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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. οικ. 15684/Γ2/2822 (1)

  Χορήγηση πτυχίων χειριστών και αδειών οδήγησης 
γεωργικών μηχανημάτων σε αλλοδαπούς.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ− 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 97 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ν. 

2696/23.3.1999, (ΦΕΚ 57/Α/23.3.1999) σχετικά με τις άδειες 
οδήγησης αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων 
έργων.

2. Τα άρθρα 9 και 10 του π.δ/τος 333/1977, (ΦΕΚ 107/
Α/77), περί πτυχίων χειριστών και αδειών οδήγησης γε−
ωργικών μηχανημάτων, το οποίο κυρώθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 168405/1525/2.11.1977 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1139/Β/77) μετά την ισχύ του Κώδικα Οδικής Κυ−
κλοφορίας ν. 614/1977 (ΦΕΚ 167/Α/1977).

3. Τα άρθρα 1 και 2 του ν. 3386/18.8.2005 (ΦΕΚ 212/Α/ 
2005) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων 
τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».

4. Το π.δ. 278/7.8.1992 (ΦΕΚ 144 /Α/1992) «Είσοδος και 
διαμονή στην Ελλάδα υπηκόων κρατών μελών της ΕΟΚ, 
που δεν έχουν το δικαίωμα αυτό βάσει άλλων διατάξεων 
του κοινοτικού δικαίου ή σπουδάζουν ή έχουν παύσει 
την επαγγελματική τους δραστηριότητα ως μισθωτοί 
ή μη μισθωτοί εργαζόμενοι, σε συμμόρφωση προς τις 
οδηγίες του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπ’ 
αριθμ. 90/364/ΕΟΚ, 90/366/ΕΟΚ και 90/365/ΕΟΚ». 

5. Την επιτακτική ανάγκη χορήγησης άδειας οδήγησης 
ή πτυχίου χειριστή αγροτικού μηχανήματος στους αλλο−
δαπούς – οικονομικούς μετανάστες, χωρίς την υποχρέω−
ση να έχουν ιδιόκτητη αγροτική εκμετάλλευση αυτοί ή 

οι σύζυγοί τους λόγω του υψηλού βαθμού συμμετοχής 
αυτών στις γεωργικές δραστηριότητες της χώρας και 
λόγω έλλειψης χειριστών Ελλήνων υπηκόων. 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρους του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Α. Καθορίζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις χο−
ρήγησης άδειας οδήγησης ή πτυχίου χειριστή αγροτικού 
μηχανήματος σε αλλοδαπούς ως εξής:

α. Οι αλλοδαποί υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης ή ενός εκ των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, 
Λιχτενστάϊν και Ελβετίας οι οποίοι διαμένουν μόνιμα 
στην Ελλάδα, ασκώντας βιοποριστικό επάγγελμα ή επι−
χείρηση γεωργικού χαρακτήρα, μπορούν να συμμετά−
σχουν στις εξετάσεις απόκτησης οποιασδήποτε κατη−
γορίας άδειας οδήγησης ή πτυχίου χειριστού αγροτικού 
μηχανήματος με τους ίδιους όρους, όπως οι ημεδαποί, οι 
οποίοι καθορίζονται στο π.δ. 333/1977 (ΦΕΚ 107/Α/77). Για 
τη συμμετοχή αυτών στις εξετάσεις εκτός των προβλε−
πόμενων στο άρθρο 9 του π.δ. 333/1977 (ΦΕΚ 107/Α/77) 
απαιτείται επιπλέον να υποβάλλουν τα παρακάτω:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Δελτίου Διαμονής 
υπηκόου κράτους μέλους της Ε.Ο.Κ. σύμφωνα με το π.δ. 
278/7.8.1992, όπως τροποποιείται κάθε φορά από τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, 
όπως ισχύει με την οποία να δηλώνει:

2.1. Ότι έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
2.2. Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η 

οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Υπηρεσίας 
Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.

2.3. Τον αριθμό φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ).
β. Οι αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών (οι οποίοι δεν 

έχουν την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου 
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός εκ των 
κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάϊν και Ελβετίας) 
οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια 
[έχουν άδεια διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 παρ. 2 περίπτ. α΄ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 20002 «Για 
την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών» (ΕΕL 157/15.6.2002)], ασκώντας 
βιοποριστικό επάγγελμα ή επιχείρηση γεωργικού χαρα−
κτήρα, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις από−
κτησης οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης 
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ή πτυχίου χειριστού αγροτικού μηχανήματος με τους 
ίδιους όρους, όπως οι ημεδαποί, οι οποίοι καθορίζονται 
στο π.δ. 333/1977 (ΦΕΚ 107/Α/77). Η εκδοθείσα άδεια ή 
πτυχίο χειριστή αγροτικού μηχανήματος έχει περιορι−
σμένη ισχύ όσο και η ισχύς της άδειας παραμονής η 
οποία θα αναγράφεται επάνω στο έντυπο της άδειας. 

Για τη συμμετοχή αυτών στις εξετάσεις εκτός των 
προβλεπόμενων στο άρθρο 9 του π.δ/τος 333/1977 (ΦΕΚ 
107/Α/77) απαιτείται επιπλέον να υποβάλλουν τα πα−
ρακάτω:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας 
διαμονής όπως αυτή καθορίζεται από το άρθρο 9 του 
ν. 3386/18.8.2005 (ΦΕΚ 212/Α/2005) η οποία πρέπει να 
είναι σε ισχύ. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, 
όπως ισχύει με την οποία να δηλώνει:

2.1. Ότι έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
2.2. Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η 

οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Υπηρεσίας 
Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.

2.3. Τον αριθμό φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ  Μ. ΛΙΑΠΗΣ

F
    Αριθ.338099 (2)

Εθνικό αποθεματικό διαχείρισης δικαιωμάτων φύτευ−
σης αμπέλων και διαδικασία χορήγησης αδειών.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις 
1. Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργανώ−

σεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογή της 
Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος εις τας Ευρωπα−
ϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και 
οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ 280/Α/21.12.1979).

2. Του άρθρου 1 παράγραφοι 1,2,3 & 5 του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34 /Α/17.3.1983), 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 
του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας, στο κεφάλαιο 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεως στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος του οργανισμού ΕΥ−
ΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/21.5.1984).

3. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 632005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

4. Του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.δ/τος 243/1969 «Περί 
βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παρα−
γωγής» (ΦΕΚ 144/Α/1969) όπως τροποποιήθηκε με τον 
ν. 427/1976 «περί αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως και 
καταργήσεως ενιαίων διατάξεων του ν.δ/τος 243/1969 
«περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπλεουργικής 
παραγωγής», (ΦΕΚ 230/Α/1976).

5. Του Καν. (ΕΚ) 1493/1999 του Συμβουλίου «Για την κοινή 
οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς» (Ε.Ε /L 179/14.7.1999) 
και ιδίως το άρθρο 5 αυτού όπως τροποποιήθηκε με τον 
2585/2001 (Ε.Ε. /L 345/29.12.2001) όμοιό του.

6. Του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1227/2000 της Επιτροπής «Περί 
καθορισμού λεπτομερειών κανόνων εφαρμογής του Καν. 
(ΕΚ) 1493/99. Για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής 
αγοράς και ιδίως σχετικά με το δυναμικό παραγωγής» 
(Ε.Ε /L 143/16.6.2000) και ιδίως το άρθρο 5 αυτού όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με τον 1841/2003 (Ε.Ε./ /L 
268/17.10.2003) όμοιό του.

7. Του Καν.(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 2729/2000 της επιτροπής (Ε.Ε 
/L 316/15.12.2000) «Σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρ−
μογής όσον αφορά τους ελέγχους στον αμπελοοινικό 
τομέα» και ιδίως τον τίτλο Ι αυτού.

8. Την υπ’ αριθμ. 375769/22.6.2001 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Περί 
της απογραφής του αμπελουργικού δυναμικού παρα−
γωγής, ετήσιες δηλώσεις συγκομιδής, παραγωγής και 
αποθεμάτων».

9. Την υπ’ αριθμ. 375770/22.6.2001 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «'Περί της απα−
γόρευσης φυτεύσεως νέων αμπελώνων, Αναδιάρθρωση 
και Μετατροπή, οριστική Εγκατάλειψη αμπελώνων και 
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
403524/10.10.2001 και την υπ’ αριθμ. 408426/28.11.2001.

10. Την υπ’ αριθμ. 306590/28.11.2002 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί τα−
ξινόμησης των ποικιλιών αμπέλου όπως τροποποιήθηκε 
τελευταία με την υπ' αριθμ. 237077/27.2.2004.

11. Τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τις Δ/νσεις 
Αγρ. Ανάπτυξης/Γεωργίας κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 
389871/3.9.2001 εγκυκλίου.

12. Της υπ’ αριθμ. 408507/22.10.2001 κοινής υπουργικής 
απόφασης όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την υπ' 
αριθμ. 223944/17.3.2003 «Για την αναδιάρθρωση και με−
τατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα».

13. Την υπ’ αριθμ. 207183/17.1.2003 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Περί καθορι−
σμού όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας χορήγησης 
δικαιωμάτων αναφύτευσης αμπελώνων».

14. Την υπ’ αριθμ. 207184/17.1.2003 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «'Περί καθο−
ρισμού διαδικασίας και προϋποθέσεων μεταβίβασης 
δικαιωμάτων αναφύτευσης αμπελώνων μεταξύ εκμε−
ταλλεύσεων».

15. Την υπ’ αριθμ. 226517/24.3.2003 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Περί χορήγη−
σης δικαιωμάτων νέας φύτευσης αμπελώνων οινοποιη−
σίμων ποικιλιών» όπως τροποποιήθηκε−συμπληρώθηκε 
τελευταία με την υπ’ αριθμ. 251616/9.7.2003 όμοιά της.

16. Το υπ’ αριθμ. 264741/24.3.2005 έγγραφο της Υπη−
ρεσίας μας περί «Κατανομής δικαιωμάτων φύτευσης 
αμπελώνων από το Εθνικό Αποθεματικό».

17. Την υπ’ αριθμ. Υ132/11.10.2004 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό (Β΄ 1533).

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:




