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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Μετονομασία 1ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
Διδυμοτείχου.

2

Ειδική πιστοποίηση των Ν.Π.Ι.Δ.: «Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατόμων με Αναπηρία» και «Ίδρυμα Γηροκομείον Βόλου» ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

3

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση Λιμενικών Έργων αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων.

4

Διαδικασίες ταξινόμησης, πιστοποίησης της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του π.δ. 57/2010
(Α΄97) και έγκρισης τύπου ή απογραφής βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών που εισάγονται από χώρες εκτός Ε.Ε., σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (ΕΕ L 252, 16.9.1016, σ.53).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ11/96020/Δ4
(1)
Μετονομασία 1ου Επαγγελματικού Λυκείου
(ΕΠΑ.Λ.) Διδυμοτείχου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 (παρ. 3 και 6), 49 και 50
του ν. 1566/1985 (Α' 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 8 του
ν.3475/2006 (Α' 146) «Οργάνωση και λειτουργία της
δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
3. Την παρ. 15 του άρθρου 59 του ν.3966/2011 (Α' 118)
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

Αρ. Φύλλου 2362

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
5. Το π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (Α' 31) «Οργανισμός
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
7. Την αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 (Β' 3818) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».
8.Το με αριθμ. 2.4/5296/21-07-2017 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
9. Τα με αριθμ. Φ.2.1/8178/04-07-2017 και Φ.2.1/
8630/20-07-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Έβρου.
10. Το με αριθμ. 8256/22-06-2017 έγγραφο του Δήμου
Διδυμοτείχου.
11. Την με αριθμ. 107/2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου.
12. Την αριθμ. Φ.1/Γ/157/93522/Β1/07-06-2018 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Μετονομάζουμε την παρακάτω σχολική μονάδα ως εξής:
Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης 'Εβρου
Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Διδυμοτείχου σε
1ο ΕΠΑ.Λ. Διδυμοτείχου «Ευγένιος Ευγενίδης»
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 11 Ιουνίου 2018
Ο Υφυπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. Δ14/22089/500
(2)
Ειδική πιστοποίηση των Ν.Π.Ι.Δ.: «Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατόμων με Αναπηρία» και «Ίδρυμα Γηροκομείον Βόλου» ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
β) Του άρθρου 9, του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α') Νόμος
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),
της Ελληνικής Δημοκρατίας ...της εθνικής οικονομίας».
γ) Της παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
δ) Των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 του ν.2646/1998
(ΦΕΚ 236Α') «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
ε) Των παρ. 1 και 2 εδ. δ' του άρθρου 7 του ν.3106/2003
(ΦΕΚ 30Α') «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
στ) Της παρ. 1 εδ. α' του άρθρου 3 του ν.3895/2010
(ΦΕΚ 206Α') «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών,
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα».
ζ) Του άρθρου 27 του ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29Α') «Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων».
2. Το π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/6-11-2017) «Οργανισμός
Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
3. Το π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/27-1-2015) «Σύσταση
Ασφαλίσεων».
4. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23-9-2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρων Υφυπουργών».
5. Την με αριθμ. Υ28/ΦΕΚ 2168/Β΄/2015 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».
6. Την αριθμ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310Β')
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου,
στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών
Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».
7. Την κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α) των Υπουργείων Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
με αριθμ. Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012 (ΦΕΚ 1163Β΄/2012).

Τεύχος Β’ 2362/20.06.2018

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.
9.Τις εισηγήσεις των Περιφερειαρχών με απ: 411/
21-2-2018, 1281/23-2-2018.
10. Το αριθμ. 2820/16-04-2018 έγγραφο του Ε.Κ.Κ.Α
που αφορά στην Απόφαση του Δ.Σ. για την Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση Πιστοποίησης, Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως φορέων παροχής υπηρεσιών
κοινωνικής φροντίδας.
11. Τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 4455/2017 (ΦΕΚ.
22Α΄/23.02.2017).
12. Το γεγονός ότι έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή
τους στο ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αποφασίζουμε:
Α. Την Πιστοποίηση ως φορέα παροχής υπηρεσιών
Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Ν.Π.Ι.Δ :
• Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατόμων με Αναπηρία με διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» και έδρα στη Δάφνη Αττικής.
Β. Την Πιστοποίηση ως φορέα παροχής υπηρεσιών
Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Ν.Π.Ι.Δ:
• Ίδρυμα «Γηροκομείον Βόλου» και έδρα στον Βόλο.
Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα)
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2018
Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
Ι

Αριθμ. 3122.1-Τ33/44135/2018

(3)

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση Λιμενικών Έργων αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Το ν.2932/2001 (ΦΕΚ Α' 145), άρθρο δέκατο όγδοο,
«Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής».
β. Το ν. 3044/2002 (ΦΕΚ Α' 197) (Άρθρο 14 παρ. 1 περίπτωση δ) όπως αντικαταστάθηκε από το ν. 3153/2003
(άρθρο 44 παρ. 1) «Θέματα Λιμενικής Πολιτικής».
γ. Το π.δ. 70/2015 (Α'114) «...Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...».
δ. Το π.δ. 125/2016 (Α'210): «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ε. Το π.δ. 13/2018 (Α'26): «Οργανισμός Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2362/20.06.2018

στ. Το αριθμ. 180/15-03-2018 έγγραφο του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων με συνημμένη την αριθμ.
60/2018 (ΑΔΑ: 73ΚΩΟΞΛΜ-ΦΣ0) προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δ.Λ.Τ. Κορινθίας και του Δήμου Κορινθίων.
ζ. Το αριθμ. 322/16-05-2018 έγγραφο του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων.
η. Το αριθμ. 354/30-05-2018 έγγραφο του Δ.Λ.Τ. Κορινθίων με συνημμένη την αριθμ. 47/2018 απόφαση
του Δ.Σ.
θ. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
1. Τον ορισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων ως κύριο του έργου, του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων ως
Προϊσταμένης Αρχής και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία η
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων,
για την εκτέλεση Λιμενικών Έργων σε Λιμένα αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων και
συγκεκριμένα:
• «Αποκατάσταση της Λιθορριπής του λιμένα Κορίνθου» προϋπολογισμού 25.204,00 ευρώ, με Φ.Π.Α.
• «Αποκατάσταση Επιπεδότητας μετώπου Ανωδομής
κρηπιδωμάτων λιμένα Κορίνθου» προϋπολογισμού
25.204,00 ευρώ, με Φ.Π.Α.
• «Αποκατάσταση εξωτερικής προστασίας μώλου Αλιευτικού Καταφυγίου λιμένα Κορίνθου » προϋπολογισμού
124.000,00 ευρώ, με Φ.Π.Α.
• «Ασφαλτόστρωση λιμένα Κορίνθου» προϋπολογισμού 40.326,00 ευρώ, με Φ.Π.Α.
2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία
άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση των
εν λόγω έργων.
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2018
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

Αριθμ. Ε2 915/81586
(4)
Διαδικασίες ταξινόμησης, πιστοποίησης της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του π.δ. 57/2010
(Α΄97) και έγκρισης τύπου ή απογραφής βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών που εισάγονται από χώρες εκτός Ε.Ε., σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (ΕΕ L 252, 16.9.1016, σ.53).
OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/
2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους
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τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(Α΄32).
β) Της παρ. 2 του άρθρου 84 και της παρ. 2 του άρθρου 87 του ν.2696/1999 «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄57).
γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α΄ 98).
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 «σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν
τα όρια εκπομπών για τους αέριους και σωματιδιακούς
ρύπους και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής
καύσης για μη οδικά κινητά μηχανήματα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1024/2012 και (ΕΕ)
αριθμ. 167/2013 και για την τροποποίηση και κατάργηση
της οδηγίας 97/68/ΕΚ» (ΕΕ L 252, 16.9.1016, σ.53).
3. Το π.δ. 57/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ” και
κατάργηση των π.δ. 18/1996 και 377/1993» (Α΄ 97), όπως
έχει τροποποιηθεί από το π.δ. 81/2011 (Α΄197).
4. Την αριθμ. 11226/133908/30.11.2016 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη»
(Β΄3903/5.12.2016), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
638/128269/30-112017 όμοια (Β΄4250).
5. Το π.δ. 142/2017 (Α΄181) «Οργανισμός Υπουργείου
Οικονομικών».
6. Την αριθμ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπ. Οικ. Γ. Χουλιαράκη
(Β΄2168)».
7. Την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων και
δικαιολογητικών για την ταξινόμηση και την έγκριση
τύπου ή απογραφής, ειδικά για βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές που εισάγονται από τρίτες χώρες, έχοντας υπόψη
την παρ. 12 του άρθρου 58 του Kαν(ΕΕ) 2016/1628.
8. Το γεγονός ότι δεν κατασκευάζονται βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές στην Ε.Ε.
9. Την ανάγκη εποπτείας της αγοράς κατά την εισαγωγή βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών από χώρες εκτός
Ε.Ε,. σχετικά με την εκπλήρωση των απαιτήσεων του π.δ.
57/2010.
10. Το «Γαλάζιο Οδηγό» του 2016 σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της Ε.Ε. για τα προϊόντα (ΕΕ C 272,
26.7.2016, σ.1).
11. Τον Οδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
εφαρμογή της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα
(Ιούνιος 2010).
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
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13. Την αριθμ. 115/40216/14-3-2018 εισήγηση ΓΔΟΥ του
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός των
διαδικασιών ταξινόμησης, πιστοποίησης της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του π.δ. 57/2010 (Α΄97) και έγκρισης τύπου ή απογραφής βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών
που εισάγονται από χώρες εκτός Ε.Ε. και οι οποίες είναι
καινούριες ή μεταχειρισμένες κατασκευασμένες μετά
την 1.1.2002. Για τις μηχανές αυτές δεν εφαρμόζεται ο
Καν(ΕΕ) αριθ. 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2026, σε
εφαρμογή της παρ. 12 του άρθρου 58 αυτού (ΕΕ L 252,
16.9.1016, σ.53), καθώς και η αριθμ. Δ13/0/21/4.1.2007
απόφαση (Β΄53/24.1.2007).
Άρθρο 2
Υποχρεώσεις εισαγωγέα
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στην Ε.Ε. και το οποίο εισάγει βαμβακοσυλλεκτικές
μηχανές από χώρες εκτός Ε.Ε., με σκοπό τη χρήση τους
ή τη διάθεση αυτών στην αγορά της Ε.Ε. (εφεξής εισαγωγέας), υποχρεούται:
α) Να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για
την έκδοση δελτίου ταξινόμησης για κάθε βαμβακοσυλλεκτική μηχανή που εισάγει, σύμφωνα με το άρθρο 3,
β) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για
την αξιολόγηση και πιστοποίηση της συμμόρφωσης
της μηχανής προς τις διατάξεις του π.δ. 57/2010, για την
εξάλειψη και ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη χρήση αυτής, είτε ο ίδιος, αν είναι επίσημος διανομέας της
μηχανής, ή με ανάθεση σε επίσημο διανομέα ή, αν δεν
υπάρχει επίσημος διανομέας, σε κοινοποιημένο φορέα,
σύμφωνα με το άρθρο 4,
γ) να καταθέσει αίτηση για έκθεση δοκιμής στο Τμήμα
Γεωργικής Μηχανικής του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών
Πόρων του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ή σε άλλο αναγνωρισμένο ερευνητικό ή εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ινστιτούτο. Η
έκθεση δοκιμής εκδίδεται για κάθε διαφορετικό τύπο
βαμβακοσυλλεκτικής μηχανής που εισάγεται και για τον
οποίο δεν έχει ήδη εκδοθεί έκθεση δοκιμής,
δ) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για
την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου, όταν πρόκειται για
καινούργια μηχανή, ή έγκρισης απογραφής για κάθε
μεταχειρισμένη μηχανή του ιδίου τύπου που εισάγει,
σύμφωνα με το άρθρο 5.
Άρθρο 3
Διαδικασία ταξινόμησης
1. Για την έκδοση δελτίου ταξινόμησης της βαμβακοσυλλεκτικής μηχανής, ο εισαγωγέας υποβάλλει στην
αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) αποδεικτικό του έτους κατασκευής της μηχανής
μεταγενέστερο της 1.1.2002,
β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,
στην οποία δηλώνει τα εξής:
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«αα) Είμαι εισαγωγέας της βαμβακοσυλλεκτικής μηχανής τύπου………. με αριθμό σειράς πλαισίου ……………
και αριθμό σειράς κινητήρα……………………..,
ββ) διατηρώ συνεργείο επισκευής για την τεχνική
εξυπηρέτηση των μηχανημάτων που εμπορεύομαι στην
πόλη……… οδό…………..αριθμό………....,
γγ) έχω επάρκεια ανταλλακτικών για την επισκευή και
συντήρηση του τύπου της βαμβακοσυλλεκτικής μηχανής που εισάγω και αναλαμβάνω την υποχρέωση να
προμηθεύω τους αγοραστές με ανταλλακτικά για τον
τύπο αυτό,
δδ) παρέχω εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους,
εε) παρέχω στον αγοραστή/αγρότη το βιβλίο οδηγιών
χρήσης και συντήρησης του κατασκευαστή στην ελληνική γλώσσα».
γ) Όταν την αίτηση καταθέτει πρόσωπο που εισάγει
τη βαμβακοσυλλεκτική μηχανή για δική του χρήση, η
υπεύθυνη δήλωση έχει το εξής περιεχόμενο: «έχω εισάγει τη βαμβακοσυλλεκτική μηχανή τύπου ………………
με αριθμό σειράς πλαισίου ………. και αριθμό σειράς
κινητήρα ……………… για δική μου χρήση, δεν θα την
πουλήσω πριν την παρέλευση 2 ετών από την απογραφή
της και καλύπτω με δική μου ευθύνη την τεχνική υποστήριξή της (συντήρηση, επισκευή κ.λπ.)»,
δ) τιμολόγιο αγοράς,
ε) παράβολο σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 9582/Γ3Γ/
1866/6.3.2007 υπουργική απόφαση (Β’ 328/9.3.2007),
στ) δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) του κατασκευαστή
ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, σύμφωνα με το
άρθρο 7 του π.δ. 57/2010. Αν δεν υπάρχει η δήλωση συμμόρφωσης, ο εισαγωγέας υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση
με την οποία δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση
της περ. β΄ του άρθρου 2,
ζ) πιστοποιητικό ταυτότητας της μηχανής όταν πρόκειται για καινούργια μηχανή, στο οποίο βεβαιώνεται
ότι η μηχανή είναι σύμφωνη με ήδη εκδοθείσα εθνική
έγκριση τύπου. Αν δεν υπάρχει εθνική έγκριση τύπου, ο
εισαγωγέας υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία
δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση της περ. δ΄
του άρθρου 2.
2. Η αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία:
α) ελέγχει τη βαμβακοσυλλεκτική μηχανή και συντάσσει δελτίου τεχνικού ελέγχου,
β) εκδίδει δελτίο ταξινόμησης στο όνομα του εισαγωγέα, και θέτει επ’ αυτού κόκκινη σφραγίδα με την επισήμανση κατά περίπτωση:
αα) «Ταξινομείται για την πραγματοποίηση έκθεσης
δοκιμής από το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ
ή από άλλο αναγνωρισμένο ερευνητικό ή εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ινστιτούτο και δεν μπορεί να απογραφεί
κατά το άρθρο 5 της αριθμ. 11337/Γ3Β/2365/27.5.2009
υπουργικής απόφασης (Β΄1146/12.6.2009), πριν από τη
χορήγηση εθνικής έγκρισης από την αρμόδια Δ/νση του
ΥΠΑΑΤ».
ή/και
ββ) «Ταξινομείται προκειμένου να διενεργηθούν όλες
οι απαραίτητες ενέργειες για την αξιολόγηση και πιστοποίηση της συμμόρφωσης σύμφωνα με το π.δ. 57/2010
(CE) και δεν μπορεί να απογραφεί κατά το άρθρο 5 της
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αριθμ. 11337/Γ3Β/2365/27.5.2009 υπουργικής απόφασης (Β΄1146/12.6.2009), πριν από τη χορήγηση εθνικής
έγκρισης από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΑΑΤ».
3. Οι περιφερειακές υπηρεσίες αποστέλλουν αντίγραφο κάθε δελτίου ταξινόμησης που εκδίδουν για κάθε
εισαγόμενη βαμβακοσυλλεκτική μηχανή στη Δ/νση
Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Ο εισαγωγέας υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις των
περ. β΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου 2 μέσα σε προθεσμία έξι
(6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ταξινόμησης, διαφορετικά επιβάλλονται οι κυρώσεις του
άρθρου 18 του π.δ.57/2010.
4. Όταν εκδοθεί η εθνική έγκριση τύπου ή απογραφής,
σύμφωνα με το άρθρο 5, αίρεται η επισήμανση με ευθύνη του εισαγωγέα ο οποίος προσκομίζει στην αρμόδια
Περιφερειακή Υπηρεσία τα δικαιολογητικά της περ. στ΄
ή/και της περ. ζ΄ της παρ.1.
Άρθρο 4
Διαδικασία για την αξιολόγηση
και πιστοποίηση της συμμόρφωσης
προς τις διατάξεις του π.δ. 57/2010 (Α΄97)
1. Αν δεν υφίσταται στη χώρα κατασκευαστής ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, όπως αυτοί ορίζονται
στο άρθρο 2 του π.δ.57/2010, η διαδικασία αξιολόγησης
και πιστοποίησης της συμμόρφωσης, η οποία γίνεται με
εσωτερικό έλεγχο της κατασκευής της μηχανής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και το Παράρτημα
VIII του π.δ. 57/2010, διενεργείται από επίσημο, με σχετική σύμβαση, διανομέα του κατασκευαστή, που είναι
εγκατεστημένος στη χώρα ή σε κράτος μέλος της Ε.Ε.,
ο οποίος θεωρείται κατασκευαστής για το σκοπό του
παρόντος άρθρου και του π.δ. 57/2010, εφόσον αυτός
εκπληρώνει τις εξής προϋποθέσεις:
α) Έχει λάβει πιστοποίηση από τον κατασκευαστή ότι
είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος σχετικά με τις εργασίες
επισκευής και συντήρησης βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών και
β) Έχει λάβει βεβαίωση του κατασκευαστή από την
οποία προκύπτει η ικανότητα για τη διενέργεια των απαραίτητων προσαρμογών επί των βαμβακοσυλλεκτικών
μηχανών, προκειμένου να συμμορφώνονται στις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας του Παραρτήματος Ι του
π.δ. 57/2010.
2. Ο επίσημος διανομέας του κατασκευαστή έχει όλες
τις υποχρεώσεις του άρθρου 5 του π.δ.57/2010 και επιθέτει την επωνυμία του ή το εμπορικό του σήμα επί της
βαμβακοσυλλεκτικής μηχανής.
3. Αν δεν υπάρχει εγκατεστημένος στη χώρα επίσημος
διανομέας του κατασκευαστή, μπορεί να εφαρμόζεται
για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της βαμβακοσυλλεκτικής μηχανής με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, η διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΚ κατά το
Παράρτημα IX και ο εσωτερικός έλεγχος της κατασκευής της μηχανής κατά το παράρτημα VIIΙ σημείο 3 του
π.δ.57/2010, με τη συνδρομή κοινοποιημένου φορέα
της επιλογής του εισαγωγέα σύμφωνα με το άρθρο 12
του π.δ. 57/2010. Ο κοινοποιημένος φορέας διαπιστώνει
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και πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος υπό εξέταση τύπος
βαμβακοσυλλεκτικής μηχανής πληροί τις απαιτήσεις του
π.δ. 57/2010.
4. Όταν ο εισαγωγέας αναθέτει σε κοινοποιημένο φορέα τη διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΚ κατά το Παράρτημα IX του π.δ.57/2010, θεωρείται ο ίδιος ο εισαγωγέας
κατασκευαστής, επιθέτει την επωνυμία του ή το εμπορικό του σήμα επί της βαμβακοσυλλεκτικής μηχανής, έχει
την υποχρέωση να διατηρεί το συνολικό έλεγχο επ’ αυτής
και την ευθύνη της συμμόρφωσης της με το π.δ. 57/2010.
5. Για τα λοιπά θέματα που αφορούν στη διαδικασία
του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του
π.δ. 57/2010.
Άρθρο 5
Διαδικασία χορήγησης εθνικής έγκρισης τύπου
ή έγκρισης απογραφής
1. Για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου καινούριας
ή έγκρισης απογραφής μεταχειρισμένης βαμβακοσυλλεκτικής μηχανής που εισάγεται από χώρες εκτός Ε.Ε., ο
εισαγωγέας υποβάλλει στη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ αίτηση, η
οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) έκθεση δοκιμής από το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ
«ΔΗΜΗΤΡΑ» ή από άλλο αναγνωρισμένο ερευνητικό ή
εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ινστιτούτο. Αν για έναν τύπο βαμβακοσυλλεκτικής μηχανής έχει εκδοθεί έκθεση δοκιμής,
τότε για κάθε μηχανή του ιδίου τύπου που εισάγεται,
ο εισαγωγέας υποβάλλει βεβαίωση συμμόρφωσης της
μηχανής σύμφωνα με το Παράρτημα,
β) αποδεικτικό του έτους κατασκευής μεταγενέστερο
της 1.1.2002,
γ) δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 57/2010, η οποία συνοδεύεται από:
αα) τον τεχνικό φάκελο που καταρτίζεται σύμφωνα με
το Παράρτημα VII Τμήμα Α του π.δ. 57/2010,
ββ) τα δικαιολογητικά των περ. α΄και β’ της παρ. 1 του
άρθρου 4,
γγ) τη σύμβαση μεταξύ του επίσημου διανομέα και
του κατασκευαστή.
Ο τεχνικός φάκελος που συνοδεύει τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ ελέγχεται ως προς την πληρότητα και
συμφωνία του με το π.δ. 57/2010 από τη Δ/νση Εγγείων
Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ. Σε
περίπτωση που ο ελεγχθείς τεχνικός φάκελος δεν είναι
πλήρης, δε χορηγείται έγκριση της μηχανής,
δ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,
στην οποία δηλώνει τα εξής:
«αα) Είμαι εισαγωγέας της βαμβακοσυλλεκτικής μηχανής τύπου………. με αριθμό σειράς πλαισίου ……………
και αριθμό σειράς κινητήρα……………………..,
ββ) έχω επάρκεια ανταλλακτικών για την επισκευή
και συντήρηση του τύπου της βαμβακοσυλλεκτικής
μηχανής που εισάγω και αναλαμβάνω την υποχρέωση
να προμηθεύω τους αγοραστές με ανταλλακτικά για τον
τύπο αυτό,
γγ) διατηρώ συνεργείο επισκευής για την τεχνική εξυπηρέτηση των μηχανημάτων που εμπορεύομαι στην
πόλη……… οδό…...αριθμό………....,
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δδ) παρέχω εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους,
εε) παρέχω στον αγοραστή/αγρότη το βιβλίο οδηγιών
χρήσης και συντήρησης του κατασκευαστή στην ελληνική γλώσσα.»
ε) Όταν την αίτηση καταθέτει πρόσωπο που εισάγει
τη βαμβακοσυλλεκτική μηχανή για δική του χρήση, η
υπεύθυνη δήλωση έχει το εξής περιεχόμενο: «έχω εισάγει τη βαμβακοσυλλεκτική μηχανή τύπου ………………
με αριθμό σειράς πλαισίου ………. και αριθμό σειράς
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κινητήρα ……………… για δική μου χρήση, δεν θα την
πουλήσω πριν την παρέλευση 2 ετών από την απογραφή
της και καλύπτω με δική μου ευθύνη την τεχνική υποστήριξή της (συντήρηση, επισκευή κ.λπ.).»,
στ) βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης του κατασκευαστή εφόσον ζητηθεί,
ζ) παράβολο σύμφωνα με την αριθμ. 12748/Γ4/1611/
26.7.2004 υπουργική απόφαση (Β΄1199/4.8.2004).
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Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουνίου 2018
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02023622006180008*

