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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ        Αθήνα                      14- 3 -2012    

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ        Αριθμ. Πρωτ. Γ3Β   296/30687 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

        

Γ/ΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΔΓΓΔΙΟΒΔΛΣΙΩΣΙΚΩΝ  

ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ  

ΣΜΗΜΑ ΔΚΜΗΥΑΝΙΗ & ΔΞΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ                        

ΓΔΩΡΓΙΑ                                
Σαρ. Γ/λζε: Ληνζίσλ 210 & εξάθε 60  
Σαρ. Κψδηθαο: 104 45 Αζήλα   

Πιεξνθνξίεο : Θ.Αλαζηαζάθε  

Σειέθσλν: 210 8399 806  
Telefax:      210 8399 802  

  

 

Θέμα: Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. νηθ. 11337/Γ3Β/2365/27−05−09 (ΦΔΚ 

1146/Β΄/09) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

«Απνγξαθή αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ απφθαζε 

ππ’ αξηζκ. νηθ. 14924/Γ3Β/3789/23−12−10 (ΦΔΚ 2231/Β΄/10) απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 
 

Έρνληαο ππφςε:  

1. Σνπο θψδηθεο νδηθήο θπθινθνξίαο Ν. 4233/62, Ν. 614/77, Ν.2094/92, Ν. 

2696/99 (ΦΔΚ 51/Α/99) 

2. Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 89 (ΦΔΚ 154/Α/2010) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, 

Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 

3. Σελ ΤΑ ΓΓ C47/23-4-98 (ΦΔΚ487/Β/98) «Πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία 

έγθξηζεο ησλ ηχπσλ ησλ απηνθηλνχκελσλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ» θαη ηελ 

ΤΑ 9053/24-1-2000 (ΦΔΚ 99/Β/2000) «Σξνπνπνίεζε ηεο ΓΓ C47/23-4-98 

απφθαζε ηνπ Τθ/γνχ Γεσξγίαο» . 

4. Σελ ΚΤΑ Γ13Δ/9321/98 (ΦΔΚ 1218/Β/98) “κέηξα θαηά ηεο εθπνκπήο αεξίσλ 

θαη ζσκαηνδηαθψλ ξχπσλ πξνεξρφκελσλ απφ θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο 

πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε κε νδηθά θηλεηά κεραλήκαηα”. 

5. Σελ ΚΤΑ 11627/4-5-2001 (ΦΔΚ 715/Β/2001) “Πξνυπνζέζεηο έγθξηζεο ηχπνπ 

θαη θπθινθνξίαο δηαμνληθψλ γεσξγηθψλ θαη δαζηθψλ ειθπζηήξσλ θαηά ΔΔ ζε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 2000/25/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ” θαη ηελ ΚΤΑ νηθ.10864/Α20/2611/24-4-07 (ΦΔΚ 

714/Β/07) κε ηελ νπνία ελζσκαηψλεηαη ε νδεγία 2006/26/ΔΚ. 

6. Σελ ΤΑ νηθ. 11338/Γ4/2366/27-05-09 (ΦΔΚ 1156/Β/09) «Δγθξίζεηο ηχπνπ 

θαη θπθινθνξίαο ησλ αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ». 

7. Σελ ππ’ αξηζκ. νηθ. 11337/Γ3Β/2365/27−05−09 (ΦΔΚ1146/Β΄/09) απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Απνγξαθή αγξνηηθψλ 

κεραλεκάησλ». 

8. Σελ απφθαζε ππ’ αξηζκ. νηθ. 14924/Γ3Β/3789/23−12−10 (ΦΔΚ 2231/Β΄/10). 

9. Σηο αλάγθεο εμνκάιπλζεο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο κεηαρεηξηζκέλσλ γεσξγηθψλ 

κεραλεκάησλ. 

10. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξνχζα απφθαζε 

δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, απνθαζίδνπκε: 
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Άξζξν 1 

 

Αληηθαζίζηαηαη ην άξζξν 8, ηεο ππ’ αξηζκ. νηθ. 11337/Γ3Β/2365/27−05−09 

(ΦΔΚ 1146/Β΄/09) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί κε ηελ απφθαζε ππ’ αξηζκ. νηθ. 14924/Γ3Β/3789/23−12−10 (ΦΔΚ 

2231/Β΄/10), σο αθνινχζσο: 

 

«Άρθρο 8 

 

Δθαξκνγή ηεο ΚΤΑ 11627/4-5-01 (ΦΔΚ 715/Β/01) θαη ηεο ΚΤΑ Γ13 Δ/9321/1-10-

98 (ΦΔΚ 1218/Β/98) 

 

1. Η ηαμηλφκεζε ησλ αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ πνπ έρνπλ ήδε ηεζεί ζηελ 

επξσπατθή αγνξά θαη είλαη εθνδηαζκέλα κε εζληθή έγθξηζε ηχπνπ απφ ηε Γ/λζε 

Αμηνπνίεζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ θαη Μεραληθνχ Δμνπιηζκνχ, επηηξέπεηαη 

κέρξη ηηο 31-12-2012. 

2. ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ νδεγηψλ 97/68/ΔΚ, 2000/25/ΔΚ φπσο 

έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ελζσκαησζεί ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε αληίζηνηρεο θνηλέο 

Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, κεηά ηελ 1-1-2013 επηηξέπεηαη ε ηαμηλφκεζε ησλ αγξνηηθψλ 

κεραλεκάησλ ηα νπνία έρνπλ ήδε ηεζεί ζηελ επξσπατθή αγνξά θαη έρνπλ εθνδηαζηεί 

κε εζληθή έγθξηζε ηχπνπ απφ ηε Γ/λζε Αμηνπνίεζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ θαη 

Μεραληθνχ Δμνπιηζκνχ, κφλν εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ νξίσλ 

εθπνκπήο αεξίσλ θαη ζσκαηηδηαθψλ ξχπσλ ησλ θηλεηήξσλ ηνπο θάζεο Ι 

ηνπιάρηζηνλ. 

3. Όζα αγξνηηθά κεραλήκαηα θαηλνχξηα ή κεηαρεηξηζκέλα εθνδηάδνληαη κε 

δειηίν ηαμηλφκεζεο ζηηο πξνβιεπφκελεο εκεξνκελίεο, κπνξνχλ λα απνγξάθνληαη  

(έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο) θαη πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο απηήο. 

4. Δηδηθά γηα ηηο βακβαθνζπιιεθηηθέο κεραλέο ηζρχεη ε νηθ. 

13210/Γ5/2107/16-08-2004 Τπνπξγηθή Απφθαζε, θαη ε πξνυπφζεζε  γηα ηελ έθδνζε 

δειηίνπ Σαμηλφκεζεο είλαη ε χπαξμε εζληθήο έγθξηζεο ηχπνπ απφ ηε Γ/λζε 

Αμηνπνίεζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ θαη Μεραληθνχ Δμνπιηζκνχ.» 

 

 

Άξζξν 2 

 

Η παξνχζα απφθαζε αξρίδεη λα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 
 

 

 

 

                    Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

           

 

 

                               Κ. ΚΑΝΓΑΛΙΓΗ 


