
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 32031/3643/13/2014 υπουρ-
γικής απόφασης «Ρύθμιση ζητημάτων σχετικών 
με την ταξινόμηση και τον περιοδικό έλεγχο των 
οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων που 
υπάγονται στις διατάξεις της Συμφωνίας ΑΤΡ για 
τις διεθνείς μεταφορές καθώς και την έκδοση του 
Πιστοποιητικού ΑΤΡ» (ΦΕΚ 2499/Β’/2014).

2 Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης 
στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια των σπαραγ-
γιών για το έτος ενίσχυσης 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Γ8/65481/3100 (1)
Τροποποίηση της 32031/3643/13/2014 υπουρ-
γικής απόφασης «Ρύθμιση ζητημάτων σχετικών 
με την ταξινόμηση και τον περιοδικό έλεγχο των 
οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων που 
υπάγονται στις διατάξεις της Συμφωνίας ΑΤΡ για 
τις διεθνείς μεταφορές καθώς και την έκδοση του 
Πιστοποιητικού ΑΤΡ» (ΦΕΚ 2499/Β’/2014). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου δεύτερου του ν. 2006/1992 (Α’ 11) «Κύ-

ρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις διεθνείς μεταφορές 
ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που θα 
χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ) που υπο-
γράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970»,

β. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κωδικο-
ποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α’ 98),

γ. του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

δ. του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 

Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων,

ε. του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών»,

στ. του π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών»,

ζ. της ΔΝΣα’/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459/2019 (ΦΕΚ Β’ 
3058) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη 
Κεφαλογιάννη»,

η. της 32031/3643/13/2014 υπουργικής απόφασης 
«Ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με την ταξινόμηση και 
τον περιοδικό έλεγχο των οχημάτων μεταφοράς ευπα-
θών τροφίμων που υπάγονται στις διατάξεις της Συμ-
φωνίας ΑΤΡ για τις διεθνείς μεταφορές καθώς και την 
έκδοση του Πιστοποιητικού ΑΤΡ» (ΦΕΚ 2499/Β’/2014).

2. Την ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας ελέγχου 
της μονωτικής ικανότητας των κυκλοφορούντων οχημά-
των διεθνών μεταφορών ευπαθών τροφίμων.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Η 32031/3643/13 (ΦΕΚ 2499/Β’/2014) απόφαση τρο-

ποποιείται ως εξής:
1. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 4 προστίθενται 

εδάφια ως εξής:
«Εναλλακτικά των ελέγχων που προβλέπονται στην 

περ. 7αi) της παρούσας παραγράφου, δύναται να πραγ-
ματοποιηθεί έλεγχος μονωτικής ικανότητας του εξοπλι-
σμού σύμφωνα με την παρ. 5, προσάρτημα 2, παράρ-
τημα 1 της Συμφωνίας ΑΤΡ από σταθμό ελέγχου ΑΤΡ ή 
εμπειρογνώμονα ΑΤΡ. Στην περίπτωση αυτή το χορη-
γούμενο πιστοποιητικό ισχύει για τρία (3) έτη από την 
ημερομηνία ελέγχου.».

2. Η παρ. 9 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Για μηχανικά ψυχόμενο εξοπλισμό με πιστοποιητι-

κό ΑΤΡ που έχει λήξει και εφόσον η συσκευή μηχανικής 
ψύξης αντικαθίσταται με μονάδα διαφορετικού τύπου 
πρέπει να εκδίδεται νέο πιστοποιητικό ΑΤΡ για την έκ-
δοση του οποίου υποβάλλονται:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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α) το πιστοποιητικό ΑΤΡ το οποίο έχει λήξει,
βi) έκθεση ελέγχου μονωτικής ικανότητας σύμφωνα με 

την παρ. 5, προσάρτημα 2, παράρτημα 1 της Συμφωνίας 
ΑΤΡ από σταθμό ελέγχου ΑΤΡ ή εμπειρογνώμονα ΑΤΡ 
και τα αναφερόμενα στην παρ. 8β όταν πρόκειται για 
εξοπλισμό με ηλικία μικρότερη των δώδεκα ετών,

βii) έκθεση ελέγχου από σταθμό ελέγχου ΑΤΡ ή ανα-
γνωρισμένο σταθμό ελέγχου ΑΤΡ άλλης χώρας που είναι 
Συμβαλλόμενο Μέρος στην ΑΤΡ, στην οποία προσδιορί-
ζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 7α (πλην της 3.3), ή

βiii) έκθεση ελέγχου μονωτικής ικανότητας σύμφωνα 
με την παρ. 5, προσάρτημα 2, παράρτημα 1 της Συμφωνί-
ας ΑΤΡ από σταθμό ελέγχου ΑΤΡ ή εμπειρογνώμονα ΑΤΡ 
και στην οποία προσδιορίζονται τα αναφερόμενα στην 
παρ. 7αii (πλην της 3.3) όταν πρόκειται για εξοπλισμό με 
ηλικία μεγαλύτερη των δώδεκα ετών.

Το χορηγούμενο πιστοποιητικό ΑΤΡ έχει ισχύ τριών (3) 
ετών από την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού που 
έχει λήξει εφόσον πρόκειται για εξοπλισμό της περίπτω-
σης (βi) ή έξι (6) ετών από την ημερομηνία των δοκιμών 
εφόσον πρόκειται για εξοπλισμό της περίπτωσης (βii) ή 
τριών (3) ετών από την ημερομηνία των δοκιμών εφόσον 
πρόκειται για εξοπλισμό της περίπτωσης (βiii).»

3. Η τελευταία γραμμή του πίνακα του Παραρτήματος 
Ι του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

Επόμενες 
ανανεώσεις 
εξοπλισμού

12 
ετών  

3 ή 6 
έτη

Μετά τα 12 έτη του εξοπλισμού 
το πιστοποιητικό ανανεώνεται 

για 6 έτη μόνο έπειτα από έλεγχο 
σε σταθμό ελέγχου ΑΤΡ ή για 3 
έτη εφόσον η μόνωση ελεγχθεί 
σύμφωνα με την παρ. 5, προσ. 

2, παράρτ. 1 της Συμφωνίας ΑΤΡ 
(παρ. 7 άρθρο 4)

4. Διαγράφεται η υποσημείωση 1 κάτω από τον πίνακα 
του Παραρτήματος Ι του άρθρου 9.

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Μαρτίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ   

I

 Αριθμ. 537/95449 (2)
Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης 
στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια των σπαραγ-
γιών για το έτος ενίσχυσης 2019. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 

«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α’32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου 
και άλλες διατάξεις» (Α’78).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’98).

2. Την παρ. 2 του άρθρου 53 του Κατ’ εξουσιοδότη-
ση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής, της 
11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες 
ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στή-
ριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και 
για την τροποποίηση του παραρτήματος Χ του εν λόγω 
κανονισμού (ΕΕ L 181, 20.6.2014, σ. 1), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

3. Την 242/14-01-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Σκρέκα» (Β’ 34).

4. Την 1353/56374/21-05-2015 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός των λεπτο-
μερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον 
τομέα του σπαραγγιού σε εκτέλεση του άρθρου 52 του 
Καν(ΕΕ)1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου» (Β’943/26-05-2015), όπως τροποποι-
ήθηκε με την 3420/146093/29-12-2016 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 
172/Β’/26-1-2017) και ισχύει.

5. Το με αριθμ. πρωτ. 18694/06-03-2020 έγγραφο του 
Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε.

6. Το με αριθμ. πρωτ. 394/76801/09-03-2020 έγγραφο 
της Δ/νσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων 
Φυτικής Παραγωγής.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια 

των σπαραγγιών, για το έτος ενίσχυσης 2019, καθορίζε-
ται στα 611,26 ευρώ/εκτάριο.

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή 

της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Απριλίου 2020

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ   
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