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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.932/2/210138/Σ.138
(1)
Τροποποίηση της από 18−2−1993 κοινής απόφασης
Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Τρο−
ποποίηση κοινής αποφάσεως Υπουργών Εθνικής
Άμυνας και Οικονομικών με θέμα “Ρύθμιση των ει−
δικότερων θεμάτων που αφορούν στην εκλογή του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων
Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ)”» (Β΄ 216).
OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν.δ. 1171/1972
«Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων
Δυνάμεων» (Α΄ 82), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο

14 του Ν. 1911/1990 «Εισαγωγή γυναικών στις ανώτατες
στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 166).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποι−
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποί−
ηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
γ) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
δ) Της Υ29/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο−
νομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
2. Την από 19 Ιανουαρίου 2016 πρόταση του Αρχηγού
του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
3. Την υπ’ αριθμ. 22/2016 από 29 Ιανουαρίου 2016 ει−
σηγητική έκθεση του προϊσταμένου των οικονομικών
υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διαδικασία εκλογής
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΑΝ
Το εδάφιο β της παραγράφου 2 της από 18−2−1993
κοινής απόφασης Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικο−
νομικών (Β΄ 216) τροποποιείται ως εξής:
«β. Διαδικασία εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου
(1) Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη της ΕΑΑΝ
και σε περίπτωση θανάτου, ο εκάστοτε δικαιούχος της
συντάξεως και του μερίσματός τους, εφόσον διατηρεί
την ιδιότητα του τακτικού μέλους.
(2) Κατά την ψηφοφορία, χρησιμοποιείται ενιαίος σε
είδος, μέγεθος και χρώμα, φάκελος ψηφοφορίας και
ενιαίο ψηφοδέλτιο που αναγράφει χωριστά τις θέσεις
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κάτω απ’
αυτές τα ονόματα των υποψηφίων κατά ειδικότητα,
όπου απαιτείται, δηλαδή:
(α) ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
(β) ΜΕΛΗ
Μάχιμοι − Δάσκαλοι
Μηχανικοί − Χημικοί κ.λπ., ως ανωτέρω υποπαρ. 2α (2).
(3) Οι απαιτούμενοι σταυροί προτιμήσεως τίθενται
ανά ένας έναντι κάθε υποψηφίου και είναι, κατά περί−
πτωση, οι εξής:
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Γ3B 695/18368
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27−5−2009
(ΦΕΚ Β΄ 1146/12−6−2009) απόφασης του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απογραφή
αγροτικών μηχανημάτων».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 87 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α΄ 51).
2. Την αριθμ. Υ2 /22−9−2015 (ΦΕΚ Β΄ 2076) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την αριθμ. Υ 26/6−10−2015 (ΦΕΚ Β΄ 2144) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Μάρκο Μπόλαρη».
4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27−5−2009 (ΦΕΚ
Β΄ 1146/12−6−2009) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων».
5. Τις υπουργικές αποφάσεις υπ’ αριθμ. οικ. 14924/Γ3Β/
3789/23−12−2010 (ΦΕΚ Β΄ 2231/31−12−2010), Γ3Β/296/30687/
14−3−2012 (ΦΕΚ Β΄ 841/20−3−2012), Γ3Β/1498/126349/
12−12−2012 (ΦΕΚ Β΄ 3511/31−12−2012) και Γ3Β/2/119/2−1−2014
(ΦΕΚ Β΄ 85/21−1−2014), Γ3Β/1578/35586/27−3−2015 (ΦΕΚ Β΄
613/15−4−2015).
6. Την ανάγκη εξομάλυνσης της αγοράς μεταχειρι−
σμένων αγροτικών μηχανημάτων, λόγω της οικονομικής
συγκυρίας.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
H αριθ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27−5−2009 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τροπο−
ποιείται ως ακολούθως:
1) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί−
μενο:
«Άρθρο 8
Εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης 11627/
4−5−01 (ΦΕΚ Β΄ 715/8−6−2001) και της κοινής υπουργικής
απόφασης Δ.13ε/9321/1−10−1998 (ΦΕΚ Β΄ 1218/30−11−1998)
1. Η ταξινόμηση των αγροτικών μηχανημάτων που
έχουν ήδη τεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά και είναι εφοδι−
ασμένα με εθνική έγκριση τύπου από τη Δ/νση Εγγείων
Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων,
επιτρέπεται μέχρι τις 31−12−2017.
2. Σε εφαρμογή των διατάξεων των οδηγιών 97/68/
ΕΚ, 2000/25/ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί και ενσωμα−
τωθεί στην ελληνική νομοθεσία με αντίστοιχες κοινές
υπουργικές αποφάσεις, μετά την 1−1−2018 επιτρέπεται
η ταξινόμηση των αγροτικών μηχανημάτων τα οποία

έχουν ήδη τεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά και έχουν ήδη
εφοδιαστεί με εθνική έγκριση τύπου από τη Δ/νση Εγ−
γείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπα−
σμάτων, μόνο εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των
ορίων εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων των
κινητήρων τους φάσης Ι τουλάχιστον.
3. Όσα αγροτικά μηχανήματα καινούρια ή μεταχειρι−
σμένα εφοδιάζονται με δελτίο ταξινόμησης στις προ−
βλεπόμενες ημερομηνίες, μπορούν να απογράφονται
(έκδοση άδειας κυκλοφορίας) και πέραν της ημερομη−
νίας αυτής.
4. Ειδικά για τις βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές ισχύει
η οικ. 13210/Γ5/2107/16−8−2004 υπουργική απόφαση, και
η προϋπόθεση για την έκδοση δελτίου Ταξινόμησης
είναι η ύπαρξη εθνικής έγκρισης τύπου από τη Δ/νση
Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λι−
πασμάτων».
2) Στο άρθρο 9 η παράγραφος β αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείμενο:
«β) Οι γεωργικοί ελκυστήρες που έχουν ταξινομηθεί
ή απογραφεί πριν τις 21−5−1998 και δε φέρουν διάτα−
ξη προστασίας έναντι ανατροπής εγκεκριμένου τύπου
υποχρεούνται όπως εφοδιαστούν με αυτή μέχρι τέλους
του 2020.
Οι διατάξεις προστασίας έναντι ανατροπής εγκρί−
νονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που
ορίζονται στην παρ. Β του άρθρου 3 της αριθμ. 11338/
Γ4/2366/27−5−2009 (ΦΕΚ 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, 12 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

F
Αριθμ. 9976/3833
(3)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου της υπηρεσίας
ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Γαλατσίου.
Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α΄/27−12−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28−6−2007).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/
Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του
Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της
Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε−
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και
άλλες διατάξεις».

