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Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΠΡΟΣ : Περιφερειακές Υπηρεσίες 

ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ    Απογραφής Αγροτικών Μηχανημάτων 
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Θέμα:  «Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης και πτυχίων χειρισμού αγροτικών μηχανημάτων και λοιπές 
ρυθμίσεις στο πλαίσιο των κατ’ εξακολούθηση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω 
της νόσου COVID-19» 

Σχετ. : α. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2020/698 για τη θέσπιση ειδικών και προσωρινών μέτρων λόγω της 
επιδημικής έκρηξης του COVID-19…  
β. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/267 της 16ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση ειδικών και 
προσωρινών μέτρων λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης της νόσου COVID-19… ο οποίος τέθηκε σε 
εφαρμογή από την 6η Μαρτίου 2021. 
γ. Οι υπουργικές αποφάσεις που ακολούθησαν τη δημοσίευση του β΄ σχετικού Κανονισμού: 
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 10969 (Β’ 648/20-02-2021), Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639 (Β΄793/27-2-21), Αριθμ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453(Β΄ 895 /6-3-21), Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320 (Β΄996/13-3-21), Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 
17698 (Β΄1076/ 20-3-21) περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. 
δ. Η με αριθμό πρωτ. Α3/27145/2997/02-06-2020 εγκύκλιος (Α.Δ.Α. ΩΩ7Υ465ΧΘΞ-Ι0Χ) του 
Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών σε εφαρμογή των οριζομένων στον α΄ σχετικό κανονισμό.  
ε. Η με αριθμό πρωτ. Δ30/Α3/90777/06-11-2020 εγκύκλιος (Α.Δ.Α. 9Ε50465ΧΘΞ-Π2Ψ) του 
Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών ως έχει τροποποιηθεί με τις με αριθμό πρωτ. 
Δ30/Α3/113159/30-11-2020 (Α.Δ.Α. 6Χ2Ι465ΧΘΞ-ΔΗ0), Δ30/Α3/129703/15-12-2020 (ΑΔΑ: 
Ω7Ρ4465ΧΘΞ-8ΔΣ) και Δ30/Α3/2166/07-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΝ0Δ465ΧΘΞ-ΩΛ4) εγκυκλίους του ιδίου. 
στ. Η με αριθμό πρωτ. Δ30/Α3/25406/01-02-2021 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 92Α3465ΧΘΞ-Η2Ω) του 
Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
ζ. Η με αριθμό πρωτ. Δ30/Α3/51508/ 26-2-21 (ΑΔΑ: 93ΒΒ465ΧΘΞ-ΓΓΑ) εγκύκλιος του Υφυπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών σε εφαρμογή των οριζομένων στον β΄ σχετικό κανονισμό, η οποία 
καταργεί την ανωτέρω στ΄ σχετική.  
η. Τα αρ. πρωτ. Γ2 / 591 / 117734/7-5-2020, Γ2 1162/252882/ 14-9-2020, Γ2 1535/347375/ 10-12-
20 έγγραφα της Υπηρεσίας μας περί παρατάσεων ισχύος αδειών οδήγησης εξαιτίας των 
περιοριστικών μέτρων λόγω covid-19. 

 
Σε συνέχεια των η΄ σχετικών εγγράφων της Υπηρεσίας μας, της από 22-02-2021 δημοσιεύσεως του β’ 

σχετικού Κανονισμού, στο πλαίσιο της προστασίας της Δημόσιας Υγείας και της αντιμετώπισης των 

συνεπειών της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19, της ζ΄ σχετικής εγκυκλίου του Υφυπουργού Υποδομών 

και Μεταφορών και των επακόλουθων της δημοσίευσης του εν λόγω Κανονισμού έκτακτων μέτρων 

προστασίας της δημόσιας υγείας που αναφέρονται στο γ΄ σχετικό εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

 

1. Παρατείνεται για δέκα (10) μήνες η ισχύς των Αδειών οδήγησης και πτυχίων χειριστών αγροτικών 

μηχανημάτων με ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως 

και την 30ή Ιουνίου 2021, για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας. 

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ  
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Παράδειγμα: Η ισχύς άδειας οδήγησης με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την 15η Δεκεμβρίου 2020 

παρατείνεται έως την 15η Οκτωβρίου 2021. 

 

2. Παρατείνονται εκ νέου, για 6 μήνες ή έως την 1η Ιουλίου 2021, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι 

μεταγενέστερη, οι άδειες οδήγησης και τα πτυχία χειριστών αγροτικών μηχανημάτων των οποίων η 

καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την εφαρμοζόμενη 7μηνη παράταση, που περιλήφθηκε στο Γ2 

1162/252882/ 14-9-2020 έγγραφο της υπηρεσίας μας (που σημαίνει ότι η καταληκτική ημερομηνία ισχύος 

ήταν εντός του διαστήματος από 1-9-20 έως 31-3-2021) βρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος που 1η 

Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2021 που ορίζει ο νέος Κανονισμός.   

Παράδειγμα 1: H ισχύς άδειας οδήγησης με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τη 18η Απριλίου 2020 που 
είχε παραταθεί (για επτά μήνες) έως τη 18η Νοεμβρίου 2020, παρατείνεται εκ νέου έως την 1η Ιουλίου 
2021.  
Παράδειγμα 2: H ισχύς άδειας οδήγησης με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τη 18η Ιουλίου 2020 που 

είχε παραταθεί (για επτά μήνες) έως τη 18η Φεβρουαρίου 2021, παρατείνεται εκ νέου για έξι (6) μήνες, 

δηλαδή έως τη 18η Αυγούστου 2021. 

 

3. Ιατρικά Πιστοποιητικά  
Ιατρικά πιστοποιητικά, που έχουν εκδοθεί πριν την έκδοση της παρούσας, γίνονται αποδεκτά και εντός 
τεσσάρων (4) μηνών μετά το πέρας της οριζόμενης στο π.δ. 51/2012 (Α΄101) καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής (6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης).  
Παράδειγμα: Ιατρικό πιστοποιητικό που εκδόθηκε τη 16η Οκτωβρίου 2020, το οποίο κατά τα οριζόμενα 

στο π.δ. 51/2012  ήταν εφικτό να υποβληθεί έως τη 16η Απριλίου 2021, γίνεται αποδεκτό από την αρμόδια 

Υπηρεσία Απογραφής Αγροτικών Μηχανημάτων της Περιφέρειας έως τη 16η Αυγούστου 2021. 

 

4. Μεταβατική περίοδος  
Κατά το χρονικό διάστημα από την 14η Δεκεμβρίου 2020 έως και την ημερομηνία της παρούσας: 
Διατηρούνται σε ισχύ, για οδήγηση στο ελληνικό έδαφος, άδειες οδήγησης και πτυχία χειριστών 
αγροτικών μηχανημάτων τα οποία, ανεξαρτήτως εάν έχουν ήδη παραταθεί ή όχι, θα έληγαν εντός του 
χρονικού διαστήματος αυτού.  
 
5. Διενέργεια Εξετάσεων 
Σε ότι αφορά τη διενέργεια εξετάσεων οι υπηρεσίες σας μπορεί να λειτουργούν με βάση τα γενικά και 
ειδικά μέτρα που ισχύουν ανά περιοχή και ανακοινώνονται σε τακτική βάση ανάλογα με τα 
επιδημιολογικά δεδομένα. Τα τελευταία έκτακτα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας 
περιλαμβάνονται στις γ΄ σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Επισημαίνεται ότι οι άδειες οδήγησης και πτυχία 
χειριστών αγροτικών μηχανημάτων έχουν άμεση σχέση με την επαγγελματική δραστηριότητα των 
υποψηφίων και θα πρέπει ενδεχομένως και σύμφωνα με την κρίση της υπηρεσίας να έχουν ανάλογη 
διαχείριση με τα ισχύοντα για τις εξετάσεις των υποψηφίων επαγγελματιών οδηγών φορτηγών 
λεωφορείων κ.ο.κ (Α/Α 29 του πίνακα της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698 (Β΄1076/ 20-3-21) υπουργικής 
απόφασης που είναι σήμερα σε ισχύ.)   
 
Οι ανωτέρω διευκρινίσεις παρέχονται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης Αριθμ. 
435/13104/ 26-1-2016 (Β΄378) του υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και του αναπληρωτή 
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κατ’ επέκταση της ζ΄ σχετικής εγκυκλίου του 
Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών σε εφαρμογή των οριζομένων στον β΄ σχετικό Κανονισμό.  

  
 

Εσωτερική Διανομή: 

Δ/νση Στ΄, Τμήμα Β΄                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   

            Κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ             
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