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Η υπηρεσία μας, με την αρ.πρωτ.11021/Ε1/2618/29-4-08 διευκρινιστική εγκύκλιό της, έχει δώσει 

τη δυνατότητα στα μεταχειρισμένα αγροτικά μηχανήματα (πλην γεωργικών ελκυστήρων), των οποίων ο 

κινητήρας είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (Φάσης Ι τουλάχιστον), όπως εγκριθεί ο τύπος τους, 

σύμφωνα πάντα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 της οικ.11338/Γ4/2366 (ΦΕΚ 

1156/Β/15-6-09) Υ.Α., ώστε αυτά κατόπιν να ταξινομηθούν και αποκτήσουν νόμιμη άδεια κυκλοφορίας. 

Ως προς τα καινούρια λοιπά αγροτικά μηχανήματα (θεριζοαλωνιστικές, βαμβακοσυλλεκτικές 

κ.α. πλην γεωργικών ελκυστήρων), δηλαδή μηχανήματα στα οποία δεν έχει δοθεί ποτέ άδεια 

κυκλοφορίας, η υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της 

ΚΥΑ Δ13/0/121/07 (ΦΕΚ 53/Β/24-1-07) καθώς και την ιδιάζουσα οικονομική κατάσταση στη χώρα μας 

και τις συνθήκες της αγοράς όπως διαμορφώνονται (πολύ μικρός αριθμός εγκρινόμενων τέτοιων ειδικών 

μηχανημάτων σε σχέση με παλαιότερα), θα τηρεί στο εξής την κάτωθι διαδικασία χορήγησης έγκρισης 

τύπου: 

Σε συμμόρφωση προς το άρθρο 9 της ΚΥΑ Δ13/0/121 (ΦΕΚ 53/Β/24-1-07), περί έγκρισης τύπου 

καθώς και διάθεσης στην αγορά κινητήρων που πληρούν τις απαιτήσεις της ανωτέρω ΚΥΑ, η υπηρεσία 

μας θα χορηγεί εθνική έγκριση τύπου σε καινούρια αγροτικά μηχανήματα (πλην γεωργικών 

ελκυστήρων) που φέρουν τέτοιους κινητήρες, λαμβάνοντας υπόψη ως καταληκτική ημερομηνία 

χορήγησης εθνικής έγκρισης τύπου, την ημερομηνία δυνατότητας διάθεσης στην αγορά (έκδοση Δελτίου 

Ταξινόμησης αγροτικού μηχανήματος) σύμφωνα πάντα με το πνεύμα της παρ.4 του άρθρου 9 της 

ανωτέρω ΚΥΑ. 

Ως εκ τούτου αυτή η ρύθμιση ισχύει για καινούρια μηχανήματα που φέρουν κινητήρες φάσης ΙΙΙ 

τουλάχιστον, καθώς για τους κινητήρες Φάσης Ι ή ΙΙ έχει λήξει η δυνατότητα διάθεσής τους στην αγορά, 

δηλ. η δυνατότητα έκδοσης Δελτίου Ταξινόμησης.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ  &  ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗΣ  &  
ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

                Αθήνα     1 - 11 - 2011 
            Αρ. Πρωτ.οικ.11722 /Ε1/2604 

             

 
ΠΡΟΣ: 1) Περιφερειακές υπηρεσίες απογραφής 

αγροτικών μηχανημάτων & 
αγροτικού εξηλεκτρισμού 

 
              2) Σύνδεσμο Εισαγωγέων  Γεωργικών 

Μηχανημάτων 
                  Ζαχιά 1      Πλατεία Αττικής 
                  104 45                    Αθήνα 
 
               3) ΓΕΩΤΕΕ 
                   Βενιζέλου 64 
                   Τ.Κ. 546 31     Θεσσαλονίκη 
 
               4) ΠΑΣΕΓΕΣ 
                   Αρκαδίας 26 & Μεσογείων 
                   115 26          Αθήνα 

Ταχ. Δ/νση : Λιοσίων 210 & Σεράφη 60 
Ταχ. Κωδ. : 104 45  Αθήνα 
Πληροφορίες : Κ.Ψυχουντάκης 
Τηλέφωνο : 210 –8399808 
TELEFAX : 210 –8399804 
E-mail                 :   li210u006@minagric.gr 

 

ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης τύπου σε καινούρια αγροτικά μηχανήματα (πλην 
γεωργικών ελκυστήρων)»  
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Επομένως για τα καινούρια λοιπά γεωργικά μηχανήματα (πλην γεωργικών ελκυστήρων) τα οποία 

φέρουν κινητήρες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας φάσης ΙΙΙ τουλάχιστον, η υπηρεσία μας χορηγεί εθνική 

έγκριση τύπου, σύμφωνα πάντα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 3 της με αρ. 

οικ.11338/Γ4/2366 (ΦΕΚ 1156/Β/15-6-09) Υ.Α., με καταληκτικές ημερομηνίες αυτές που ισχύουν και ως 

προς την έκδοση Δελτίου Ταξινόμησης (διάθεση στην αγορά) και οι οποίες φαίνονται στον συνημμένο 

πίνακα. 

Του παρόντος να λάβουν γνώση οι έμποροι εισαγωγείς καθώς και οι μεμονωμένοι αγρότες. 

Επίσης ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Γεωργικών Μηχανημάτων παρακαλείται να ενημερώσει τους 

εισαγωγείς γεωργικών μηχανημάτων, ως προς την παρούσα ρύθμιση. 

Κάθε αναφορά σε εγκύκλιο που ρυθμίζει διαφορετικά τα ανωτέρω θέματα παύει να ισχύει. 

 

 

 

     

 

         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

             Γ.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
Εφαρμογή της ΚΥΑ Δ13/0/121     

 

ΦΑΣΗ ΙΙΙ Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ   
ΚΙΝΗΤΗΡΑ * 

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ  ΕΘΝΙΚΗ  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΥΠΟΥ  ΚΑΙ  ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ  ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  (ΠΛΗΝ  ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ)  ΠΟΥ  ΦΕΡΟΥΝ  ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
ΦΑΣΗΣ ΙΙΙΑ ΜΕXΡΙ  ΤΙΣ: 

Η: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW  H  31‐12‐2012 

Θ: 75 kW ≤ P ‹ 130 kW  I  31‐12‐2013 

Ι: 56 kW ≤ P ‹ 75 kW  J  31‐12‐2013 

Ι: 37 kW ≤ P ‹ 56 kW  J  31‐12‐2014 

ΙΑ: 19 kW ≤ P ‹ 37 kW  K  ** 

ΦΑΣΗ ΙΙΙ Β 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ   
ΚΙΝΗΤΗΡΑ * 

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ  ΕΘΝΙΚΗ  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΥΠΟΥ  ΚΑΙ  ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ  ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  (ΠΛΗΝ  ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ)  ΠΟΥ  ΦΕΡΟΥΝ  ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
ΦΑΣΗΣ ΙΙΙΒ ΜΕXΡΙ  ΤΙΣ: 

ΙΒ: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW  L  31‐12‐2015 

ΙΓ: 75 kW ≤ P ‹ 130 kW  M  30‐9‐2016 

ΙΔ: 56 kW ≤ P ‹ 75 kW  N  30‐9‐2016 

ΙΣΤ: 37 kW ≤ P ‹56  kW  P  ** 

ΦΑΣΗ ΙV 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ * 

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ  ΕΘΝΙΚΗ  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΥΠΟΥ  ΚΑΙ  ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ  ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  (ΠΛΗΝ  ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ)  ΠΟΥ  ΦΕΡΟΥΝ  ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
ΦΑΣΗΣ ΙV ΜΕXΡΙ  ΤΙΣ: 

ΙΖ: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW  Q  ** 

ΙΗ: 56 kW ≤ P ‹ 130 kW  R  ** 

 
 
*    Σύμφωνα με τις οδηγίες 97/68/ΕΚ ή 2004/26/ΕΚ περί εκπομπών ρυπογόνων ουσιών του κινητήρα και όπου ανάλογα με 
την ιπποδύναμη του κινητήρα και τη ΦΑΣΗ στην οποία βρίσκεται επισημαίνεται χαρακτηριστικό γράμμα λατινικό 
π.χ.  κινητήρας  ιπποδύναμης  70  kW  εγκεκριμένος  ως  προς  την  εκπομπή  ρυπογόνων  ουσιών  σύμφωνα  με  την ΦΑΣΗ  ΙΙΙΑ 
μπορεί να φέρει την εξής σήμανση: e17*97/68JA*2004/26*0031*01 
 
**  Δεν  υπάρχει  προς  το  παρόν  καταληκτική  ημερομηνία  χορήγησης  εθνικής  έγκρισης  τύπου  και  έκδοσης  Δελτίου 
Ταξινόμησης 
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