγκη να δοκιμασθούν σύμφωνα με τους κώ−
δικες 1 ή 2 του OECD, προκειμένου να εφοδιαστούν με
εθνική έγκριση και να κυκλοφορούν νόμιμα στη χώρα,
ελκυστήρες με κινητήρες πετρελαίου κάτω των 19 kW
για τους οποίους δεν υπάρχει από την ΕΕ υποχρέωση
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
Η παρούσα απόφαση εκδίδεται για να δοθεί η δυνα−
τότητα ταξινόμησης σε αγροτικά μηχανήματα με κινη−
τήρες κάτω των 19 kW, οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ώστε οι μεν γεωργικοί
ελκυστήρες να δοκιμασθούν σύμφωνα με τους κώδικες
του OECD, τα δε λοιπά αγροτικά μηχανήματα να εφο−
διαστούν με έκθεση δοκιμής, από το Ινστιτούτο Γεωρ−
γικών Μηχανών και Κατασκευών του ΕΛΓΟ −Δήμητρα,
προκειμένου να εφοδιασθούν με την προβλεπόμενη από
το άρθρο 84 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) εθνική έγκριση.
Άρθρο 2
Διαδικασία ταξινόμησης αγροτικών μηχανημάτων
1. Η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία, εκδίδει το Δελ−
τίο Ταξινόμησης στο όνομα του εισαγωγέα κατόχου του
μηχανήματος, αφού υποβληθούν τα εξής δικαιολογητικά:
i. Αίτηση
ii. Υπεύθυνη Δήλωση του εισαγωγέα (όπως προβλέπε−
ται στο άρθρο 4 περί «Ταξινόμησης Αγροτικού Μηχανή−
ματος» της υπουργικής απόφασης 11337/Γ3Β/2365/2009).
iii. Τιμολόγιο Αγοράς.
iν. Παράβολο όπως προβλέπεται από τον Ν. 3147/Α/03
(ΦΕΚ 135/Α/03) και κοινή υπουργική απόφαση οικ.9582/
Γ3Γ/1866/07 (ΦΕΚ 328/Β΄/07). Για την ταξινόμηση Αγρο−
τικών Μηχανημάτων πλην γεωργικών ελκυστήρων, υπο−
βάλλεται επιπλέον:
ν. Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ (CE) του κατασκευαστή ή
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Κοινότητα.
2. Στο δελτίο Ταξινόμησης τίθεται κόκκινη σφραγίδα
με την επισήμανση: «Ταξινομείται για δοκιμή και απα−
γορεύεται η απογραφή του μέχρι τη χορήγηση εθνικής
έγκρισης».
3. Μετά την έκδοση της εθνικής έγκρισης τύπου ή της
έγκρισης απογραφής αίρεται η επισήμανση, με ευθύνη
του κατόχου του μηχανήματος, ο οποίος οφείλει να
προσκομίσει το Δελτίο Ταξινόμησης στην Υπηρεσία που
το εξέδωσε. Επιπλέον προσκομίζεται Πιστοποιητικό ταυ−
τότητας του μηχανήματος από τον έμπορο−εισαγωγέα,
στο οποίο βεβαιώνεται ότι το μηχάνημα είναι σύμφωνο
με την εκδοθείσα εθνική έγκριση.
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις εισαγωγέα
1. Σε εφαρμογή της παρούσας, ο εισαγωγέας υποχρε−
ούται να καταθέσει αίτηση για δοκιμή στο ΙΓΕΜΚ για
κάθε τύπο μηχανήματος που εισάγει και στη συνέχεια
να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
έκδοση εθνικής έγκρισης.
Άρθρο 4
Ισχύς
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και παύει
η ισχύς της την 31−12−2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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