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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

    Επιβολή φόρων και πολλαπλών τελών στον ΒΛΑΧΟΔΙΑ−
ΜΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ για τελωνειακή 
παράβαση ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ.

    Με την αριθμ. 65/2013/2014/23−01−2014 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΠΡΑΞΗ του Προϊσταμένου του ΣΤ΄ Τελωνείου Πειραιά, 
σύμφωνα με τα άρθρα 142 παρ. 2 και τα άρθρα 152 παρ 
5, 150 παρ. 1 και 3 εδ. β΄, 155 παρ. 1α και 1β, παρ. 2ζ, 2θ 
και παρ. 2 ιγ του Ν. 2960/2001 και του άρθρου 137 Γ7 
του Ν. 2960/2001, καταλογίζουμε στον ΒΛΑΧΟΔΙΑΜΑΝΤΗ 
ΙΩΑΝΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, νυν αγνώστου διαμονής, με 
ΑΦΜ 028184783 και ΑΔΤ Ρ 617182, το συνολικό πρό−
στιμο − πολλαπλό τέλος ύψους 4.556,70 € (τέσσερις 
χιλιάδες πεντακόσια πενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα 
λεπτά) καθώς και τις διαφυγούσες δασμοφορολογι−
κές επιβαρύνσεις ύψους 1.518,90 € (χίλια πεντακόσια 

δεκαοκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά), οι οποίες αναλύ−
ονται ως εξής: Τέλος Ταξινόμησης: 36,90 € και Φ.Π.Α: 
1.482,00 € για συμμετοχή του, ως παραλήπτη του οχήμα−
τος, στην τελωνειακή παράβαση της λαθρεμπορίας ενός 
Ε.Ι.Χ αυτοκινήτου μάρκας SMART με αριθμό πλαισίου 
WME4503321J238641 που συνίσταται στον τελωνισμό 
του ως άνω αυτοκινήτου με χρήση ψευδών στοιχείων 
και ιδιαίτερων τεχνασμάτων, με αποτέλεσμα να μην 
καταβληθούν στο Δημόσιο οι αναλογούσες δασμοφο−
ρολογικές επιβαρύνσεις.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

 F
     Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/25836 (2)
Τροποποίηση της αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/20089/12.12.2011 

(Β΄3036) απόφασης «Καθορισμός ωρών εισόδου του 
κοινού στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Ενιαίου Ταμείου Ασφάλι−
σης Μισθωτών (ΙΚΑ−ΕΤΑΜ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓOΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚHΣ ΜΕΤΑΡΡYΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚHΣ ΔΙΑΚΥΒEΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) της παρ. 6 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των 
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συνα−
φών θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Ν. 1157/1981 (Α΄126), όπως ισχύει,

β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του Ν. 1735/1987 
(Α΄ 195) «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός 
έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα 
και άλλες διατάξεις»,

γ) του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (Α΄138) «Για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,

δ) του Π.Δ. 65/2011 (Α΄147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και 
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
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Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς»,

2. την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (Β΄ 1659) από−
φαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 (Β΄ 769) απόφασης 
«Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των 
υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.»,

3. την αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/20089/12.12.2011 (Β΄3036) 
απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός ωρών 
εισόδου του κοινού στις Διοικητικές Υπηρεσίες του 
Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Ενιαίου Ταμείου 
Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ−ΕΤΑΜ)»,

4. την αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/4095/7.3.2013 (Β΄ 660) 
απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της αριθμ. 
ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/20089/12.12.2011 (Β΄ 3036) απόφασης “Καθο−
ρισμός ωρών εισόδου του κοινού στις Διοικητικές Υπη−
ρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων −Ενιαίου 
Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ−ΕΤΑΜ)”»

5. το αριθμ. Φ80000/26258/1476/24.9.2013 έγγραφο 
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας και το αριθμ. Γ99/49/5.9.2013 έγγραφο του 
Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Ενι−
αίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, με τα οποία ζητεί−
ται διατήρηση της εξαίρεσης που προβλέπεται με την 
αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/4095/7.3.2013 (Β΄ 660) απόφαση του 
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης,η ισχύς της οποίας έληξε στις 21.7.2013, 
προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος αναμονής για την 
έκδοση αποφάσεων συνταξιοδότησης των υπαλλήλων

6. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/20089/12.12.2011 
(Β΄ 3036) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός 
ωρών εισόδου του κοινού στις Διοικητικές Υπηρεσίες 
του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Ενιαίου Ταμεί−
ου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ−ΕΤΑΜ)» ως προς το στοι−
χείο (5) της περίπτωσης Β΄. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΠΙΚΑ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΣ−
ΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ), ως εξής:

«(5) Υπηρεσίες Απονομών και Πληρωμών Συντάξεων, 
καθώς και Υπηρεσίες Ανακεφαλαίωσης Συντάξεων σε 
Υποκαταστήματα που απονέμουν συντάξεις και στο 
Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ − Αθηνών:

Καθημερινά 11.00 έως 14.00, εκτός Τετάρτης
Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών:
08.00 έως 14.00».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

      Αριθμ. 523/8481 (3)
Τροποποίηση της αριθμ. 324975/11378/16.9.2009 από−

φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μέτρα για 
την κατά παρέκκλιση αποδοχή γεωργικών τοπικών 
αβελτίωτων πληθυσμών και ποικιλιών που είναι φυ−
σικά προσαρμοσμένοι στις τοπικές και περιφερεια−
κές συνθήκες και απειλούνται από γενετική διάβρω−
ση, καθώς και για την εμπορία σπόρων σποράς και 
κονδύλων πατάτας προς φύτευση των εν λόγω το−
πικών αβελτίωτων πληθυσμών και ποικιλιών, σε συμ−
μόρφωση προς την Οδηγία 2008/62/ΕΚ της Επιτρο−
πής της 20ης Ιουνίου 2008 (L 162)» (Β΄2038/21.9.2009).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6 παρ. 3, 7 παρ. 3, 10 παρ. 3, 14 παρ. 

3 και 27 παρ. 1 και 3 του Ν. 1564/1985 «Οργάνωση πα−
ραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού 
φυτικών ειδών» (Α΄164). 

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄34), όπως η παρ. 1 
τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του 
Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄70), καθώς και του άρθρου 
3 του ιδίου ως άνω νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό 
και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄101). 

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄98).

2. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄153).

3. Το π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 
(Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 
σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» 
(Α΄152).

4. Την αριθ. Υ44/5.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μά−
ξιμο» (Β΄2094/6.7.2012).

5. Την από 25.04.2013 γνωμοδότηση της Τεχνικής Επι−
τροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τ.Ε.Π.Υ.).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθμ. 324975/11378/16.9.2009

απόφασης
(Β΄2038/21.9.2009)

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 προστίθεται πε−
ρίπτωση στ ως εξής:

«στ) 320703/30.7.1987 «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός 
Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων σποράς φυτών με−
γάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών φυτών και οσπρί−
ων, κηπευτικών και κονδύλων πατάτας για φύτευση» 
(Β΄469/28.8.1987), όπως ισχύει, για τα γεωργικά είδη που 
δεν καλύπτονται από τις περιπτώσεις α έως και ε».

2. Στο άρθρο 3 προστίθενται περιπτώσεις ε και στ 
ως εξής:

«ε) «διατηρητής ποικιλιών προς διατήρηση»: είναι φυσι−
κά ή νομικά πρόσωπα ή οργανώσεις παραγωγών, όπως 
αυτές ορίζονται στην αριθμ. 266355/11.2.2009 απόφαση 
(Β΄594/1.4.2009), όπως ισχύει, που διατηρούν την ποι−
κιλία στην περιοχή καταγωγής της σύμφωνα με τις 
αποδεκτές για τη διατήρηση ποικιλιών πρακτικές και 
διαθέτουν:

αα) αποδεδειγμένα γνώσεις ή/και εμπειρία στη δια−
τήρηση/γενετική βελτίωση του φυτικού είδους των υπό 
εγγραφή ποικιλιών, τουλάχιστον τριών ετών ή έγγραφη 
βεβαίωση/επιστολή διασύνδεσης/εποπτείας/συνεργασί−
ας με αρμόδιο φορέα του Δημοσίου, γεωπονικής κα−
τεύθυνσης (ιδίως ερευνητικά ινστιτούτα, εκπαιδευτικά 
ιδρύματα) ή με διατηρητή, ήδη καταχωρισμένο από το 
Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών 
(ΙΕΠΚΦ) και 

ββ) την απαραίτητη έκταση και τις εγκαταστάσεις 
(ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες) για τη διατήρηση των 
ποικιλιών. 

Ο έλεγχος των διατηρητών ποικιλιών προς διατήρηση 
πραγματοποιείται από το ΙΕΠΚΦ και οι διατηρητές θα 
πρέπει να παρέχουν στο ΙΕΠΚΦ, όταν τους ζητείται, 
δείγματα σπόρων.

στ) «εμπορία σπόρων ποικιλιών προς διατήρηση»: είναι 
η πώληση, η κατοχή προς πώληση, η προσφορά προς 
πώληση και κάθε διάθεση, προμήθεια ή μεταβίβαση σε 
τρίτους, δωρεάν ή με αντάλλαγμα, με σκοπό την εμπο−
ρική εκμετάλλευση». 

3. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/62/ΕΚ)

Ποικιλία προς Διατήρηση

Είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτοί στον Εθνικό Κα−
τάλογο ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών του 
άρθρου 6 του Ν. 1564/1985 (εφεξής Εθνικός Κατάλογος) 
οι τοπικοί αβελτίωτοι πληθυσμοί και οι ποικιλίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. α, με βάση τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6. Αυτοί 
οι τοπικοί αβελτίωτοι πληθυσμοί ή ποικιλίες, αναφέρο−
νται στον Κοινό Κατάλογο ποικιλιών γεωργικών φυτικών 
ειδών ως “ποικιλίες προς διατήρηση”». 

4. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5
(Άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/62/ΕΚ)

Ουσιαστικές απαιτήσεις

1. Προκειμένου να γίνει αποδεκτός ως ποικιλία προς 
διατήρηση, ένας τοπικός αβελτίωτος πληθυσμός ή ποι−

κιλία που αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. α, πρέ−
πει να παρουσιάζει ενδιαφέρον για τη διατήρηση των 
φυτογενετικών πόρων.

2. Κατά παρέκκλιση από τις περ. α, β, δ και ε της παρ. 
1 του άρθρου 2 της αριθμ. 9581/118230/2.10.2013 απόφα−
σης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(Β΄2528/8.10.2013), όπως η απόφαση αυτή κάθε φορά 
ισχύει, για τη διακριτότητα και τη σταθερότητα των 
ποικιλιών προς διατήρηση εφαρμόζονται τουλάχιστον 
τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται:

α) στα τεχνικά ερωτηματολόγια που συνδέονται με τα 
πρωτόκολλα δοκιμών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών 
Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι 
του άρθρου 5 της αριθμ. 9581/118230/2.10.2013 απόφασης, 
η οποία ισχύει για τα εν λόγω είδη, ή

β) στα τεχνικά ερωτηματολόγια των κατευθυντήριων 
γραμμών της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία Νέων 
Ποικιλιών Φυτών (ΔΕΠΝΠΦ) που παρατίθενται στο Πα−
ράρτημα ΙΙ του άρθρου 5 της αριθμ. 9581/118230/2.10.2013 
απόφασης, η οποία ισχύει για τα εν λόγω είδη, ή, 

γ) στα τεχνικά ερωτηματολόγια που συνδέονται με 
τους Ειδικούς Τεχνικούς Κανονισμούς Αποδοχής της 
εθνικής νομοθεσίας που παρατίθενται στο Παράρτημα 
ΙV του άρθρου 5 της αριθμ. 9581/118230/2.10.2013 απόφα−
σης, η οποία ισχύει για τα εν λόγω είδη, ή,

δ) στο Παράρτημα V του άρθρου 5 της αριθμ. 
9581/118230/2.10.2013 απόφασης, η οποία ισχύει για τα 
εν λόγω είδη. 

Για την αξιολόγηση της ομοιομορφίας, εφαρμόζεται 
η αριθμ. 9581/118230/2.10.2013 απόφαση. 

Ωστόσο, όσον αφορά στο κριτήριο της ομοιομορφίας 
όταν αυτό βασίζεται στα αποκλίνοντα φυτά (off−type), 
μπορούν να εφαρμόζονται ευρύτερα όρια ανοχής και 
να γίνεται αποδεκτό ένα ποσοστό 10% αποκλινόντων 
φυτών στον πληθυσμό με πιθανότητα αποδοχής 90% 
τουλάχιστον».

5. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6
(Άρθρο 5 της Οδηγίας 2008/62/ΕΚ)

Διαδικαστικές απαιτήσεις

1. Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παρ. 
1 του άρθρου 7 της αριθμ. 341561/2645/25.2.2000 από−
φασης (Β΄443/3.4.2000), για την αποδοχή των ποικιλιών 
προς διατήρηση φυτών μεγάλης καλλιέργειας και την 
εγγραφή τους στον Εθνικό Κατάλογο, δεν απαιτείται 
η διενέργεια επίσημων εξετάσεων, ήτοι δοκιμών Δι−
ακριτότητας− Ομοιομορφίας− Σταθερότητας (δοκιμές 
ΔΟΣ) του άρθρου 5 της ιδίας ως άνω απόφασης, εάν 
ο διατηρητής της ποικιλίας, όπως αυτός ορίζεται στην 
περ. ε του άρθρου 3, υποβάλλει αίτηση στο ΙΕΠΚΦ, 
υπογεγραμμένη από αυτόν, συνοδευόμενη από τα δι−
καιολογητικά της παρ. 2. Στην περίπτωση ποικιλιών που 
έχουν διαγραφεί από τον Εθνικό Κατάλογο και εφόσον 
τηρούνται οι προθεσμίες της περ. α του άρθρου 7, η 
αίτηση υποβάλλεται από τον δημιουργό ή τον/τους δια−
τηρητή/ές των ποικιλιών, όπως αυτοί είχαν γνωστοποιη−
θεί κατά τη διάρκεια της εγγραφής των ποικιλιών στον 
Εθνικό Κατάλογο, ή από τον διατηρητή της περ. ε του 
άρθρου 3, με την έγγραφη συναίνεση του δημιουργού, 
όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 
2100/1994 του Συμβουλίου, όπως ισχύει.
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2. Η αίτηση της παρ. 1 συνοδεύεται από: 
α) τεχνικό ερωτηματολόγιο, το οποίο χορηγείται από 

το ΙΕΠΚΦ και στο οποίο αναγράφεται η ονομασία της 
ποικιλίας και η περιγραφή της,

β) τα αποτελέσματα ανεπίσημων ή επίσημων δοκιμών 
του ΙΕΠΚΦ στην περίπτωση των ποικιλιών που έχουν 
διαγραφεί από τον Εθνικό Κατάλογο,

γ) έκθεση, στην οποία περιγράφεται η γνώση που 
αποκτήθηκε από την πρακτική εμπειρία κατά τη διάρ−
κεια της καλλιέργειας, αναπαραγωγής και χρήσης, όπως 
κοινοποιήθηκε από τον αιτούντα στο ΙΕΠΚΦ,

δ) έκθεση με λοιπές πληροφορίες, ιδίως από τις Αρ−
χές των Φυτογενετικών Πόρων ή από Οργανισμούς που 
αναγνωρίζονται για τον σκοπό αυτόν από την αρμό−
δια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. Οι πληροφορίες αφορούν τουλάχιστον 
σε ιστορικά στοιχεία για την περιοχή καταγωγής, την 
ονομασία και την καλλιέργεια της ποικιλίας (ιδίως πε−
ριγραφή, έκταση, απόδοση, ποιοτικά χαρακτηριστικά),

ε) υπεύθυνη δήλωση του διατηρητή ότι διατηρεί την 
ποικιλία στην περιοχή καταγωγής και ότι δεν συντρέ−
χουν οι όροι για την εξαίρεση της αποδοχής του άρ−
θρου 7, και

στ) τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρού−
νται οι προϋποθέσεις των υποπερ. αα και ββ της περ. 
ε του άρθρου 3. 

3. Για την εξέταση της αίτησης και των δικαιολογη−
τικών των παρ. 1 και 2, απαιτείται η καταβολή τέλους, 
το οποίο ορίζεται στο 15% του τέλους δοκιμής που 
καταβάλλεται κατά έτος ή καλλιεργητική περίοδο ανά 
φυτικό είδος για την εγγραφή των ποικιλιών στον Εθνικό 
Κατάλογο, σύμφωνα με την αριθμ. 35825/2004 απόφα−
ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(Β΄878/14.6.2004), όπως κάθε φορά ισχύει. Το ανωτέρω 
τέλος καταβάλλεται άπαξ με την υποβολή της αίτη−
σης και των δικαιολογητικών των παρ. 1 και 2. Μετά 
την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, το 
ΙΕΠΚΦ συντάσσει σχετική έκθεση και εισηγείται στην 
Τεχνική Επιτροπή Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΤΕΠΥ) 
του άρθρου 20 του Ν. 1564/1985, η οποία γνωμοδοτεί 
για την αποδοχή της ποικιλίας, εφόσον τα στοιχεία 
της παρ. 2 είναι επαρκή. Με απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσι−
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από τη 
γνώμη της ΤΕΠΥ, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, 
εγγράφονται στον Εθνικό Κατάλογο οι ποικιλίες προς 
διατήρηση ως «ποικιλίες προς διατήρηση φυτών μεγά−
λης καλλιέργειας», με το όνομα της ποικιλίας, το/τα 
όνομα/ονόματα του/των διατηρητών της στη Χώρα, την 
περιοχή καταγωγής της και το έτος αποδοχής της. Σε 
περίπτωση που, μετά την υποβολή της αίτησης και των 
δικαιολογητικών των παρ. 1 και 2, αντίστοιχα, διαπιστω−
θεί ότι τα υποβληθέντα στοιχεία της παρ. 2 δεν είναι 
αληθή ή ότι τα υποβληθέντα στοιχεία της περ. δ της 
ιδίας ως άνω παραγράφου δεν είναι επαρκή, το ΙΕΠΚΦ 
συντάσσει σχετική έκθεση και εισηγείται στην ΤΕΠΥ, 
η οποία γνωμοδοτεί για την απόρριψη της ποικιλίας. 
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, μετά από τη γνώμη της ΤΕΠΥ, σύμφωνα 
με το προηγούμενο εδάφιο, απορρίπτεται η εγγραφή 
της ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο ως ποικιλία προς 
διατήρηση φυτών μεγάλης καλλιέργειας. 

4. Σε περίπτωση που τα υποβληθέντα στοιχεία των 
περ. α, β και γ της παρ. 2, δεν είναι επαρκή για την 
αποδοχή της ποικιλίας προς διατήρηση φυτών μεγά−
λης καλλιέργειας και την εγγραφή της στον Εθνικό 
Κατάλογο, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 7 της αριθμ. 341561/2645/25.2.2000 απόφασης 
και το ΙΕΠΚΦ γνωστοποιεί εγγράφως στον αιτούντα 
την αναγκαιότητα διενέργειας των δοκιμών ΔΟΣ. Για 
τον σκοπό αυτόν ο διατηρητής της ποικιλίας παρέχει 
κάθε διευκόλυνση στο ΙΕΠΚΦ. Σε αυτήν την περίπτωση, 
η διάρκεια των δοκιμών ΔΟΣ ορίζεται σε ένα (1) έτος 
και αυτές πραγματοποιούνται ταυτόχρονα στο ΙΕΠΚΦ 
και στην περιοχή καταγωγής των ποικιλιών. Το τέλος 
που καταβάλλεται στην περίπτωση αυτή, ορίζεται στο 
45% του τέλους δοκιμής που καταβάλλεται κατά έτος 
ή καλλιεργητική περίοδο ανά φυτικό είδος, για την εγ−
γραφή των ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο, σύμφωνα 
με την αριθμ. 35825/26.5.2004 απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄878/14.6.2004), 
όπως κάθε φορά ισχύει και ανεξάρτητα από τη διάρκεια 
των δοκιμών. Το ανωτέρω τέλος καταβάλλεται άπαξ και 
μόνο όταν πρόκειται να διενεργηθούν δοκιμές ΔΟΣ. Η 
αποδοχή ή η απόρριψη των ποικιλιών για εγγραφή στον 
Εθνικό Κατάλογο ως ποικιλίες προς διατήρηση, πραγ−
ματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 10 του 
άρθρου 7 της αριθμ. 341561/2645/25.2.2000 απόφασης.

5. Οι ποικιλίες προς διατήρηση φυτών μεγάλης καλλι−
έργειας εγγράφονται στον Εθνικό Κατάλογο χωρίς να 
υπόκεινται σε περιορισμούς σχετικά με τη διάρκεια της 
αποδοχής τους και κατά συνέπεια χωρίς να απαιτείται 
η ανανέωση παραμονής τους σε αυτόν. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, μετά από γνώμη της ΤΕΠΥ και κατό−
πιν εισήγησης του ΙΕΠΚΦ, ανακαλείται η αποδοχή των 
ποικιλιών προς διατήρηση φυτών μεγάλης καλλιέργειας 
και διαγράφονται από τον Εθνικό Κατάλογο, εάν: 

α) αποδειχθεί ότι τα στοιχεία της παραγράφου 2 δεν 
είναι αληθή, ή 

β) αποδειχθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
και οι υποχρεώσεις της διατήρησης μετά από έλεγχο 
του ΙΕΠΚΦ, ή

γ) υποβληθεί σχετική αίτηση από τον διατηρητή της 
ποικιλίας. 

Στις περ. β και γ, η αποδοχή της ποικιλίας δεν ανα−
καλείται, εάν εξασφαλισθεί η διατήρησή της». 

6. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11
(Άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/62/ΕΚ)

Παραγωγή για εμπορία και Πιστοποίηση σπόρων
ποικιλιών προς διατήρηση

1. Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις πιστοποίη−
σης που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 1 των αριθμ. 
250744/17.6.2003, 225020/31.3.2003, 225018/31.3.2003, 
276357/29.7.2002, 225021/31.3.2003 αποφάσεων και στο 
άρθρο 3 της 320703/30.07.1987 απόφασης, ο σπόρος 
ποικιλίας προς διατήρηση μπορεί να διατίθεται στην 
αγορά, εάν συμμορφώνεται με τις παραγράφους 2, 3, 4 
και 5 του παρόντος. 
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2. Ο σπόρος πρέπει να προέρχεται από σπόρο που 
έχει παραχθεί σύμφωνα με σαφώς καθορισμένες πρα−
κτικές για τη διατήρηση της ποικιλίας.

3. Ο σπόρος, εκτός από το σπόρο της Oryza sativa, 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πιστοποίησης πι−
στοποιημένου σπόρου που προβλέπονται στις αριθμ. 
250744/17.6.2003, 225020/31.3.2003, 225018/31.3.2003, 
276357/2.7.2002 και 225021/31.3.2003, 428615/21.10.1986 
(Β΄758) αποφάσεις, πλην των απαιτήσεων όσον αφορά 
την ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα και των απαιτή−
σεων σχετικά με την επίσημη εξέταση ή την εξέταση 
υπό επίσημη επίβλεψη.

Ο σπόρος της Oryza sativa συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις πιστοποίησης «πιστοποιημένου σπόρου 
δεύτερης αναπαραγωγής» που προβλέπεται στην αριθ. 
225020/31.3.2003 απόφαση, πλην των απαιτήσεων όσον 
αφορά την ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα και των 
απαιτήσεων σχετικά με την επίσημη εξέταση ή εξέταση 
υπό επίσημη επίβλεψη. Ο σπόρος πρέπει να έχει επαρκή 
ποικιλιακή καθαρότητα. 

4. Στις περιπτώσεις των κονδύλων πατάτας προς 
φύτευση, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 7 της αριθμ. 
276357/29.7.2002 απόφασης, όσον αφορά το μέγεθος 
(διαμέτρημα).

5. Ο σπόρος ποικιλίας προς διατήρηση παράγεται 
με σκοπό την εμπορία του στην περιοχή καταγωγής 
της όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 9, σύμφωνα με το 
άρθρο 12, από:

α) τον διατηρητή της ποικιλίας, 
β) επιχειρήσεις που πληρούν τους όρους και τις προ−

ϋποθέσεις για την σποροπαραγωγή των καλλιεργουμέ−
νων φυτικών ειδών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

γ) φορείς οι οποίοι αποδεδειγμένα ασχολούνται με 
τους φυτογενετικούς πόρους,

δ) παραγωγούς, και
ε) οργανώσεις παραγωγών, όπως ορίζονται στην 

αριθμ. 266355/11.2.2009 απόφαση (Β΄594/1.4.2009), όπως 
ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι των περ. β έως και ε, υποχρεούνται 
να έχουν προμηθευτεί σπόρο ποικιλίας προς διατήρηση 
από τον διατηρητή της ποικιλίας της οποίας επιθυμούν 
να παράξουν σπόρο σποράς. Η σπορά, οι καλλιεργητικές 
φροντίδες, η συγκομιδή, η επεξεργασία, η τυποποίηση 
και η αποθήκευση του σπόρου γίνεται με ευθύνη τους 
και με τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ταυ−
τότητα και καθαρότητα του φυτικού είδους και της 
ποικιλίας καθώς και η ικανοποιητική βλαστική ικανότητα 
του σπόρου.

Οι ενδιαφερόμενοι των περ. α, γ, δ και ε, υποβάλλουν 
σχετική δήλωση στο ΚΕΠΠΥΕΛ, στη ζώνη ευθύνης του 
οποίου βρίσκεται η έδρα τους, ώστε να καταχωρισθούν 
στο αντίστοιχο μητρώο που τηρείται από την αρμόδια 
για θέματα πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμε−
νων φυτικών ειδών κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την ανωτέρω 
δήλωση κοινοποιείται η παραγωγή προς εμπορία σπό−
ρων ποικιλίας προς διατήρηση και τα στοιχεία επικοι−
νωνίας του ενδιαφερόμενου. Οι ενδιαφερόμενοι γνω−
στοποιούν στο ΚΕΠΠΥΕΛ, στη ζώνη ευθύνης του οποίου 
βρίσκεται η έδρα τους, κάθε μεταβολή των ανωτέρω 
στοιχείων. 

Στις περιπτώσεις αυτές δεν καταβάλλεται τέλος για 
την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο αντίστοιχο μη−
τρώο».

7. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13
(Άρθρο 12 της Οδηγίας 2008/62/ΕΚ)

Έλεγχος σπόρων

1. Ο σπόρος ποικιλιών προς διατήρηση υφίσταται 
ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί ότι συμμορφώ−
νεται με τις απαιτήσεις πιστοποίησης που προβλέπονται 
στο άρθρο 11 παρ. 3 της παρούσας. Οι έλεγχοι αυτοί 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις τρέχουσες διεθνείς 
μεθόδους, ή, όπου τέτοιες μέθοδοι δεν υπάρχουν, σύμ−
φωνα με οποιεσδήποτε ενδεδειγμένες μεθόδους.

2. Τα δείγματα σπόρων που αφορούν τους ελέγχους 
που αναφέρονται στην παρ. 1, λαμβάνονται από ομοι−
ογενείς σπορομερίδες. Για το βάρος της σπορομερί−
δας και το βάρος του δείγματος ισχύουν τα οριζόμε−
να στο άρθρο 7 παρ. 2 των αριθμ. 250744/17.6.2003, 
225020/31.3.2003, 225018/31.3.2003 και 225021/31.3.2003 
αποφάσεων, όπως ισχύουν και στο άρθρο 11 παρ. 1 της 
αριθμ. 320703/30.07.1987 απόφασης, όπως ισχύει.

3. Κατά παρέκκλιση από την αριθμ. 10466/18.03.1988 
απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (Β΄213/21.4.1988), για τη 
διενέργεια των ελέγχων της παρ. 1 απαιτείται η καταβολή 
ανταποδοτικού τέλους ύψους 0,5%, επί της παραγόμενης 
ποσότητας σπόρου και των τιμών αναφοράς όπως αυ−
τές κάθε φορά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για το πολλαπλασι−
αστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών». 

8. Στο άρθρο 14 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Η εμπορία σπόρων ποικιλιών προς διατήρηση, 

πραγματοποιείται από:
α) τον διατηρητή της ποικιλίας της περ. α της παρ. 

5 του άρθρου 11, 
β) επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τους όρους και 

τις προϋποθέσεις για την παραγωγή ή/και την εμπορία 
του πολλαπλασιαστικού υλικού των καλλιεργουμένων 
φυτικών ειδών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

γ) φορείς οι οποίοι αποδεδειγμένα ασχολούνται με 
τους φυτογενετικούς πόρους, 

δ) οργανώσεις παραγωγών της περ. ε της παρ. 5 του 
άρθρου 11, 

ε) παραγωγούς της περ. δ της παρ. 5 του άρθρου 11, 
στ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν ανήκουν 

σε μια εκ των κατηγοριών των περ. α έως και ε και δι−
αθέτουν τους σπόρους ποικιλιών προς διατήρηση στον 
τελικό καταναλωτή σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν 
κατά φυτικό είδος ή ποικιλία τις ανάγκες σποράς ή 
φύτευσης δέκα (10) στρεμμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι των περ. α, γ, δ και ε υποβάλλουν 
σχετική δήλωση στο ΚΕΠΠΥΕΛ, στη ζώνη ευθύνης του 
οποίου βρίσκεται η έδρα τους, ώστε να καταχωρισθούν 
στο αντίστοιχο μητρώο που τηρείται από την αρμόδια 
για θέματα πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμε−
νων φυτικών ειδών κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την ανωτέρω 
δήλωση κοινοποιείται η εμπορία σπόρων ποικιλίας προς 
διατήρηση, τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμε−
νου, η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία ασκείται η 
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δραστηριότητα και οι εγκαταστάσεις που διατίθενται 
για τον σκοπό αυτόν. Οι ενδιαφερόμενοι γνωστοποιούν 
στο ΚΕΠΠΥΕΛ, στη ζώνη ευθύνης του οποίου βρίσκεται 
η έδρα τους, κάθε μεταβολή των ανωτέρω στοιχείων. 
Στις περιπτώσεις αυτές δεν καταβάλλεται τέλος για την 
εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο αντίστοιχο μητρώο».

9. Το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 17
(Άρθρο 16 της Οδηγίας 2008/62/ΕΚ)

Παρακολούθηση των καλλιεργειών για σποροπαρα−
γωγή

1. Οι αρμόδιες για το πολλαπλασιαστικό υλικό υπηρε−
σίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων διενεργούν ελέγχους προκειμένου να εξασφαλισθεί 
ότι οι σποροκαλλιέργειες των ποικιλιών προς διατήρηση 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ποικιλία, τις 
τοποθεσίες της παραγωγής σπόρου και τις ποσότητες. 

2. Για τη διενέργεια των ελέγχων της παρ. 1, απαιτείται 
η καταβολή παραβόλου ανά στρέμμα ύψους 50% επί 
των τιμών που αναφέρονται στην αριθμ. 49085/31.7.2000 
απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (Β΄1059/28.8.2000), 
όπως κάθε φορά ισχύει». 

10. Το άρθρο 20 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 20
(Άρθρο 19 της Οδηγίας 2008/62/ΕΚ)

Επίσημος μετέλεγχος

Ο σπόρος που διατίθεται στην αγορά, υπόκειται σε 
επίσημο μετέλεγχο μέσω τυχαίων επιθεωρήσεων, για 
να επαληθευθεί η ποικιλιακή του ταυτότητα και η ποι−
κιλιακή του καθαρότητα. Ως όριο ανοχής του επίσημου 
μετελέγχου και όσον αφορά στα αποκλίνοντα φυτά (off−
type), γίνεται αποδεκτό ένα ποσοστό 10% αποκλινόντων 
φυτών στον πληθυσμό με πιθανότητα αποδοχής 90% 
τουλάχιστον».

11. Μετά το άρθρο 20 προστίθεται άρθρο 20α ως εξής:

«Άρθρο 20α
Κυρώσεις

1. α) Επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) έως 
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, σε όσους:

αα) παράγουν προς εμπορία ή/και εμπορεύονται σπό−
ρους ποικιλιών προς διατήρηση φυτών μεγάλης καλλι−
έργειας, κατά παράβαση των άρθρων 11, 12 και 14, 

ββ) εμπορεύονται σπόρους ποικιλιών προς διατήρη−
ση φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κατά παράβαση του 
άρθρου 15.

β) Επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από εκατό (100) έως 
χίλια (1.000) ευρώ, σε όσους παράγουν προς εμπορία 
ή/και εμπορεύονται σπόρους ποικιλιών προς διατήρηση 
φυτών μεγάλης καλλιέργειας σύμφωνα με το άρθρο 11 
παρ. 5 και άρθρο 14 παρ. 4, και αρνούνται ή παρακω−
λύουν τη διενέργεια των ελέγχων των άρθρων 13, 17 
και 20, με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν γνωστοποιούν 
τις απαιτούμενες πληροφορίες στις ελεγκτικές αρχές.

2. Για τον προσδιορισμό του ύψους των προστίμων της 
παρ.1, συνεκτιμάται η σοβαρότητα της παράβασης και η 
διάρκειά της, το μέγεθος της επιχείρησης, η πρόθεση ή 
μη του παραβάτη και η τυχόν υποτροπή αυτού.

3. Για την επιβολή των προστίμων της παρ. 1, εφαρ−
μόζονται οι διατάξεις των παρ. 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 13 του 
άρθρου 25 του Ν. 1564/1985, όπως ισχύουν».

12. Μετά το άρθρο 22 προστίθεται άρθρο 22α ως εξής:

«Άρθρο 22α
Ποικιλίες προς διατήρηση άλλων γεωργικών φυτικών 

ειδών 

1. Γίνονται αποδεκτοί στον Εθνικό Κατάλογο ως «ποικι−
λίες προς διατήρηση», οι τοπικοί αβελτίωτοι πληθυσμοί 
και οι ποικιλίες των γεωργικών φυτικών ειδών που δεν 
περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 
2, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1, 2 και 
3. Για τα γεωργικά φυτικά είδη του προηγούμενου εδα−
φίου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 
5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20 και 20α. 

2. Η σήμανση των συσκευασιών ή των δοχείων σπόρου 
ποικιλίας προς διατήρηση των γεωργικών φυτικών ειδών 
της παρ. 1, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 19. Σε αυτήν 
την περίπτωση, αντί των αρχικών ΕΚ χρησιμοποιείται 
η λέξη EΛ.

3. Ο σπόρος των ποικιλιών προς διατήρηση των γε−
ωργικών φυτικών ειδών της παρ. 1 υφίσταται ελέγχους 
προκειμένου να διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τις 
προδιαγραφές των σπόρων που προβλέπονται στις δι−
ατάξεις του άρθρου 17 της αριθμ. 428615/21−10−1986 από−
φασης του Υπουργού Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός 
Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτικών Ειδών 
Μέρος Β΄» (Β΄758/31−10−1986). Οι έλεγχοι αυτοί πραγμα−
τοποιούνται σύμφωνα με τις τρέχουσες διεθνείς μεθό−
δους, ή, όπου τέτοιες μέθοδοι δεν υπάρχουν, σύμφωνα 
με οποιεσδήποτε ενδεδειγμένες μεθόδους. Τα δείγματα 
σπόρων που αφορούν τους ελέγχους, λαμβάνονται από 
ομοιογενείς σπορομερίδες. Κατά παρέκκλιση από την 
αριθμ. 10466/18.03.1988 απόφαση του Υπουργού Γεωρ−
γίας (Β΄213/21.4.1988), για τη διενέργεια των ελέγχων 
κατά την παραγωγή του σπόρου απαιτείται η καταβο−
λή ανταποδοτικού τέλους ύψους 0,5%, επί της παρα−
γόμενης ποσότητας σπόρου και των τιμών αναφοράς 
όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για το 
συγκεκριμένο πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμε−
νων φυτικών ειδών.

4. Οι προμηθευτές σπόρων των γεωργικών φυτικών 
ειδών της παρ. 1 που δραστηριοποιούνται στη Χώρα, 
υποβάλλουν έκθεση στο οικείο ΚΕΠΠΥΕΛ για κάθε πα−
ραγωγική περίοδο σχετικά με την ποσότητα σπόρων 
της κάθε ποικιλίας προς διατήρηση που διατέθηκε στην 
αγορά. Το ΚΕΠΠΥΕΛ ενημερώνει σχετικά την αρμόδια 
για το πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργουμένων φυ−
τικών ειδών Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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