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τα Σαββατοκύριακα του μηνός Αυγούστου 2021.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 134430/4-3-2011 κοινής 
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος» 
(Β΄ 392).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 166 (1)
Έγκριση λειτουργίας του Εθνικού Τυπογραφείου 

τα Σαββατοκύριακα του μηνός Αυγούστου 2021.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3469/2006 «Εθνικό 

Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές δι-
ατάξεις» (Α’ 131), όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 54 του ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου 
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση 
και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 17).

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που έχει κυ-
ρωθεί με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το 
οποίο διατηρείται σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων καιτης κεντρικής δημόσιας διοίκη-
σης» (Α’ 133), 

γ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 119),

δ) της περ. (γ) της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4622/
2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και δια-
φάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και 
της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

ε) της παρ. 3 του άρθρου 12 του π.δ. 98/2020 «Οργα-
νισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α’ 236),

στ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2) και

ζ) της υπό στοιχεία Υ6/14-1-2021 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
στον Πρωθυπουργό, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β΄ 164).

2. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη λειτουργία του Εθνικού Τυπογραφείου, 
την Κυριακή 1 Αυγούστου 2021, το Σάββατο 7 Αυγού-
στου 2021, την Κυριακή 8 Αυγούστου 2021, το Σάββατο 
14 Αυγούστου 2021, την Κυριακή 15 Αυγούστου 2021, 
το Σάββατο 21 Αυγούστου 2021, την Κυριακή 22 Αυγού-
στου 2021, το Σάββατο 28 Αυγούστου 2021 και την Κυ-
ριακή 29 Αυγούστου 2021, λόγω υπηρεσιακών αναγκών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2021

Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Ι

Αριθμ. 5756 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 134430/4-3-2011 κοι-

νής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και 

του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-

μων «Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήμα-

τος» (Β΄ 392).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3874/2010 (Α΄151) 

«Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» και 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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του άρθρο 2 του ιδίου νόμου, όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 56 του ν. 4811/2021 (Α’ 108).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98) και 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 απόφαση «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

3. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

6. Το π.δ 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α΄ 181).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 134430/

4-3-2011 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομι-
κών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων «Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος» 
(Β΄392), αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Εισοδήματα που προέρχονται από τη διαχείριση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος μικρότερης από 
500 KW.»

Άρθρο 2
Το άρθρο 3 της υπ’ αρ. 134430/4-3-2011 κοινής από-

φασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αντικαταστά-
θηκε με την υπ’ αρ. 329/78917/5-6-2018 (Β’ 2090) όμοια, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 3
Στο συνολικό εισόδημα, το οποίο συγκρίνεται με το 

αγροτικό εισόδημα του άρθρου 2 της απόφασης αυτής, 
δεν προσμετρώνται τα ακόλουθα:

α) Εισόδημα από κεφάλαιο (ήτοι εισόδημα από με-
ρίσματα, τόκους, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία).

β) Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου 
(ήτοι εισόδημα από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας 
και τίτλων).

γ) Αμοιβές που καταβάλλονται σε απασχολούμενους - 
εποχιακά εργαζόμενους, για χρονικό διάστημα μέχρι 
150 ημέρες ετησίως, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύ-
σεις μεταποίησης, τυποποίησης προϊόντων, οι οποίοι 
υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4387/2016 
(Α’ 85).

δ) Αμοιβές που καταβάλλονται για περιστασιακή 
απασχόληση στα μέλη Αγροτικών ή Γυναικείων Συνε-
ταιρισμών, τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ, 
πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 
του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

ε) Συντάξεις ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 55 του ν. 4387/2016 (Α 85) και συντάξεις 
λόγω θανάτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 
του ν. 4387/2016 (Α’ 85) των ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ, 
πρώην ΟΓΑ.

στ) Αντιμισθίες, έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις 
αιρετών οργάνων και αρχών των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, έξοδα παράστασης και 
αποζημιώσεις συνδικαλιστικών και αγροτικών συνεται-
ριστικών οργανώσεων, καθώς και αμοιβές και ποσοστά 
(εκτός μισθού) των μελών του διοικητικού συμβουλίου 
νομικών προσώπων.

ζ) Επιδόματα ανεργίας, τέκνων, διατροφής τέκνων, το 
κοινωνικό μέρισμα, το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε 
συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες 
ατόμων με αναπηρίες».

Άρθρο 3
Οι διατάξεις της παρούσας καταλαμβάνουν τα εισο-

δήματα από 01-01-2020 και εφεξής. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Οικονομικών και Τροφίμων
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