
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 160/22717 
  Τροποποίηση της Ε8 1831/39763/7.4.2015 από-

φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

«Σύστημα επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής 

γεωργικών φαρμάκων και διαδικασίας χορήγη-

σης πιστοποιητικού επιθεώρησης» (Β’ 671). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 38 και της περίπτ. 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 περίπτ. ξ’ της παρ. 1 
του άρθρου 50 προστέθηκε 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).

γ) του π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138 Α’) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

δ) του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α’) Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την 2428/119952/6.9.2018 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» 
(Β’ 3936).

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

Άρθρο 1
Τροποποίηση της Ε8 1831/39763/7.4.2015 
(Β’ 671) απόφασης

1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 της Ε8 1831/39763/
7.4.2015 απόφασης, 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.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 4α, εξαι-
ρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας ο φορη-
τός εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων που 
έχει πηγή δυναμοδότησης διαφορετική από αυτή του 
εξοπλισμού της παρ. 1 και οι επινώτιοι ψεκαστήρες.».

2. Η περίπτ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 4 της Ε8 1831/
39763/7.4.2015 απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 3 του άρθρου 1 της Ε8 2010/50687/26.4.2016 
(Β’ 1323) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Δεν είναι απαραίτητο να διαθέτει πιστοποιητικό 
επιθεώρησης και αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας, 
εάν ένας ΕΕΓΦ του ιδίου τύπου έχει πιστοποιηθεί, σύμφω-
να με το ISO 16119, από το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθε-
ωρήσεων ή άλλο φορέα του δικτύου ΕΝΤΑΜ (European 
Network for Testing of Agricultural Machines - Ευρω-
παϊκό Δίκτυο για Ελέγχους Αγροτικών Μηχανημάτων) 
ή ανάλογα διαπιστευμένο Ινστιτούτο αλλοδαπής. Στην 
περίπτωση αυτή, κάθε καινούργιος ΕΕΓΦ πρέπει να συ-
νοδεύεται από βεβαίωση συμμόρφωσης του κατασκευ-
αστή του, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 
VIII. Ο εξοπλισμός αυτός, μετά την παρέλευση 5 ετών 
από την κατά ISO16119 πιστοποίησή του, επιθεωρείται 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της παρ. 1 του άρθρου 
22 του ν. 4036/2012.».

3. Η περίπτ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 6 της Ε8 1831/
39763/7.4.2015 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Η εξουσιοδότηση που δίδεται στους ΣΤΕΕΕΓΦ ανα-
καλείται από την ΠΥΑΑΜ, σύμφωνα με την παρ. 2α του 
άρθρου 45 του ν. 4036/2012, όπως αυτή προστέθηκε 
με την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4492/2017 (Α’ 156).».

4. Οι παρ.  4 και 5 του άρθρου 6 της Ε8 1831/
39763/7.4.2015 απόφασης, όπως η παρ. 5 τροποποιήθη-
κε με την περίπτ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 1 της Ε8 2010/
50687/26.4.2016 απόφασης, αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ, με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των νο-
μίμων εκπροσώπων τους, υποχρεούνται:

α) Να διενεργούν τις επιθεωρήσεις του ΕΕΓΦ σύμφωνα 
με το εγχειρίδιο επιθεώρησης της περίπτ. α’ της παρ. 1 
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του άρθρου 9 και τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Γ’ 
του ν. 4036/2012.

β) Να διενεργούν τις επιθεωρήσεις του ΕΕΓΦ παρου-
σία του επιθεωρητή και σε κατάλληλο χώρο, ώστε οι 
μετρήσεις να μην επηρεάζονται από τις καιρικές συν-
θήκες και να εξασφαλίζεται η αποφυγή ρύπανσης του 
περιβάλλοντος.

γ) Να διενεργούν τις επιθεωρήσεις σε θέση όπου δεν 
προκαλείται όχληση των περιοίκων.

δ) Να μην υπερβαίνουν τις οκτώ (8) επιθεωρήσεις ανά 
ημέρα.

ε) Να λαμβάνουν φωτογραφικό υλικό κατά τη διενέρ-
γεια της κάθε επιθεώρησης. Για τη λήψη του φωτογραφι-
κού υλικού χρησιμοποιείται φορητή έγχρωμη ψηφιακή 
κάμερα ή άλλη φορητή ψηφιακή συσκευή, η οποία έχει 
τη δυνατότητα εκτύπωσης σε ένα άκρο της φωτογραφί-
ας της ημερομηνίας και της ώρας λήψης της φωτογρα-
φίας (όπως ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ.ΩΩΛΛ). Με τη συσκευή αυτή 
λαμβάνονται για κάθε επιθεώρηση ΕΕΓΦ οι ακόλουθες 
φωτογραφίες:

αα) του αριθμού σειράς πλαισίου του επιθεωρού-
μενου εξοπλισμού που πρέπει να είναι ευκρινώς 
αναγνώσιμος, ββ) του ΕΕΓΦ συνδεδεμένου με το 
αγροτικό μηχάνημα από το οποίο δυναμοδοτείται, 
ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία αυτού κατά την 
επιθεώρηση, γγ) του ΕΕΓΦ συνδεδεμένου με τις με-
τρητικές διατάξεις για τη διενέργεια των μετρήσεων 
που απαιτούνται, δδ) αν απαιτούνται επιδιορθώσεις 
ή αντικαταστάσεις φθαρμένων εξαρτημάτων για να 
περάσει ο εξοπλισμός με επιτυχία την επιθεώρηση, 
λαμβάνονται φωτογραφίες του ΕΕΓΦ με την κατάστα-
ση των επιμέρους κατασκευαστικών στοιχείων και 
εξαρτημάτων, πριν και μετά από την επισκευή ή την 
αντικατάστασή τους, εε) του αυτοκόλλητου σήματος 
καταλληλότητας τοποθετημένου επί του ΕΕΓΦ, αν ο 
ΕΕΓΦ κατατάσσεται στην Κατηγορία Ι ή ΙΙ. Στην εν λόγω 
φωτογραφία υποχρεωτικά διακρίνεται ο ΕΕΓΦ καθώς 
και ο αριθμός “sticker”.

Οι ψηφιακές φωτογραφίες είναι αρχεία μορφής JPEG, 
ανάλυσης τουλάχιστον 1280*1024 pixels. ppi και στο 
άκρο κάθε ψηφιακής φωτογραφίας φαίνεται τυπωμένη 
η ημερομηνία και η ώρα λήψης της φωτογραφίας (όπως 
ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ.ΩΩΛΛ). Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία των 
φωτογραφιών από κανένα είδος λογισμικού.

στ) Να τηρούν αρχείο επιθεωρήσεων για κάθε επι-
θεώρηση που διενεργούν, στο οποίο περιλαμβάνεται 
υποχρεωτικά και το φωτογραφικό υλικό της περίπτ. ε’.

ζ) Να σημαίνουν αριθμό σειράς πλαισίου σε κάθε ΕΕΓΦ 
που επιθεωρούν και δεν φέρει τέτοιον αριθμό, σύμφωνα 
με τον τύπο: «10000*ΧΧΧ». Στον τύπο αυτό, όπου 10000 
αναγράφεται ο πενταψήφιος αύξων αριθμός που αρχίζει 
από το 10001 και όπου ΧΧΧ αναγράφεται ο τριψήφιος 
αριθμός μητρώου του ΣΤΕΕΕΓΦ, ο οποίος είναι ένας πα-
νελλαδικά μοναδικός, αύξων αριθμός, που χορηγεί το 
Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων στο ΣΤΕΕΕΓΦ με 
το πρακτικό ελέγχου που προηγείται της εξουσιοδότη-
σης του ΣΤΕΕΕΓΦ.

η) Να αποστέλλουν στις ΠΥΑΑΜ τουλάχιστον μία φορά 
το μήνα τα πιστοποιητικά επιθεώρησης του άρθρου 10.

θ) Να χορηγούν στις ΠΥΑΑΜ οποιαδήποτε στοιχεία 
ζητηθούν (όπως στατιστικά στοιχεία ή στοιχεία απο-
κλίσεων), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τον 
έγκαιρο προγραμματισμό και την παρακολούθηση των 
χρονοδιαγραμμάτων επιθεωρήσεων.

ι) Να αποστέλλουν στο Εργαστήριο Αναφοράς Επιθε-
ωρήσεων, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και σε μηνιαία 
βάση, τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων που έχουν 
διενεργήσει, δηλαδή τα πιστοποιητικά επιθεώρησης και 
τις εκθέσεις τεχνικού ελέγχου.

ια) Να καταβάλλουν στο Εργαστήριο Αναφοράς Επι-
θεωρήσεων:

αα) τις δαπάνες ελέγχου τους για την παροχή ή την 
ανανέωση της εξουσιοδότησής τους, οι οποίες καταβάλ-
λονται με την υποβολή της σχετικής αίτησης και ββ) το 
κόστος ετήσιας επιτήρησης, το οποίο καταβάλλεται μέσα 
σε ένα μήνα, ύστερα από τη συμπλήρωση ενός έτους 
από την ημερομηνία εξουσιοδότησης και αντίστοιχα 
για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη, όπως οι δαπάνες αυτές 
ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 9.

ιβ) Να αποστέλλουν στις ΠΥΑΑΜ, μέσω της ηλεκτρο-
νικής εφαρμογής του άρθρου 4α, τα αποτελέσματα των 
επιθεωρήσεων που διενεργούν, για την εφαρμογή της 
περίπτ. γ’ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.

ιγ) Να διευκολύνουν το Εργαστήριο Αναφοράς Επι-
θεωρήσεων ή/και τις ΠΥΑΑΜ 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, καθώς και εξο-
πλισμό προς διευκόλυνση των μετρητικών ελέγχων.».

5. Οι περιπτ. θ’ και ι’ της παρ. 2 του άρθρου 8 της Ε8 1831/
39763/7.4.2015 απόφασης αντικαθίστανται ως εξής:

«θ) Την αποστολή σε μηνιαία βάση αντιγράφου: αα) 
των πιστοποιητικών επιθεώρησης στις ΠΥΑΑΜ σε έντυ-
πη ή ηλεκτρονική μορφή και ββ) των πιστοποιητικών 
επιθεώρησης και των εκθέσεων τεχνικού ελέγχου στο 
Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων μόνο σε ηλεκτρο-
νική μορφή.

ι) Την τήρηση αρχείου επιθεωρήσεων του ΣΤΕΕΕΓΦ, 
το οποίο περιλαμβάνει υποχρεωτικά και φωτογραφικό 
υλικό σύμφωνα με την περίπτ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 
6 και τη συνεργασία του με το Εργαστήριο Αναφοράς 
Επιθεωρήσεων σε πιθανό έλεγχο.».

6. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 της Ε8 1831/39763/
7.4.2015 απόφασης, όπως η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 10 του άρθρου 1 της αριθμ. Ε8 2010/50687/26.4.2016 
απόφασης, αντικαθίστανται 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 ή VII, 
ανάλογα με το είδος του εξοπλισμού. Αντίγραφο της έκ-
θεσης τεχνικού ελέγχου δίνεται 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 αν ο ΕΕΓΦ 
ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται ως 
σημαντικές στο Παράρτημα VI ή VII, ανάλογα με το είδος 
του εξοπλισμού, οπότε και κατατάσσεται στην Κατηγορία 
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Ι ή ΙΙ του άρθρου 24 της 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 
έκθεση τεχνικού ελέγχου τόσο για την αρχική όσο και για 
την τελική επιθεώρηση, σύμφωνα με το Παράρτημα VI ή 
VII, ανάλογα με το είδος του εξοπλισμού. Στην περίπτωση 
αυτή, στον ιδιοκτήτη του εξοπλισμού δίνεται αντίγραφο 
μόνο της έκθεσης τεχνικού ελέγχου που εκδίδεται για 
την τελική επιθεώρηση. Μετά την ολοκλήρωση της επι-
θεώρησης εκδίδεται από τον ΣΤΕΕΕΓΦ το πιστοποιητικό 
επιθεώρησης του Παραρτήματος V, με βάση την έκθεση 
τεχνικού ελέγχου μόνο της τελικής επιθεώρησης, εφό-
σον υπάρχει και προηγούμενη. Ο ιδιοκτήτης του ΕΕΓΦ 
υποχρεούται να διατηρεί την έκθεση τεχνικού ελέγχου 
και το πιστοποιητικό επιθεώρησης μέχρι την επόμενη 
επιθεώρηση και να τα επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο.

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 8197/90920/22.7.2013 απόφασης, χορηγεί πιστο-
ποιητικό επιθεώρησης και εφόσον ο ΕΕΓΦ κατατάσσεται 
στην Κατηγορία Ι ή ΙΙ τοποθετεί το αυτοκόλλητο σήμα 
καταλληλότητας του Παραρτήματος V, σύμφωνα με την 
ανωτέρω απόφαση και τα Παραρτήματα VI ή VII της πα-
ρούσας, ανάλογα με το είδος του εξοπλισμού.».

7. Η παρ. 8 του άρθρου 10 της Ε8 1831/39763/7.4.2015 
απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Τα Πιστοποιητικά Επιθεώρησης εκδίδονται εις τρι-
πλούν και οι εκθέσεις τεχνικού ελέγχου εις διπλούν. Το 
πρώτο αντίτυπο των ανωτέρω εγγράφων δίνεται στον 
ιδιοκτήτη του ΕΕΓΦ, το δεύτερο τηρείται στο αρχείο του 
ΣΤΕΕΕΓΦ και το τρίτο αντίτυπο του Πιστοποιητικού Επι-
θεώρησης αποστέλλεται στο ΠΥΑΑΜ. Αντίγραφο των 
ανωτέρω εγγράφων, σε ηλεκτρονική μορφή, αποστέλ-
λεται από το ΣΤΕΕΕΓΦ στο Εργαστήριο Αναφοράς Επι-
θεωρήσεων.».

8. Το άρθρο 10α της Ε8 1831/39763/7.4.2015 απόφα-
σης, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 1 
της Ε8 2010/50687/26.4.2016 απόφασης, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 10α
Κυρώσεις

1. Επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) ευρώ 
έως (5.000) ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
45 του ν. 4036/2012:

α) Στους ιδιοκτήτες ΕΕΓΦ που δε μεριμνούν για την 
καταγραφή ή/και την επιθεώρηση του εξοπλισμού τους, 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της παρ. 2 του άρθρου 
22 του ν. 4036/2012 και ο εξοπλισμός τους δε φέρει αυ-
τοκόλλητο σήμα καταλληλότητας (Sticker).

β) Στους ιδιοκτήτες ΕΕΓΦ που φέρει αυτοκόλλητο σήμα 
καταλληλότητας (Sticker), αλλά διαπιστωθεί ότι η κατά-
σταση του ΕΕΓΦ αποκλίνει από εκείνη που αποτυπώνεται 
στην έκθεση τεχνικού ελέγχου και στο πιστοποιητικό 
επιθεώρησης.

γ) Σε όποιον διαθέτει στην αγορά ΕΕΓΦ που δεν είναι 
εφοδιασμένος με πιστοποιητικό επιθεώρησης και αυτο-
κόλλητο σήμα καταλληλότητας (Sticker), σύμφωνα με 
την περίπτ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 4.

2. α) Επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) ευρώ 
έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, σύμφωνα με την 
παρ. 2α του άρθρου 45 του ν. 4036/2012:

αα) Σε όποιον ΣΤΕΕΕΓΦ λειτουργεί χωρίς την εξουσι-
οδότηση που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 6.

ββ) Σε όποιον ΣΤΕΕΕΓΦ δεν τηρεί τις διαδικασίες εξου-
σιοδότησης και ανανέωσης εξουσιοδότησης που ορίζο-
νται στο άρθρο 6.

γγ) Σε όποιον ΣΤΕΕΕΓΦ διενεργεί επιθεώρηση χωρίς 
την παρουσία επιθεωρητή.

δδ) Σε όποιον ΣΤΕΕΕΓΦ δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της 
παρ. 4 του άρθρου 6.

εε) Σε όποιον ΣΤΕΕΕΓΦ δεν τηρεί τη διαδικασία εκτέ-
λεσης των επιθεωρήσεων που προβλέπεται στο άρθρο 
10 ή/και δεν τηρεί αρχείο των απαραίτητων δικαιολογη-
τικών και παραστατικών για κάθε επιθεώρηση

στστ) Σε όποιον ΣΤΕΕΕΓΦ δεν καταγράφει στην έκθε-
ση ελέγχου τις σημαντικές ή ήσσονες αποκλίσεις ή/και 
χορηγεί αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας (Sticker) 
σε ΕΕΓΦ σε περίπτωση ανεπιτυχούς επιθεώρησης. Στην 
περίπτωση αυτή, ο φορέας ελέγχου που διαπίστωσε τα 
παραπάνω προβαίνει στην αφαίρεση του αυτοκόλλητου 
σήματος καταλληλότητας (Sticker) καθώς και σε αντί-
στοιχη επισήμανση επί του πιστοποιητικού επιθεώρησης 
περί μη επιτυχούς επιθεώρησης.

β) Οι διοικητικές κυρώσεις της περίπτ. α’ επιβάλλονται 
σε βάρος του ιδιοκτήτη, φυσικού ή νομικού προσώπου, 
του ΣΤΕΕΕΓΦ.

3. Επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως 
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ στην περίπτωση της 
παρ. 9 του άρθρου 45 του ν. 4036/2012.

4. Για τις κυρώσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζο-
νται οι διατάξεις των παρ. 10 έως 15 του άρθρου 45 και 
το άρθρο 49α του ν. 4036/2012, όπως το άρθρο 49α προ-
στέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 44 του ν. 4235/2014 
(Α’ 32) και τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 
του ν. 4351/2015 (Α’ 164).».

9. Το άρθρο 11, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 
του άρθρου 1 της αριθμ. Ε8 2010/50687/26.4.2016 από-
φασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11
Παραρτήματα
Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται τα Παραρτή-

ματα Ι έως VIII, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής και έχουν ως ακολούθως:
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2019

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ  




