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Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ 
 

ΘΕΜΑ:               «Εισαγωγή μεταχειρισμένων γεωργικών ελκυστήρων» 
 
 
ΣΧΕΤ:      1. Η Ερώτηση  4006/1.3.2018 
               2. Η Ερώτηση  4196/8.3.2018 
 
 
Απαντώντας στις παραπάνω Ερωτήσεις, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Γ. 
Κουτσούκος και Θ. Καράογλου, σας πληροφορούμε τα εξής: 
 
Ως προς το θέμα της εισαγωγής μεταχειρισμένων Αγροτικών Μηχανημάτων (ΑΜ) και 
του περιορισμού που έχει τεθεί με την αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27-05-2009 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί απογραφής 
Αγροτικών Μηχανημάτων (Β΄1146/12-06-2009), η οποία αναφέρεται στην 
κυκλοφορία μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων χωρίς αντιρρυπαντική 
τεχνολογία, σημειώνεται ότι στην πράξη ο εν λόγω περιορισμός, που είχε έναρξη 
ισχύος την 1η-6-2010, δεν εφαρμόστηκε ποτέ, καθώς η προαναφερθείσα ΥΑ έχει 
τροποποιηθεί κατ’ επανάληψη με συνεχείς παρατάσεις. Σύμφωνα δε με την 
τελευταία τροποποίηση αυτής [αριθμ. Γ3Β 695/18368/12-2-2016 ΥΑ (Β΄445/24-
2-2016)], η εν λόγω παράταση είχε δοθεί μέχρι την 31η-12-2017.  

 

Κατ΄ αναλογία των παρατάσεων που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια και με γνώμονα 
τη ζήτηση από σημαντικό κομμάτι της αγοράς για μηχανήματα παλαιότερης γενιάς 
και σημαντικά χαμηλότερου κόστους, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων έχει προχωρήσει στην έκδοση νέας τροποποιητικής απόφασης, η οποία 
είναι προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και προβλέπει 2ετή 
παράταση εφαρμογής του εν λόγω μέτρου, δηλαδή μέχρι την 31η-12-2019. 

 

Επιπλέον, με την εν λόγω απόφαση ορίζεται ότι αγροτικά μηχανήματα, τα οποία 
έχουν ήδη τεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά και πρόκειται να εισαχθούν στη χώρα, αλλά 
δεν είναι εφοδιασμένα με εθνική έγκριση τύπου, μπορούν να εφοδιαστούν με 
έγκριση απογραφής, μόνον εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των ορίων εκπομπής 
αερίων και σωματιδιακών ρύπων των κινητήρων τους φάσης Ι τουλάχιστον.  
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Με τις ανωτέρω ρυθμίσεις ανοίγει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό η αγορά των 
μεταχειρισμένων, γεγονός το οποίο θα εξασφαλίσει στους Έλληνες παραγωγούς τη 
δυνατότητα εισαγωγής αγροτικών μηχανημάτων με καλύτερη σχέση ποιότητας – 
κόστους.  

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 
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