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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα                       25/ 4 / 2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & TΡΟΦΙΜΩΝ    Αριθμ. Πρωτ. :   Γ3B  656/60181 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ   

ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ  

ΕΡΓΩΝ  &  ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Ταχ. Δ/νση : Καπνοκοπτηρίου 6  

Ταχ. Κώδικας : 104 33 – Αθήνα  

  

  

  

 
Θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27−05−09 (Β΄1146) απόφασης του 

Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων». 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΝΑΤΠΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις Διατάξεις  

α) του άρθρου 87 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας  ν. 2696/99 (Α΄57). 

β) των άρθρων 41, παρ. 1 και 5, και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98).  

2. Την Aριθμ. Υ2 /22-9-2015(Β΄2076) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».  

3. 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 έχει 

τροποποιηθεί με την αριθ. Αριθμ. 638/128269/30-11-2017(Β΄4250).  

4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27−05−09 (Β΄1146) απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων». 

5. Τις Υπουργικές Αποφάσεις υπ’ αριθμ. οικ. 14924/Γ3Β/3789/23−12−10 (Β΄ 2231), 

Γ3Β/296/30687/14-3-2012 (Β΄841), Γ3Β/1498/126349/12-12-2012 (Β΄3511) και 

Γ3Β/2/119/2-1-2014 (Β' 85), Γ3Β/1578/35586/27-3-2015 (Β΄613), Γ3B 695/18368/12-2- 

2016 (Β΄445). 

6. Την ανάγκη εξομάλυνσης της αγοράς μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων.  

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό 

Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1 

H αριθ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27−05−09  απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

1) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
«Άρθρο 8 

“Ταξινόμηση αγροτικών μηχανημάτων που έχουν ήδη τεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά” 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 
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1. Η ταξινόμηση των αγροτικών μηχανημάτων, που έχουν ήδη τεθεί στην ευρωπαϊκή 

αγορά και είναι εφοδιασμένα με εθνική έγκριση τύπου από τη Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων 

και Εδαφοϋδατικών Πόρων, επιτρέπεται μέχρι τις 31-12-2019. 

2. Από την 1-1-2020 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 Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων, μόνον εφόσον 

πληρούν τις προϋποθέσεις των ορίων εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων των 

κινητήρων τους φάσης Ι τουλάχιστον. 

3. Σε αγροτικά μηχανήματα τα οποία έχουν ήδη τεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά και 

πρόκειται να εισαχθούν στη χώρα και δεν είναι εφοδιασμένα με εθνική έγκριση τύπου 

χορηγείται έγκριση απογραφής, μόνο εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των ορίων εκπομπής 

αερίων και σωματιδιακών ρύπων των κινητήρων τους φάσης Ι τουλάχιστον 

4. Όσα αγροτικά μηχανήματα καινούρια ή μεταχειρισμένα εφοδιάζονται με δελτίο 

ταξινόμησης στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, μπορούν να απογράφονται  (έκδοση άδειας 

κυκλοφορίας) και πέραν της ημερομηνίας αυτής.  

5. Ειδικά για τις βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές ισχύει η οικ. 13210/Γ5/2107/16-08-

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 Λιπασμάτων». 

 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει  από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην 

Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ  
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