
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 565
7 Μαρτίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2337/30503
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 134599/21−01−2011 απόφασης 

των Yπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(Β΄ 194/11−02−2011) και συμμόρφωση προς την Εκτε−
λεστική Οδηγία 2013/45/ΕΕ (L 213/20/8−8−2013) της 
Επιτροπής όσον αφορά τη βοτανική ονομασία της 
τομάτας  

 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 κυρώθηκε 
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 μετονο−
μασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουρ−

γείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουρ−
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (Α΄ 152).

4. Την υπ’ αριθμ. Υ44/5−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακό−
πουλο Μάξιμο» (Β΄ 2094/6.7.2012).

5. Την από 25−4−2013 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:

Άρθρο 1
Σκοπός − πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι:
α) η τροποποίηση της αριθμ. 134599/21−01−2011 από−

φασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Μέτρα για την κατά παρέκκλιση αποδοχή ντόπιων 
αβελτίωτων πληθυσμών και ποικιλιών κηπευτικών που 
καλλιεργούνται κατά παράδοση σε συγκεκριμένους 
τόπους και περιφέρειες και απειλούνται από γενετική 
διάβρωση και ποικιλιών κηπευτικών οι οποίες δεν έχουν 
πραγματική αξία για εμπορική φυτική παραγωγή αλλά 
προορίζονται για καλλιέργεια κάτω από ιδιαίτερες συν−
θήκες, και για την εμπορία σπόρων προς σπορά των εν 
λόγω ντόπιων αβελτίωτων πληθυσμών και ποικιλιών, σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 2009/145/ΕΚ της Επιτρο−
πής της 26ης Νοεμβρίου 2009» (Β΄ 194/11−02−2011), για τη 
θέσπιση μέτρων σχετικά με τη διατήρηση, τις διαδικασί−
ες εγγραφής στον εθνικό κατάλογο των ποικιλιών, την 
παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, τα 
τέλη ελέγχων και τις κυρώσεις που εφαρμόζονται στα 
κηπευτικά είδη της παρ. 2 και

β) η αντικατάσταση της βοτανικής ονομασίας της 
τομάτας στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του άρθρου 35 της 
ίδιας ως άνω απόφασης, σε συμμόρφωση προς την 
Εκτελεστική Οδηγία 2013/45/ΕΕ (L 213/20/8−8−2013) της 
Επιτροπής.

2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται:
α) στα κηπευτικά είδη της αριθμ. 236989/12−5−2003 

απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών 
και Ελέγχου και Πιστοποίησης Σπόρων Κηπευτικών προς 
Σπορά» (Β΄ 705/4−6−2003), όπως ισχύει,
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β) στο φυτικό είδος της μπάμιας των αριθμ. 329588/
28−1−2000 (Β΄ 129/10−2−2000) και 329587/28−1−2000 (Β΄ 140/ 
14−2−2000) αποφάσεων του Υφυπουργού Γεωργίας και

γ) στα κηπευτικά είδη που δεν περιλαμβάνονται στις 
περ. α΄ και β΄.

Άρθρο 2
Τροποποίηση της αριθμ. 134599/21−1−2011

(Β΄ 194/11−2−2011) απόφασης
Η υπ’ αριθμ. 134599/21−1−2011 (Β΄ 194/11−2−2011) απόφαση 

τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Μετά το άρθρο 1, διαγράφεται ο τίτλος «ΜΕΡΟΣ I 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ».
2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
(Άρθρο 1 της οδηγίας 2009/145/ΕΚ)

Αντικείμενο
1. Η παρούσα απόφαση καθορίζει ορισμένες παρεκ−

κλίσεις σχετικά με την επί τόπου διατήρηση και την 
αειφόρο χρήση φυτογενετικών πόρων μέσω της καλ−
λιέργειας και της εμπορίας των κηπευτικών φυτικών 
ειδών που καλύπτονται από την υπ’ αριθμ. 329588/
28−1−2000 απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας «Τεχνι−
κός Κανονισμός αποδοχής ποικιλιών μπάμιας» (Β΄ 129/
10−2−2000) και την υπ’ αριθμ. 236989/12−5−2003 απόφα−
ση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γε−
ωργίας «Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών και 
Ελέγχου και Πιστοποίησης Σπόρων Κηπευτικών προς 
Σπορά» (Β΄ 705/4−6−2003), όπως ισχύει.

2. Οι ανωτέρω παρεκκλίσεις αφορούν ειδικότερα:
α) την αποδοχή για την καταχώριση στον Εθνικό 

Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων φυτικών ειδών 
(ΕΚΠΚ) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 329588/28−1−2000 και 
την υπ’ αριθμ. 236989/12−5−2003 απόφαση, όπως ισχύει, 
τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών και ποικιλιών κηπευτι−
κών που καλλιεργούνται κατά παράδοση σε συγκεκριμέ−
νους τόπους και περιοχές και απειλούνται από γενετική 
διάβρωση, εφεξής «διατηρητέες ποικιλίες»,

β) την αποδοχή για καταχώριση στον ΕΚΠΚ, ποικιλι−
ών των κηπευτικών που αναφέρονται στην περ. α΄, οι 
οποίες δεν έχουν πραγματική αξία για εμπορική φυτική 
παραγωγή αλλά προορίζονται για καλλιέργεια κάτω 
από ιδιαίτερες συνθήκες, εφεξής «ποικιλίες που προο−
ρίζονται για καλλιέργεια υπό ιδιαίτερες συνθήκες» και

γ) την εμπορία των σπόρων προς σπορά των εν λόγω 
διατηρητέων ποικιλιών και ποικιλιών που προορίζονται 
για καλλιέργεια υπό ιδιαίτερες συνθήκες.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρού−
σας έχουν ισχύ τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 329588/
28−1−2000 απόφαση, στην υπ’ αριθμ. 329587/28−1−2000 
απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας «Τεχνικός Κα−
νονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων κηπευ−
τικών προς σπορά, που δεν περιλαμβάνεται στην 
345331/19.9.1989 υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανο−
νισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων κηπευτι−
κών προς σπορά (Β΄ 759)» (Β΄ 140/14−2−2000) και στην
υπ’ αριθμ. 236989/12−5−2003 απόφαση, όπως ισχύει».

3. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:
α) η περίπτωση γ΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) «ντόπια/τοπική αβελτίωτη ποικιλία» ή «ντόπιος/

τοπικός αβελτίωτος πληθυσμός» είναι ένα σύνολο 
πληθυσμών ή κλώνων ενός φυτικού είδους οι οποίοι 
προσαρμόζονται φυσικά στις περιβαλλοντικές συνθήκες 
της περιοχής τους».

β) προστίθενται περιπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄ ως εξής:
«δ) «διατηρητής των διατηρητέων ποικιλιών»: είναι φυ−

σικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανώσεις παραγωγών του 
άρθρου 8 της αριθμ. 266355/11−2−2009 απόφασης (Β΄ 594 
/1−4−2009), όπως ισχύει, που διατηρούν την ποικιλία 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/συνεργα−
σίας 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 ποι−
κιλιών.

Ο έλεγχος των διατηρητών των διατηρητέων ποικιλι−
ών πραγματοποιείται από το ΙΕΠΚΦ και οι διατηρητές 
θα πρέπει να παρέχουν στο ΙΕΠΚΦ, όταν τους ζητείται, 
δείγματα σπόρων ή λοιπού πολλαπλασιαστικού υλικού.

ε) «διατηρητής των ποικιλιών που προορίζονται για 
καλλιέργεια υπό ιδιαίτερες συνθήκες»: είναι φυσικά ή νο−
μικά πρόσωπα ή οργανώσεις παραγωγών του άρθρου 8 
της αριθμ. 266355/11−2−2009 απόφασης (Β΄ 594 /1−4−2009), 
όπως ισχύει, που διατηρούν την ποικιλία στις ιδιαίτερες 
γεωργοτεχνικές, κλιματικές ή εδαφολογικές συνθήκες 
στις οποίες αναπτύχθηκε 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/συνεργα−
σίας 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 ποι−
κιλιών.

Ο έλεγχος των διατηρητών των ποικιλιών που προο−
ρίζονται για καλλιέργεια υπό ιδιαίτερες συνθήκες πραγ−
ματοποιείται από το ΙΕΠΚΦ και οι διατηρητές θα πρέπει 
να παρέχουν στο ΙΕΠΚΦ, όταν τους ζητείται, δείγματα 
σπόρων ή λοιπού πολλαπλασιαστικού υλικού.

στ) «εμπορία»: 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 εμπορική εκμετάλλευση».

4. Μετά το άρθρο 3, ο τίτλος «ΜΕΡΟΣ II Διατηρητέες 
ποικιλίες» αντικαθίσταται από τον τίτλο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Α΄ Διατηρητέες ποικιλίες» και διαγράφονται οι λέξεις 
«Τμήμα I Αποδοχή διατηρητέων ποικιλιών».

5. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5
(Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/145/ΕΚ)

Ουσιαστικές απαιτήσεις
1. Για να γίνει αποδεκτή ως διατηρητέα ποικιλία, ένας 

τοπικός αβελτίωτος πληθυσμός ή ποικιλία που αναφέ−
ρεται στην περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2, πρέπει να 
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παρουσιάζει ενδιαφέρον για τη διατήρηση των φυτο−
γενετικών πόρων.

2. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1 του άρθρου 3 της 
αριθμ. 9581/118230/2−10−2013 απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2528/8−10−2013), όπως κάθε 
φορά ισχύει, για τη διακριτότητα και τη σταθερότητα 
των διατηρητέων ποικιλιών 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 VII 
του άρθρου 5 της αριθμ. 9581/118230/2−10−2013 απόφα−
σης, όπως κάθε φορά ισχύει, η οποία ισχύει για τα εν 
λόγω είδη, ή

β) στα τεχνικά ερωτηματολόγια των κατευθυντήρι−
ων γραμμών της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία 
Νέων Ποικιλιών Φυτών (ΔΕΠΝΠΦ) που παρατίθενται στο 
Παράρτημα VIII του άρθρου 5 της αριθμ. 9581/118230/
2−10−2013 απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύει, η οποία 
ισχύει για τα εν λόγω είδη, ή

γ) στο Παράρτημα IX του άρθρου 5 της αριθμ. 
9581/118230/2−10−2013 απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύει, 
η οποία ισχύει για το εν λόγω είδος, ή

δ) στο τεχνικό ερωτηματολόγιο που συνδέεται με την 
υπ’ αριθμ. 329588/28−1−2000 απόφαση, η οποία ισχύει για 
το εν λόγω είδος.

Για την αξιολόγηση της ομοιομορφίας, εφαρμόζεται η 
αριθμ. 9581/118230/2−10−2013 απόφαση, όπως κάθε φορά 
ισχύει.

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».

6. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6
(Άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/145/ΕΚ)

Διαδικαστικές απαιτήσεις
1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 της αριθμ. 329588/ 

28−1−2000 απόφασης και το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 
του άρθρου 7 της αριθμ. 236989/12−5−2003 απόφασης 
(Β΄ 705/4−6−2003), για την αποδοχή των διατηρητέων 
ποικιλιών και την εγγραφή τους στον Εθνικό Κατάλογο 
δεν απαιτείται η διενέργεια επίσημων εξετάσεων, ήτοι 
δοκιμών Διακριτότητας − Ομοιομορφίας − Σταθερότητας 
(δοκιμές ΔΟΣ) των άρθρων 2 και 5, αντίστοιχα, των ιδίων 
ως άνω αποφάσεων, αν ο διατηρητής της διατηρητέας 
ποικιλίας, όπως αυτός ορίζεται στην περ. δ΄ του άρθρου 
3, υποβάλλει αίτηση στο ΙΕΠΚΦ, υπογεγραμμένη από 
αυτόν, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά 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 διατηρητή/τές των ποικιλιών, 
όπως αυτοί είχαν γνωστοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 
εγγραφής των ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο, ή από 
τον διατηρητή της περ. δ΄ του άρθρου 3, με την έγγραφη 
συναίνεση του δημιουργού, όπως αυτός ορίζεται στο 
άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 2100/1994 του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 227, 1.9.1994), όπως ισχύει.

2. Η αίτηση της παρ. 1 συνοδεύεται από:
α) τεχνικό ερωτηματολόγιο το οποίο χορηγείται από 

το ΙΕΠΚΦ, όπου 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 και ειδικό−
τερα στην περιγραφή, την έκταση, την απόδοση και τα 
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. 
δ΄ 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 υπ’ αριθμ. 35825/26−5−2004 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων (Β΄ 878/14−6−2004), όπως κάθε φορά ισχύει. Το 
ανωτέρω τέλος καταβάλλεται άπαξ με την υποβολή 
της αίτησης και των δικαιολογητικών των παρ. 1 και 2. 
Μετά την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητι−
κών, το ΙΕΠΚΦ συντάσσει σχετική έκθεση και εισηγεί−
ται στην Τεχνική Επιτροπή Πολλαπλασιαστικού Υλικού 
(ΤΕΠΥ) του άρθρου 20 του Ν. 1564/1985 (Α΄ 164), 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 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά 
από τη γνώμη της ΤΕΠΥ, σύμφωνα με το προηγούμενο 
εδάφιο, εγγράφονται στον Εθνικό Κατάλογο οι διατη−
ρητέες ποικιλίες ως «διατηρητέες ποικιλίες κηπευτικών 
ειδών», με το όνομα της ποικιλίας, το/τα όνομα/ονόματα 
του/των διατηρητή/τών της στη Χώρα, την περιοχή κα−
ταγωγής της και το έτος αποδοχής της. Αν, μετά την 
υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών των παρ. 
1 και 2, αντίστοιχα, διαπιστωθεί ότι τα υποβληθέντα 
στοιχεία της παρ. 2 δεν είναι αληθή ή ότι τα υποβληθέ−
ντα 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 δημοσι−
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από τη 
γνώμη της ΤΕΠΥ, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, 
απορρίπτεται η εγγραφή της ποικιλίας στον Εθνικό 
Κατάλογο ως διατηρητέα ποικιλία κηπευτικών ειδών.
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4. Αν τα υποβληθέντα στοιχεία των περ. α΄, β΄ και 
γ΄ της παρ. 2 δεν είναι επαρκή για την αποδοχή της 
ποικιλίας ως διατηρητέας και την εγγραφή της στον 
Εθνικό Κατάλογο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ−
θρου 7 της αριθμ. 236989/12−5−2003 απόφασης και οι 
διατάξεις της αριθμ. 329588/28−1−2000 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 καλ−
λιεργητική περίοδο ανά φυτικό είδος, για την εγγραφή 
των ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 35825/26−5−2004 απόφαση, 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 διατηρητέες ποικιλίες πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 6 του άρθρου 7 της 
αριθμ. 236989/12−5−2003 απόφασης.

5. Οι διατηρητέες ποικιλίες κηπευτικών εγγράφονται 
στον Εθνικό Κατάλογο χωρίς να υπόκεινται σε περιορι−
σμούς σχετικά με τη διάρκεια 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, κατόπιν εισήγησης του ΙΕΠΚΦ προς 
την ΤΕΠΥ και μετά από γνώμη αυτής, ανακαλείται η 
αποδοχή των διατηρητέων ποικιλιών κηπευτικών ειδών 
και διαγράφονται από τον Εθνικό Κατάλογο, εάν:

α) αποδειχθεί ότι τα στοιχεία της παρ. 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».

7. Στο άρθρο 7 περ. α΄, η λέξη «ΕΚΠΚ» αντικαθίσταται 
από τις λέξεις «κοινό κατάλογο».

8. Μετά το άρθρο 10, διαγράφεται ο τίτλος «ΜΕΡΟΣ 
III Παραγωγή και εμπορία σπόρων προς σπορά προς 
σπορά διατηρητέων ποικιλιών».

9. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11
(Άρθρο 10 της οδηγίας 2009/145/ΕΚ)

Πιστοποίηση
1. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 19 

της αριθμ. 236989/12−5−2003 απόφασης, ο σπόρος προς 
σπορά μιας διατηρητέας ποικιλίας μπορεί να πιστοποι−
ηθεί ως πιστοποιημένος σπόρος διατηρητέας ποικιλίας, 
εάν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) ο σπόρος προς σπορά προέρχεται από σπόρο που 
έχει παραχθεί σύμφωνα με σαφώς καθορισμένες πρα−
κτικές για τη διατήρηση της ποικιλίας,

β) ο σπόρος προς σπορά πληροί τις προϋποθέσεις 
πιστοποίησης «πιστοποιημένου σπόρου», που προβλέ−
πονται στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. δ΄ της αριθμ. 236989/
12−5−2003 κοινής υπουργικής απόφασης, πλην των απαι−
τήσεων που αφορούν την ελάχιστη καθαρότητα της 
ποικιλίας και των απαιτήσεων σχετικά με την επίσημη 
εξέταση ή την εξέταση υπό επίσημη επίβλεψη και

γ) ο σπόρος προς σπορά έχει επαρκή ποικιλιακή κα−
θαρότητα.

2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 3 
της αριθμ. 329587/28−1−2000 απόφασης, ο σπόρος προς 
σπορά διατηρητέας ποικιλίας μπάμιας μπορεί να πι−
στοποιηθεί ως πιστοποιημένος σπόρος προς σπορά 
διατηρητέας ποικιλίας μπάμιας, εάν πληρούνται οι πα−
ρακάτω προϋποθέσεις:

α) ο σπόρος προς σπορά προέρχεται από σπόρο που 
έχει παραχθεί σύμφωνα με σαφώς καθορισμένες πρα−
κτικές για τη διατήρηση της ποικιλίας,

β) ο σπόρος προς σπορά πληροί τις προϋποθέσεις 
πιστοποίησης «πιστοποιημένου σπόρου», που προβλέ−
πονται στην περ. Β του άρθρου 2 της αριθμ. 329587/
28−1−2000 απόφασης, πλην των απαιτήσεων που αφο−
ρούν την ελάχιστη καθαρότητα της ποικιλίας και των 
απαιτήσεων σχετικά με την επίσημη εξέταση ή την εξέ−
ταση υπό επίσημη επίβλεψη και

γ) ο σπόρος προς σπορά έχει επαρκή ποικιλιακή κα−
θαρότητα».

10. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12
(Άρθρο 11 της οδηγίας 2009/145/ΕΚ)

Χαρακτηρισμός
1. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 

19 της αριθμ. 236989/12−5−2003 απόφασης, ο σπόρος 
προς σπορά μιας διατηρητέας ποικιλίας μπορεί να χα−
ρακτηρισθεί ως τυποποιημένος σπόρος (standard), εάν 
πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) ο σπόρος προς σπορά πληροί τις προϋποθέσεις 
εμπορίας «τυποποιημένου σπόρου», που προβλέπονται 
στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. ε΄ της αριθμ. 236989/12−5−2003 
κοινής υπουργικής απόφασης, πλην των απαιτήσεων 
που αφορούν την ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα και

β) ο σπόρος προς σπορά να έχει επαρκή ποικιλιακή 
καθαρότητα.

2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 3 
της αριθμ. 329587/28−1−2000 απόφασης, ο σπόρος προς 
σπορά διατηρητέας ποικιλίας μπάμιας μπορεί να χα−
ρακτηρισθεί ως τυποποιημένος σπόρος (standard), εάν 
πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) ο σπόρος προς σπορά πληροί τις προϋποθέσεις 
εμπορίας «τυποποιημένου σπόρου», που προβλέπονται 
στην περ. Γ του άρθρου 2 της αριθμ. 329587/28−1−2000 
απόφασης, πλην των απαιτήσεων που αφορούν την 
ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα και

β) ο σπόρος προς σπορά έχει επαρκή ποικιλιακή κα−
θαρότητα».

11. Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:
α) το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθί−

σταται ως εξής:
«Για το βάρος του δείγματος και το βάρος της σπο−

ρομερίδας εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στο Παράρ−
τημα III του άρθρου 45 της αριθμ. 236989/12−5−2003 από−
φασης, όπως ισχύει, και στο Παράρτημα III του άρθρου 
16 της αριθμ. 329587/28−1−2000 απόφασης».
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β) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Κατά παρέκκλιση από την υπ’ αριθμ. 10466/18−3−1988 

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 αναφο−
ράς, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για 
το πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών 
ειδών».

12. Μετά το άρθρο 13 προστίθεται άρθρο 13α ως εξής:

«Άρθρο 13α
Παραγωγή για εμπορία σπόρων προς σπορά

διατηρητέων ποικιλιών
Οι σπόροι σποράς των διατηρητέων ποικιλιών πα−

ράγονται με σκοπό την εμπορία τους στην περιοχή 
καταγωγής της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 9, και 
σύμφωνα με το άρθρο 14, από:

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

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

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

δ) παραγωγούς, και
ε) οργανώσεις παραγωγών του άρθρου 8 της αριθμ. 

266355/11−2−2009 (Β΄ 594/1−4−2009) απόφασης όπως ισχύ−
ει.

Οι ενδιαφερόμενοι των περ. β΄ έως και ε΄, υποχρε−
ούνται να έχουν προμηθευτεί σπόρο διατηρητέας ποι−
κιλίας 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 εξασφαλίζε−
ται η ταυτότητα και η καθαρότητα του φυτικού είδους 
και της ποικιλίας καθώς και η ικανοποιητική βλαστική 
ικανότητα του σπόρου.

Οι ενδιαφερόμενοι των περ. α΄, γ΄, δ΄ και ε΄, υποβάλ−
λουν σχετική δήλωση στο ΚΕΠΠΥΕΛ, στη ζώνη ευθύνης 
του οποίου βρίσκεται η έδρα τους, ώστε να καταχω−
ρισθούν στο αντίστοιχο μητρώο που τηρείται από την 
αρμόδια για θέματα πολλαπλασιαστικού υλικού καλ−
λιεργούμενων φυτικών ειδών κεντρική υπηρεσία του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με 
την ανωτέρω δήλωση κοινοποιείται η παραγωγή προς 
εμπορία σπόρων σποράς διατηρητέας ποικιλίας και τα 
στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου. Οι ενδιαφε−
ρόμενοι γνωστοποιούν στο ΚΕΠΠΥΕΛ, στη ζώνη ευθύνης 
του οποίου βρίσκεται η έδρα τους, κάθε μεταβολή των 
ανωτέρω στοιχείων. Στις περιπτώσεις αυτές δεν κατα−
βάλλεται τέλος για την εγγραφή του ενδιαφερόμενου 
στο αντίστοιχο μητρώο».

13. Στο άρθρο 15 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Η εμπορία των σπόρων σποράς των διατηρητέων 

ποικιλιών διενεργείται σύμφωνα με τους όρους των 
παρ. 1, 2 και 3, από:

α) τον διατηρητή της ποικιλίας της περ. α΄ του άρ−
θρου 13α,

β) επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις για την παραγωγή ή/και την εμπορία του 
πολλαπλασιαστικού υλικού των κηπευτικών σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία,

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

δ) οργανώσεις παραγωγών του άρθρου 8 της αριθμ. 
266355/11−2−2009 απόφασης, όπως ισχύει,

ε) παραγωγούς της περ. δ΄ του άρθρου 13α,
στ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν ανήκουν 

σε μια εκ των κατηγοριών των περ. α΄ έως και ε΄ και 
διαθέτουν τους σπόρους σποράς των διατηρητέων ποι−
κιλιών στον τελικό καταναλωτή σε ποσότητες που δεν 
υπερβαίνουν κατά φυτικό είδος ή ποικιλία τις ανάγκες 
σποράς δέκα (10) στρεμμάτων.

Oι 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 διατηρητέας 
ποικιλίας, τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμε−
νου, η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία ασκείται η 
δραστηριότητα και οι εγκαταστάσεις που διατίθενται 
για τον σκοπό αυτό. 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».

14. Το άρθρο 20 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 20
(Άρθρο 19 της Οδηγίας 2009/145/ΕΚ)

Επίσημος μετέλεγχος
1. Ο σπόρος προς σπορά μιας διατηρητέας ποικιλίας 

που διατίθεται στην αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσας υποβάλλεται σε επίσημο μετέλεγχο μέσω 
τυχαίων επιθεωρήσεων για να επαληθευθεί η ταυτότητα 
και η καθαρότητα της ποικιλίας. Ο επίσημος μετέλεγχος 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις τρέχουσες διεθνείς 
μεθόδους και όταν δεν υπάρχουν τέτοιες μέθοδοι, σύμ−
φωνα με οποιαδήποτε κατάλληλη μέθοδο.

2. Ως όριο ανοχής του επίσημου μετελέγχου και όσον 
αφορά στα αποκλίνοντα φυτά (off−type), γίνεται απο−
δεκτό ένα ποσοστό 10% αποκλινόντων φυτών στον 
πληθυσμό με πιθανότητα αποδοχής 90% τουλάχιστον».

15. Το άρθρο 21 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 21
(Άρθρο 20 της Οδηγίας 2009/145/ΕΚ)

Παρακολούθηση
1. Κατά τη διάρκεια της παραγωγής και εμπορίας 

των σπόρων προς σπορά των διατηρητέων ποικιλιών, 
τα οικεία ΚΕΠΠΥΕΛ του ΥΠΑΑΤ παρακολουθούν ότι οι 
σπόροι προς σπορά πληρούν τις προϋποθέσεις του πα−
ρόντος κεφαλαίου, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην 
ποικιλία, τις τοποθεσίες της παραγωγής του σπόρου 
και τις ποσότητες.

2. Για τη διενέργεια των ελέγχων της παρ. 1, απαιτεί−
ται η καταβολή παραβόλου ανά στρέμμα, ύψους 50% 
επί των τιμών που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 49058/
31−7−2000 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (Β΄ 1059/
28−8−2000), όπως κάθε φορά ισχύει».

16. Μετά το άρθρο 21, προστίθεται άρθρο 21α ως εξής:

«Άρθρο 21α
Κυρώσεις

1. α) Επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) έως 
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ σε όσους:
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αα) παράγουν προς εμπορία ή/και εμπορεύονται σπό−
ρους σποράς διατηρητέων ποικιλιών, κατά παράβαση 
των άρθρων 11, 12, 13 α, 14 και 15,

ββ) εμπορεύονται σπόρους σποράς διατηρητέων ποι−
κιλιών κατά παράβαση του άρθρου 16.

β) Επιβάλλεται πρόστιμο από εκατό (100) έως χίλια 
(1.000) ευρώ, σε όσους παράγουν προς εμπορία ή/και 
εμπορεύονται σπόρους διατηρητέων ποικιλιών σύμφωνα 
με τα άρθρα 13α και 15 παρ. 4 και αρνούνται ή παρα−
κωλύουν τη διενέργεια των ελέγχων των άρθρων 13, 
20 και 21, 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».

17. Μετά το άρθρο 21α, ο τίτλος «ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Ποικιλίες 
που προορίζονται για καλλιέργεια κάτω από ιδιαίτερες 
συνθήκες» αντικαθίσταται από τον τίτλο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
Ποικιλίες που προορίζονται για καλλιέργεια κάτω από 
ιδιαίτερες συνθήκες» και διαγράφονται οι λέξεις «Τμήμα 
I Αποδοχή ποικιλιών που προορίζονται για καλλιέργεια 
κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες».

18. Το άρθρο 23 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 23
(Άρθρο 22 της Οδηγίας 2009/145/ΕΚ)

Ουσιαστικές απαιτήσεις
1. Μια ποικιλία γίνεται αποδεκτή σαν ποικιλία που 

προορίζεται για καλλιέργεια κάτω από ιδιαίτερες συν−
θήκες, όπως αναφέρεται στην περ. β΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 2, εφόσον δεν έχει πραγματική αξία για εμπορι−
κή φυτική παραγωγή αλλά προορίζεται για καλλιέργεια 
κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες. Μια ποικιλία θεωρείται 
ότι προορίζεται για καλλιέργεια κάτω από ιδιαίτερες 
συνθήκες, εάν έχει αναπτυχθεί για καλλιέργεια κάτω 
από ιδιαίτερες γεωργοτεχνικές, κλιματικές ή εδαφολο−
γικές συνθήκες.

2. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1 του άρθρου 3 
της αριθμ. 9581/118230/2−10−2013 απόφασης, όπως κάθε 
φορά ισχύει, για τη διακριτότητα και τη σταθερότητα 
των ποικιλιών που προορίζονται για καλλιέργεια υπό 
ιδιαίτερες συνθήκες εφαρμόζονται τουλάχιστον τα χα−
ρακτηριστικά που αναφέρονται:

α) στα τεχνικά ερωτηματολόγια που συνδέονται με τα 
πρωτόκολλα δοκιμών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών 
Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) που παρατίθενται στο Παράρτημα VIΙ 
του άρθρου 5 της αριθμ. 9581/118230/2−10−2013 απόφα−
σης, όπως κάθε φορά ισχύει, η οποία ισχύει για τα εν 
λόγω είδη, ή

β) στα τεχνικά ερωτηματολόγια των κατευθυντήρι−
ων γραμμών της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία 
Νέων Ποικιλιών Φυτών (ΔΕΠΝΠΦ) που παρατίθενται στο 
Παράρτημα VIΙΙ του άρθρου 5 της αριθμ. 9581/118230/
2−10−2013 απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύει, η οποία 
ισχύει για τα εν λόγω είδη, ή

γ) στο Παράρτημα IX του άρθρου 5 της αριθμ. 
9581/118230/2−10−2013 απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύει, 
η οποία ισχύει για το εν λόγω είδος, ή

δ) στο τεχνικό ερωτηματολόγιο που συνδέεται με την 
υπ’ αριθμ. 329588/28−01−2000 απόφαση, η οποία ισχύει 
για το εν λόγω είδος.

Για την αξιολόγηση της ομοιομορφίας, εφαρμόζεται η 
αριθμ. 9581/118230/2−10−2013 απόφαση, όπως κάθε φορά 
ισχύει.

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».

19. Το άρθρο 24 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 24
(Άρθρο 23 της Οδηγίας 2009/145/ΕΚ)

Διαδικαστικές απαιτήσεις
1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 της αριθμ. 329588/ 

28−1−2000 απόφασης και το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 
του άρθρου 7 της αριθμ. 236989/12−5−2003 απόφασης, 
για την αποδοχή των ποικιλιών που προορίζονται για 
καλλιέργεια υπό ιδιαίτερες συνθήκες και την εγγραφή 
τους στον Εθνικό Κατάλογο, δεν απαιτείται η διενέργεια 
επίσημων εξετάσεων, ήτοι δοκιμών ΔΟΣ των άρθρων 
2 και 5, αντίστοιχα, των ίδιων ως άνω αποφάσεων, αν 
ο διατηρητής της ποικιλίας, όπως αυτός ορίζεται στην 
περ. ε΄ του άρθρου 3, ο οποίος διατηρεί την ποικιλία 
στις ιδιαίτερες γεωργοτεχνικές, κλιματικές ή εδαφολο−
γικές συνθήκες στις οποίες αναπτύχθηκε σύμφωνα με 
τις αποδεκτές για τη διατήρηση ποικιλιών πρακτικές, 
υποβάλλει αίτηση στο ΙΕΠΚΦ, υπογεγραμμένη από αυ−
τόν, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά της παρ. 2. 
Στην περίπτωση ποικιλιών που έχουν διαγραφεί από τον 
Εθνικό Κατάλογο και εφόσον τηρούνται οι προθεσμίες 
της περ. α΄ του άρθρου 25, η αίτηση υποβάλλεται από 
τον δημιουργό ή τον/τους διατηρητή/ές των ποικιλιών, 
όπως αυτοί είχαν γνωστοποιηθεί 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 
(ΕΕ L 227, 1.9.1994), όπως ισχύει.

2. Η αίτηση της παρ. 1 συνοδεύεται από:
α) τεχνικό ερωτηματολόγιο το οποίο χορηγείται από 

το ΙΕΠΚΦ, όπου αναγράφεται η ονομασία της ποικιλίας 
και η περιγραφή της,

β) 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 αρμόδια 
Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Οι πληροφορίες αφορούν τουλάχιστον στις 
ιδιαίτερες γεωργοτεχνικές, κλιματικές ή εδαφολογικές 
συνθήκες υπό τις οποίες έχει αναπτυχθεί για καλλι−
έργεια και προορίζεται να καλλιεργηθεί η ποικιλία, σε 
ιστορικά στοιχεία για την ονομασία και την καλλιέργεια 
της ποικιλίας, καθώς και στην περιγραφή, στην έκταση, 
στην απόδοση και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της,

ε) υπεύθυνη δήλωση του διατηρητή ότι διατηρεί την 
ποικιλία στις ιδιαίτερες γεωργοτεχνικές, κλιματικές ή 
εδαφολογικές συνθήκες στις οποίες αναπτύχθηκε και 
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ότι δεν συντρέχουν οι όροι για την εξαίρεση της απο−
δοχής του άρθρου 25, 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 δικαιολο−
γητικών των παρ. 1 και 2, απαιτείται η καταβολή τέ−
λους, 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 υπ’ αριθμ. 35825/
26−5−2004 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων, όπως κάθε φορά ισχύει. Το ανωτέρω 
τέλος καταβάλλεται άπαξ με την υποβολή της αίτησης 
και των δικαιολογητικών των παρ. 1 και 2. Μετά την 
υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, το ΙΕΠΚΦ 
συντάσσει σχετική έκθεση και εισηγείται στην 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 δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από τη γνώμη της 
ΤΕΠΥ, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, εγγράφο−
νται στον Εθνικό Κατάλογο οι ανωτέρω ποικιλίες ως 
«ποικιλίες που προορίζονται για καλλιέργεια κάτω από 
ιδιαίτερες συνθήκες», με το όνομα της ποικιλίας, το/τα 
όνομα/ονόματα του/των διατηρητή/ών της στη Χώρα 
και το έτος αποδοχής της. Αν, μετά την υποβολή της 
αίτησης και των δικαιολογητικών των παρ. 1 και 2, αντί−
στοιχα, διαπιστωθεί 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 ειση−
γείται 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, απορρί−
πτεται η εγγραφή της ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο 
ως ποικιλία που προορίζεται για καλλιέργεια κάτω από 
ιδιαίτερες συνθήκες.

4. Αν τα υποβληθέντα στοιχεία των περ. α΄, β΄ και γ΄ 
της παρ. 2 δεν είναι επαρκή για την αποδοχή της ποι−
κιλίας που προορίζεται για καλλιέργεια υπό ιδιαίτερες 
συνθήκες και την εγγραφή της στον Εθνικό Κατάλογο, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 της αριθμ. 
236989/12−3−2003 απόφασης και οι διατάξεις της αριθμ. 
329588/28−1−2000 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 στην οποία 
η ποικιλία έχει αναπτυχθεί για καλλιέργεια, όπου επι−
κρατούν οι ιδιαίτερες γεωργοτεχνικές, κλιματικές ή 
εδαφολογικές συνθήκες. 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 εγγραφή των ποικι−
λιών στον Εθνικό Κατάλογο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
35825/26−5−2004 απόφαση, 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 απόρρι−
ψη των ποικιλιών για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο 
ως ποικιλίες που προορίζονται για καλλιέργεια κάτω 
από ιδιαίτερες συνθήκες πραγματοποιείται σύμφωνα 
με τη διαδικασία της παρ. 6 του άρθρου 7 της αριθμ. 
236989/12−5−2003 απόφασης.

5. Οι ποικιλίες που προορίζονται για καλλιέργεια κάτω 
από ιδιαίτερες συνθήκες εγγράφονται στον Εθνικό Κα−
τάλογο 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, κατόπιν εισήγησης του ΙΕΠΚΦ προς 
την ΤΕΠΥ και μετά από γνώμη αυτής, ανακαλείται η 
αποδοχή των ποικιλιών που προορίζονται για καλλιέρ−
γεια κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες και διαγράφονται 
από τον Εθνικό Κατάλογο, εάν:

α) αποδειχθεί ότι τα στοιχεία της παρ. 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».

20. Στο άρθρο 25 περ. α΄, η λέξη «ΕΚΠΚ» αντικαθίστα−
ται από τις λέξεις «κοινό κατάλογο».

21. Μετά το άρθρο 26, διαγράφεται ο τίτλος «Τμήμα 
II Εμπορία σπόρων προς σπορά ποικιλιών που προορί−
ζονται για καλλιέργεια κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες»

22. Το άρθρο 27 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 27
(Άρθρο 26 της οδηγίας 2009/145/ΕΚ)

Χαρακτηρισμός
1. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 19 

της αριθμ. 236989/12−5−2003 απόφασης, ο σπόρος προς 
σπορά μιας ποικιλίας που προορίζεται για καλλιέργεια 
κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, μπορεί να χαρακτηρισθεί 
ως τυποποιημένος σπόρος (standard), εάν πληρούνται 
οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) ο σπόρος προς σπορά πληροί τις προϋποθέσεις 
εμπορίας «τυποποιημένου σπόρου», που προβλέπονται 
στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. ε΄ της αριθμ. 236989/12−5−2003 
κοινής υπουργικής απόφασης, πλην των απαιτήσεων 
που αφορούν την ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα και

β) ο σπόρος προς σπορά έχει επαρκή ποικιλιακή κα−
θαρότητα.

2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 3 της 
αριθμ. 329587/28−1−2000 απόφασης (Β΄ 140/14−2−2000), ο 
σπόρος προς σπορά ποικιλίας μπάμιας που προορίζεται 
για καλλιέργεια κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες μπορεί 
να χαρακτηρισθεί ως τυποποιημένος σπόρος (standard), 
εάν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) ο σπόρος προς σπορά πληροί τις προϋποθέσεις 
εμπορίας «τυποποιημένου σπόρου», που προβλέπονται 
στην περ. Γ του άρθρου 2 της αριθμ. 329587/28−1−2000 
απόφασης, πλην των απαιτήσεων που αφορούν την 
ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα και
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β) ο σπόρος προς σπορά έχει επαρκή ποικιλιακή κα−
θαρότητα».

23. Μετά το άρθρο 27, προστίθενται άρθρα 27α και 
27β ως εξής:

«Άρθρο 27α
Παραγωγή για εμπορία σπόρων προς σπορά

ποικιλιών που προορίζονται για καλλιέργεια κάτω 
από ιδιαίτερες συνθήκες

Οι σπόροι σποράς ποικιλιών που προορίζονται για 
καλλιέργεια κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες παράγονται 
με σκοπό την εμπορία τους από:

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

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

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

δ) παραγωγούς, και
ε) οργανώσεις παραγωγών του άρθρου 8 της αριθμ. 

266355/11−2−2009 (Β΄ 594/1−4−2009) απόφασης όπως ισχύει.
Οι ενδιαφερόμενοι των περ. β΄ έως και ε΄, υποχρεού−

νται να έχουν προμηθευτεί σπόρο ποικιλίας που προο−
ρίζεται για καλλιέργεια κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες 
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 η καθαρότητα του φυτικού είδους και της 
ποικιλίας καθώς και η ικανοποιητική βλαστική ικανότητα 
του σπόρου.

Οι ενδιαφερόμενοι των περ. α΄, γ΄, δ΄ και ε΄, υποβάλ−
λουν σχετική δήλωση στο ΚΕΠΠΥΕΛ, στη ζώνη ευθύνης 
του οποίου βρίσκεται η έδρα τους, ώστε να καταχω−
ρισθούν στο αντίστοιχο μητρώο που τηρείται από την 
αρμόδια για θέματα πολλαπλασιαστικού υλικού καλ−
λιεργούμενων φυτικών ειδών κεντρική υπηρεσία του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με 
την ανωτέρω δήλωση κοινοποιείται η παραγωγή προς 
εμπορία σπόρων σποράς ποικιλιών που προορίζονται 
για καλλιέργεια κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες και τα 
στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου. Οι ενδιαφε−
ρόμενοι γνωστοποιούν στο ΚΕΠΠΥΕΛ, στη ζώνη ευθύνης 
του οποίου βρίσκεται η έδρα τους, κάθε μεταβολή των 
ανωτέρω στοιχείων. Στις περιπτώσεις αυτές δεν κατα−
βάλλεται τέλος για την εγγραφή του ενδιαφερόμενου 
στο αντίστοιχο μητρώο.

Άρθρο 27β
Εμπορία σπόρων προς σπορά ποικιλιών

που προορίζονται για καλλιέργεια
κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες

Η εμπορία των σπόρων σποράς των ποικιλιών που 
προορίζονται για καλλιέργεια κάτω από ιδιαίτερες συν−
θήκες διενεργείται από:

α) τον διατηρητή της ποικιλίας της περ. α΄ του άρ−
θρου 27α,

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΄ του άρθρου 
27α,

ε) παραγωγούς της περ. δ΄ του άρθρου 27α,
στ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν ανήκουν 

σε μια εκ των κατηγοριών των περ. α΄ έως και ε΄ και 
διαθέτουν τους σπόρους σποράς των ποικιλιών που 
προορίζονται για καλλιέργεια κάτω από ιδιαίτερες συν−
θήκες στον τελικό καταναλωτή σε ποσότητες που δεν 
υπερβαίνουν κατά φυτικό είδος ή ποικιλία τις ανάγκες 
σποράς δέκα (10) στρεμμάτων.

Oι 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 σποράς ποι−
κιλίας που προορίζεται για καλλιέργεια κάτω από ιδιαί−
τερες συνθήκες, τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφε−
ρόμενου, η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία ασκείται 
η δραστηριότητα και οι εγκαταστάσεις που διατίθενται 
για τον σκοπό αυτό. 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».

24. Στο άρθρο 28 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Κατά παρέκκλιση από την υπ’ αριθμ. 10466/

18−03−1988 απόφαση, 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 αυτές κάθε φορά κα−
θορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, για το πολλαπλασιαστικό υλικό 
καλλιεργούμενων φυτικών ειδών».

25. Το άρθρο 32 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 32
(Άρθρο 31 της Οδηγίας 2009/145/ΕΚ)

Επίσημος μετέλεγχος
1. Ο σπόρος προς σπορά μιας ποικιλίας που προορίζε−

ται για καλλιέργεια κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες και 
διατίθεται στην αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας, υποβάλλεται σε επίσημο μετέλεγχο μέσω 
τυχαίων επιθεωρήσεων για να επαληθευθεί η ταυτότητα 
και η καθαρότητα της ποικιλίας. Ο επίσημος μετέλεγχος 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις τρέχουσες διεθνείς 
μεθόδους και όταν δεν υπάρχουν τέτοιες μέθοδοι, σύμ−
φωνα με οποιαδήποτε κατάλληλη μέθοδο.

2. Ως όριο ανοχής του επίσημου μετελέγχου και όσον 
αφορά στα αποκλίνοντα φυτά (off−type), γίνεται απο−
δεκτό ένα ποσοστό 10% αποκλινόντων φυτών στον 
πληθυσμό με πιθανότητα αποδοχής 90% τουλάχιστον».

26. Το άρθρο 33 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 33
(Άρθρο 32 της Οδηγίας 2009/145/ΕΚ)

Παρακολούθηση
1. Κατά τη διάρκεια της παραγωγής και εμπορίας των 

σπόρων προς σπορά, τα οικεία ΚΕΠΠΥΕΛ παρακολου−
θούν ότι οι σπόροι προς σπορά πληρούν τις προϋπο−
θέσεις του παρόντος κεφαλαίου, δίνοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στην ποικιλία και τις ποσότητες.
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2. Για τη διενέργεια των ελέγχων της παρ. 1, απαιτεί−
ται η καταβολή παραβόλου ανά στρέμμα ύψους 50% 
επί των τιμών που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 49058/
31−7−2000 απόφαση, όπως κάθε φορά ισχύει».

27. Μετά το άρθρο 33, προστίθεται άρθρα 33α, ως 
εξής:

«Άρθρο 33α
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 που προορίζονται για καλλιέργεια κάτω 
από ιδιαίτερες συνθήκες, κατά παράβαση του άρθρου 
27, 27α και 27β,

ββ) εμπορεύονται σπόρους ποικιλιών που προορίζο−
νται για καλλιέργεια κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, 
κατά παράβαση του άρθρου 29.

β) Επιβάλλεται πρόστιμο από εκατό (100) έως χίλια 
(1.000) ευρώ, σε όσους παράγουν προς εμπορία ή/και 
εμπορεύονται σπόρους ποικιλιών που προορίζονται για 
καλλιέργεια κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, σύμφωνα με 
τα άρθρα 27α και 27β και αρνούνται ή παρακωλύουν τη 
διενέργεια των ελέγχων των άρθρων 28, 32 και 33, με 
οποιονδήποτε τρόπο ή δεν γνωστοποιούν τις απαιτού−
μενες πληροφορίες στις ελεγκτικές αρχές.

2. Για τον προσδιορισμό του ύψους του προστίμου 
της παραγράφου 1, συνεκτιμάται η σοβαρότητα της 
παράβασης και η διάρκειά της, το μέγεθος της επι−
χείρησης, 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».

28. Μετά το άρθρο 33α, ο τίτλος «ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Γενικές 
και τελικές διατάξεις» αντικαθίσταται από τον τίτλο 
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Γενικές και τελικές διατάξεις».

29. Μετά το άρθρο 33α, προστίθενται άρθρα 33β και 
33γ ως εξής:

«Άρθρο 33β
Παραγωγή προς εμπορία και εμπορία φυταρίων

και πολλαπλασιαστικού υλικού, εκτός των σπόρων
προς σπορά, διατηρητέων ποικιλιών και ποικιλιών

που προορίζονται για καλλιέργεια
κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες κηπευτικών ειδών

1. Για τα φυτάρια και το πολλαπλασιαστικό υλικό 
εκτός των σπόρων σποράς, που ανήκουν σε ποικιλί−
ες των κηπευτικών ειδών της παρ. 1 του άρθρου 2 οι 
οποίες εγγράφονται στον Εθνικό Κατάλογο σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσας, εφαρμόζονται αναλό−
γως οι διατάξεις των άρθρων 14, 21α, και 33α αυτής, 
καθώς και αντίστοιχα οι διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6 
παρ. 4, των άρθρων 7, 10, 11 παρ. 1, 2, 3 περ. iii έως xi 
και 4 πρώτο εδάφιο, και των άρθρων 12, 13, 15, 16 και 17 
της αριθμ. 436692/27−12−1994 απόφασης (Β΄ 22/17−1−1995), 
όπως ισχύουν.

2. Η παραγωγή προς εμπορία φυταρίων και πολλα−
πλασιαστικού υλικού εκτός των σπόρων σποράς δια−
τηρητέων ποικιλιών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13α από τους ενδιαφερόμενους 
των περ. α΄, γ΄, δ΄ και ε΄ του ιδίου ως άνω άρθρου και 
από τις φυτωριακές επιχειρήσεις που πληρούν τους 

όρους και τις προϋποθέσεις για την παραγωγή του εν 
λόγω υλικού των κηπευτικών σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. Για την παραγωγή των φυταρίων των δια−
τηρητέων ποικιλιών, η προμήθεια του σπόρου γίνεται 
από τους ανωτέρω προμηθευτές.

3. Η εμπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλι−
κού εκτός των σπόρων σποράς διατηρητέων ποικιλιών 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
15, από τους ενδιαφερόμενους των περ. α΄ έως και ε΄ 
της παρ. 4 του ιδίου ως άνω άρθρου και από φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν ανήκουν σε μια εκ των 
προηγούμενων κατηγοριών και διαθέτουν το πολλα−
πλασιαστικό υλικό και τα φυτάρια των διατηρητέων 
ποικιλιών στον τελικό καταναλωτή σε ποσότητες που 
δεν υπερβαίνουν κατά φυτικό είδος ή ποικιλία τις ανά−
γκες φύτευσης δέκα (10) στρεμμάτων.

4. Η παραγωγή προς εμπορία φυταρίων και πολλαπλα−
σιαστικού υλικού εκτός των σπόρων σποράς ποικιλιών 
που προορίζονται για καλλιέργεια κάτω από ιδιαίτερες 
συνθήκες πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 27α, από τους ενδιαφερόμενους των περ. 
α΄, γ΄, δ΄ και ε΄ του ιδίου ως άνω άρθρου και από τις 
φυτωριακές επιχειρήσεις που πληρούν τους όρους και 
τις προϋποθέσεις για την παραγωγή του εν λόγω υλικού 
των κηπευτικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για 
την παραγωγή των φυταρίων των ποικιλιών που προο−
ρίζονται για καλλιέργεια κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, 
η προμήθεια του σπόρου γίνεται από τους ανωτέρω 
προμηθευτές.

5. Η εμπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού 
εκτός των σπόρων σποράς των ποικιλιών που προορί−
ζονται για καλλιέργεια κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
27β από τους ενδιαφερόμενους των περ. α΄ έως και 
ε΄ του ιδίου ως άνω άρθρου και από φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, τα οποία δεν ανήκουν σε μία εκ των ανω−
τέρω κατηγοριών και διαθέτουν το πολλαπλασιαστικό 
υλικό και τα φυτάρια των εν λόγω ποικιλιών στον τελικό 
καταναλωτή σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν κατά 
φυτικό είδος ή ποικιλία τις ανάγκες φύτευσης δέκα (10) 
στρεμμάτων.

6. Κατά παρέκκλιση από την υπ’ αριθμ. 10466/18−03−1988 
απόφαση, για τη διενέργεια των ελέγχων κατά την πα−
ραγωγή του πολλαπλασιαστικού υλικού και των φυταρί−
ων απαιτείται η καταβολή ανταποδοτικού τέλους ύψους 
0,5%, επί της παραγόμενης ποσότητας τους και των 
τιμών αναφοράς, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, για το συγκεκριμένο πολλαπλασιαστικό υλικό 
καλλιεργούμενων φυτικών ειδών.

7. Οι προμηθευτές φυταρίων και πολλαπλασιαστικού 
υλικού, εκτός σπόρων σποράς, των κηπευτικών ειδών 
της παρ. 1 του άρθρου 2 που δραστηριοποιούνται στη 
Χώρα, υποβάλλουν στο οικείο ΚΕΠΠΥΕΛ για κάθε πα−
ραγωγική περίοδο, έκθεση σχετικά με την ποσότητα 
πολλαπλασιαστικού υλικού και φυταρίων της κάθε δι−
ατηρητέας ποικιλίας ή ποικιλίας που προορίζεται για 
καλλιέργεια κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, που διατέ−
θηκε στην αγορά. Το ΚΕΠΠΥΕΛ ενημερώνει σχετικά την 
αρμόδια για το πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμε−
νων φυτικών ειδών Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
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Άρθρο 33γ
Παραγωγή προς εμπορία, εμπορία και έλεγχος

πολλαπλασιαστικού υλικού και φυταρίων
διατηρητέων ποικιλιών και ποικιλιών

που προορίζονται για καλλιέργεια κάτω από
ιδιαίτερες συνθήκες άλλων κηπευτικών ειδών

1. Για τα κηπευτικά είδη, τα οποία δεν περιλαμβάνο−
νται στις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 2, εφαρ−
μόζονται οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 παρ. 1, 2, 3, 5 
και 6, καθώς και των άρθρων 8, 9, 10, 11, 12, 13α, 14, 15, 17, 
18, 20, 21, 21α και 33β για τις διατηρητέες ποικιλίες και 
οι διατάξεις των άρθρων 23 και 24 παρ. 1, 2, 3, 5 και 6, 
καθώς και των άρθρων 26, 27, 27α, 27β, 30, 32, 33, 33α και 
33β για τις ποικιλίες που προορίζονται για καλλιέργεια 
κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες.

2. Η σήμανση των συσκευασιών ή των δοχείων σπόρου 
διατηρητέων ποικιλιών και ποικιλιών που προορίζονται 
για καλλιέργεια κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες των 
κηπευτικών ειδών της παρ. 1, γίνεται σύμφωνα με τα 
άρθρα 19 και 31 της παρούσας, αντίστοιχα. Σε αυτήν 
την περίπτωση, αντί των αρχικών ΕΚ χρησιμοποιείται η 
λέξη EΛ. Για τη σήμανση του λοιπού πολλαπλασιαστικού 
υλικού και των φυταρίων, εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 11 παρ. 3 περ. iii έως xi της αριθμ. 436692/
27−12−1994 απόφασης, όπως ισχύουν.

3. Για τις προδιαγραφές των σπόρων και του λοι−
πού πολλαπλασιαστικού υλικού των κηπευτικών ειδών 
της παρ. 1, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17 
της αριθμ. 428615/21−10−1986 απόφασης του Υπουργού 
Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός Εμπορίας Πολλαπλα−
σιαστικού Υλικού Φυτικών Ειδών Μέρος Β» (Β΄ 758/
31−10−1986). Το πολλαπλασιαστικό υλικό των διατηρη−
τέων ποικιλιών και των ποικιλιών που προορίζονται 
για καλλιέργεια κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες των 
κηπευτικών ειδών της παρ. 1 υφίσταται ελέγχους προ−
κειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των προδιαγραφών 
του άρθρου 17 της αριθμ. 428615/21−10−1986 απόφασης. 
Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 
τρέχουσες διεθνείς μεθόδους, ή, όπου τέτοιες μέθο−
δοι δεν υπάρχουν, σύμφωνα με οποιεσδήποτε ενδε−
δειγμένες μεθόδους. Τα δείγματα πολλαπλασιαστικού 
υλικού που αφορούν τους ελέγχους, λαμβάνονται από 
ομοιογενείς σπορομερίδες και παρτίδες. Κατά παρέκ−
κλιση από την υπ’ αριθμ. 10466/18−3−1988 απόφαση, για 

τη διενέργεια των ελέγχων κατά την παραγωγή του 
πολλαπλασιαστικού υλικού και των φυταρίων απαιτείται 
η καταβολή ανταποδοτικού τέλους ύψους 0,5%, επί της 
παραγόμενης ποσότητας τους 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 πολλαπλασιαστικού υλικού και φυ−
ταρίων των κηπευτικών ειδών της παρ. 1 που δραστηρι−
οποιούνται στη Χώρα, υποβάλλουν στο οικείο ΚΕΠΠΥΕΛ 
για κάθε παραγωγική περίοδο, έκθεση σχετικά με την 
ποσότητα πολλαπλασιαστικού υλικού και φυταρίων της 
κάθε διατηρητέας ποικιλίας ή ποικιλίας που προορί−
ζεται για καλλιέργεια κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, 
που διατέθηκε στην αγορά. Το ΚΕΠΠΥΕΛ ενημερώνει 
σχετικά την αρμόδια για το πολλαπλασιαστικό υλικό 
καλλιεργούμενων φυτικών ειδών Κεντρική Υπηρεσία 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Άρθρο 3
Τροποποίηση των Παραρτημάτων I και II

του άρθρου 35 της αριθμ. 134599/21−11−2011
(Β΄ 194/11−2−2011) απόφασης

(άρθρο 3 της οδηγίας 2013/45/ΕΕ)

1. Στον πίνακα του Παραρτήματος I του άρθρου 35, η 
ονομασία «Lycopersicon esculentum Mill.» αντικαθίσταται 
από την ονομασία «Solanum lycopersicum L.».

2. Στον πίνακα του Παραρτήματος II του άρθρου 35, η 
ονομασία «Lycopersicon esculentum Mill.» αντικαθίσταται 
από την ονομασία «Solanum lycopersicum L.».

Άρθρο 4
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, 28 Φεβρουαρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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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)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr


		2014-03-07T12:40:35+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




