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Αρ. Φύλλου 616
11 Μαρτίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός−πεδίο εφαρμογής

Αριθμ. 1153/16620
Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας
έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής
πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτι−
κών ειδών και των επιχειρήσεων εμπορίας του υλι−
κού αυτού.

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορι−
σμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης
λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής πολλαπλα−
σιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, κα−
θώς και των επιχειρήσεων εμπορίας του υλικού αυτού,
σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κα−
τάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση
και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄ 32).
2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζο−
νται στις επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 2, με την
επιφύλαξη των διατάξεων των αριθ. 428615/21.10.1986
(Β΄ 758/31.10.1986), 320703/30.7.1987 (Β΄ 469/28.8.1987),
366884/16.5.1994 (Β΄ 409/3.6.1994), 436692/27.12.1994 (Β΄ 22/
17.1.1995), 436690/27.12.1994 (Β΄ 21/17.1.1995), 387966/7.12.1999
(Β΄ 2246/30.12.1999), 329587/28.1.2000 (Β΄ 140/14.2.2000),
332637/16.2.2001 (Β΄ 176/21.2.2001), 276357/29.7.2002 (Β΄ 1020/
5.8.2002), 236989/12.5.2003 (Β΄ 705/4.6.2003), 225020/
31.3.2003 (Β΄ 492/23.4.2003), 250744/17.6.2003 (Β΄ 861/
1.7.2003), 225018/31.3.2003 (Β΄ 493/23.4.2003), 225021/
31.3.2003 (Β΄ 478/21.4.2003), 224961/14.3.2003 (Β΄ 369/
31.3.2003), 258676/29.9.2003 (Β΄ 1517/15.10.2003), 289718/
1.9.2008 (Β΄ 1952/23.9.2008), 264034/4.2.2009 (Β΄ 265/
13.2.2009), 264082/14.4.2009 (Β΄ 889/13.5.2009), αποφάσε−
ων, όπως ισχύουν.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 5 παρ. 6 και 15 παρ. 2 του ν. 1564/1985
«Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλα−
σιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α΄ 164).
β) Της υποπαραγράφου Ε.5. της παραγράφου Ε΄
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέ−
τρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013» (Α΄ 107).
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. Τον ν. 2325/1995 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1564/
1985 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 153).
3. Τον ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευ−
θερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην
πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄ 32), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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 αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄2105/9.7.2012).
6. Την αριθ. 19/VI/2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής
Ανταγωνισμού (Β΄3114/26.10.2012).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 2
Τύποι επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας
πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων
φυτικών ειδών
1. Οι τύποι των επιχειρήσεων που παράγουν και εμπο−
ρεύονται ή εμπορεύονται πολλαπλασιαστικό υλικό των
ομάδων της παρ. 1 του άρθρου 3 και των κατηγοριών
των περ. β, γ, δ, και ε της παρ. 2 του ιδίου ως άνω
άρθρου του ν. 1564/1985 (Α΄ 164), καθορίζονται ως εξής:
α) «Σποροπαραγωγική επιχείρηση», η οποία παράγει
και εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό παραγωγής
της, των ομάδων των περ. α, β, γ και ε της παρ. 1 του άρ−
θρου 3 του ν. 1564/1985 (Α΄ 164) και των κατηγοριών των
περ. β, γ, δ και ε της παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, της
κατηγορίας τυποποιημένος (STANDARD) σπόρος για τα
κηπευτικά είδη, όπως αυτή ορίζεται στην περ. ε της παρ.
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2 του άρθρου 2 της αριθ. 236989/12.5.2003 απόφασης
(Β΄ 705/4.6.2003) καθώς και των φυτικών ειδών των ανω−
τέρω ομάδων με αρωματική και φαρμακευτική χρήση.
Η επιχείρηση μπορεί να εισάγει ή να αποκτά ενδοκοι−
νοτικά βασικό ή άλλο υλικό για τις ανάγκες σποράς ή
φύτευσης της επιχείρησης καθώς και να πωλεί χονδρικά
και λιανικά αποκλειστικά τα προϊόντα παραγωγής της
στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
β) «Φυτωριακή επιχείρηση Τύπου Α», η οποία παράγει
και εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό παραγωγής
της, θαμνωδών και δενδρωδών ειδών συμπεριλαμβανο−
μένων των περιπτώσεων χρήσης τους ως αρωματικά
ή φαρμακευτικά φυτά, καθώς και αμπέλου που ανήκει
στην ομάδα της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 1564/1985 (Α΄ 164) και των κατηγοριών των περ. β, γ και
δ της παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου πλην κηπευτικών,
καλλωπιστικών φυτών και ανθέων και του υλικού CAC−
ελαχίστων κοινοτικών προδιαγραφών για τα δενδρώδη
της παρ. στ) του άρθρου 3 της αριθ. 436690/27.12.1994
απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γε−
ωργίας (Β΄21/17.1.1995) και STANDARD για το αμπέλι της
παρ. η) του άρθρου 2 της αριθ. 258676/29.9.2003 από−
φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Γεωργίας (Β΄ 1517/15.10.2003). Η επιχείρηση μπορεί να
εισάγει ή να αποκτά ενδοκοινοτικά βασικό ή άλλο υλικό
για τις ανάγκες σποράς, φύτευσης ή εμβολιασμού της
επιχείρησης καθώς και να πωλεί χονδρικά και λιανικά
αποκλειστικά τα προϊόντα παραγωγής της στο εσωτε−
ρικό και το εξωτερικό.
γ) «Φυτωριακή επιχείρηση Τύπου Β», η οποία παράγει
και εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό παραγωγής
της, γεωργικών φυτών, κηπευτικών, καλλωπιστικών
φυτών και ανθέων, συμπεριλαμβανομένων των περι−
πτώσεων χρήσης τους ως αρωματικά ή φαρμακευτικά
φυτά, που ανήκει στην ομάδα της περ. δ της παρ. 1 του
άρθρου 3 του ν. 1564/1985 (Α΄ 164). Η επιχείρηση μπορεί
να εισάγει ή να αποκτά ενδοκοινοτικά βασικό ή άλλο
υλικό για τις ανάγκες σποράς, φύτευσης ή εμβολιασμού
της επιχείρησης καθώς και να πωλεί χονδρικά και λια−
νικά αποκλειστικά τα προϊόντα παραγωγής της στο
εσωτερικό και το εξωτερικό.
δ) «Φυτωριακή επιχείρηση Τύπου Γ», η οποία παράγει
και εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό παραγωγής
της, προερχόμενο από ιστοκαλλιέργεια όλων των φυτι−
κών ειδών που ανήκει στην ομάδα της περ. δ της παρ.
1 του άρθρου 3 του ν. 1564/1985 (Α΄ 164). Η επιχείρηση
μπορεί να εισάγει ή να αποκτά ενδοκοινοτικά βασικό ή
άλλο υλικό για τις ανάγκες σποράς, φύτευσης ή εμβο−
λιασμού της επιχείρησης καθώς και να πωλεί χονδρικά
και λιανικά αποκλειστικά τα προϊόντα παραγωγής της
στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
ε) «Επιχείρηση Εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού
τύπου Α», η οποία εισάγει, αποκτά ενδοκοινοτικά, εξάγει,
τυποποιεί (συσκευασία, υποσυσκευασία, ανασυσκευα−
σία) και εμπορεύεται χονδρικά και λιανικά στη Χώρα
πολλαπλασιαστικό υλικό όλων των ομάδων της παρ. 1
του άρθρου 3 και των κατηγοριών των περ. β, γ, δ, και
ε της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1564/1985 (Α΄ 164). Οι
ομάδες παραγωγών όπως αυτές ορίζονται στον Κανονι−
σμό (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου και στον Κανονισμό
(ΕΚ) 1580/2007 της Επιτροπής, μπορούν να εγγράφονται
στο μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστι−
κού υλικού τύπου Α για να εισάγουν από τρίτες χώρες

και να αποκτούν ενδοκοινοτικά πολλαπλασιαστικό υλικό
αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες τους, χωρίς τη
δυνατότητα περαιτέρω εμπορίας του υλικού αυτού.
στ) «Επιχείρηση Εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού
τύπου Β», η οποία εμπορεύεται χονδρικά και λιανικά στο
εσωτερικό της Χώρας πολλαπλασιαστικό υλικό όλων
των ομάδων της παρ. 1 του άρθρου 3 και των κατηγο−
ριών των περ. β, γ, δ, και ε της παρ. 2 του άρθρου 3 του
ν. 1564/1985 (Α΄164), προμηθευόμενο από την εγχώρια
παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού ή/και από προ−
μηθευτές που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο επιχει−
ρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α.
ζ) «Επιχείρηση Εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού
τύπου Γ», η οποία τυποποιεί (συσκευασία, υποσυσκευ−
ασία, ανασυσκευασία) και εμπορεύεται χονδρικά και
λιανικά πολλαπλασιαστικό υλικό όλων των ομάδων της
παρ. 1 του άρθρου 3 και των κατηγοριών των περ. β,
γ, δ, και ε της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1564/1985
(Α΄ 164), προμηθευόμενο από την εγχώρια παραγωγή
πολλαπλασιαστικού υλικού ή/και από προμηθευτές που
είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο επιχειρήσεων εμπο−
ρίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α. Τα τυποποι−
ημένα προϊόντα της η επιχείρηση τα εμπορεύεται στο
εσωτερικό της Χώρας.
2. Οι επιχειρήσεις της παρ. 1 εγγράφονται στο μητρώο
του άρθρου 6, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου
4 της παρούσας.
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις έναρξης παραγωγής και εμπορίας
πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων
φυτικών ειδών
Οι επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 2 προκειμένου
να λειτουργούν νομίμως, πρέπει να πληρούν τις εξής
προϋποθέσεις:
α) Η Σποροπαραγωγική επιχείρηση πρέπει να:
αα) Απασχολεί, υπεύθυνο επιστήμονα πτυχιούχο Γε−
ωπόνο του πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχιούχο του
τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής, ειδικότητας σχε−
τικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως η
συσχέτιση αυτή αποδεικνύεται από την κείμενη για
τα επαγγελματικά δικαιώματα νομοθεσία ή πτυχιούχο
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών άλλου κράτους μέ−
λους της ΕΕ ή κάτοχο ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών χωρών εκτός της ΕΕ.
Ως υπεύθυνος επιστήμονας δύναται να απασχολείται
και προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο στην παραγωγή
και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως αυτό ορί−
ζεται στο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφω−
να με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Ε.10. της
παραγράφου Ε΄ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).
Ο υπεύθυνος επιστήμονας των ανωτέρων εδαφίων
είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης σύμφωνα με την
περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε.10. της παραγράφου
Ε΄ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107). Στη περίπτωση
της μερικής απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα
η επιχείρηση εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό,
εφόσον απασχολεί προσωπικό που έχει λάβει την κα−
τάλληλη εκπαίδευση από την επιχείρηση, όσον αφορά
το υλικό αυτό και σύμφωνα με σχετικές συστάσεις του
υπεύθυνου επιστήμονα.
Σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναγγέλων πληροί τις
προϋποθέσεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου εδαφί−
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ου δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για
τον σκοπό αυτό.
ββ) Διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές, ήτοι εγκατα−
στάσεις παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης και
αποθήκευσης πολλαπλασιαστικού υλικού, με μηχανο−
λογικό εξοπλισμό ανάλογο με την ειδίκευση της επι−
χείρησης, όπως θερμοκήπια ή κλωβούς για περιπτώσεις
παραγωγής σπόρων κηπευτικών, όπου χρειάζονται.
γγ) Διαθέτει εργαστήριο αναλύσεων σπόρων με θαλά−
μους ελέγχου βλαστικότητας, υγρασιόμετρα ακριβείας,
καθώς και βοηθητικό τεχνικό εξοπλισμό. Εφόσον η επι−
χείρηση ασχολείται αποκλειστικά με την αναπαραγωγή
κονδύλων πατάτας για φύτευση, δεν απαιτείται η πλή−
ρωση των προϋποθέσεων του προηγούμενου εδαφίου.
δδ) Διαθέτει θάλαμο συντήρησης ασφαλιστικών απο−
θεμάτων βασικού πολλαπλασιαστικού υλικού και προγε−
νέστερων γενεών, εφόσον γίνεται αναπαραγωγή υλικού
των κατηγοριών των περ. β, και γ της παρ. 2 του άρθρου
3 του ν. 1564/1985 (Α΄164),
εε) Διαθέτει εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό στο
αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης.
β) Η Φυτωριακή επιχείρηση τύπου Α πρέπει να:
αα) Απασχολεί, υπεύθυνο επιστήμονα πτυχιούχο Γε−
ωπόνο του πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχιούχο του
τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής, ειδικότητας σχε−
τικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως η
συσχέτιση αυτή αποδεικνύεται από την κείμενη για
τα επαγγελματικά δικαιώματα νομοθεσία ή πτυχιούχο
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών άλλου κράτους μέ−
λους της ΕΕ ή κάτοχο ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών χωρών εκτός της ΕΕ.
Ως υπεύθυνος επιστήμονας δύναται να απασχολείται
και προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο στην παραγωγή
και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως αυτό ορί−
ζεται στο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφω−
να με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Ε.10. της
παραγράφου Ε΄ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).
Ο υπεύθυνος επιστήμονας των ανωτέρων εδαφίων
είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης σύμφωνα με την
περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε.10. της παραγράφου
Ε΄ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107). Στην περίπτωση
της μερικής απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα
η επιχείρηση εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό,
εφόσον απασχολεί προσωπικό που έχει λάβει την κα−
τάλληλη εκπαίδευση από την επιχείρηση, όσον αφορά
το υλικό αυτό και σύμφωνα με σχετικές συστάσεις του
υπεύθυνου επιστήμονα.
Σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναγγέλων πληροί τις
προϋποθέσεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου εδαφί−
ου δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για
τον σκοπό αυτό.
ββ) Εγκαθίσταται, σε αρδευόμενη έκταση ιδιόκτητη
ή μη, χωρίς ανεπτυγμένα δένδρα ή θάμνους η οποία
βρίσκεται υπό την επίδραση ευνοϊκών κλιματολογικών
συνθηκών. Το εδαφικό υπόστρωμα καλλιέργειας των
φυτών πρέπει να είναι ελαφρό μέχρι μέτριας σύστασης,
εύπλαστο, βαθύ, γόνιμο, με περιεκτικότητα σε ολικό
ανθρακικό ασβέστιο όχι πάνω από 30% και σε άλατα
όχι πάνω από 0,5‰. Από φυτοϋγειονομικής άποψης, το
έδαφος δεν πρέπει να βρίσκεται μέσα σε ζώνη προσβε−
βλημένη από μεταδοτικές ασθένειες και εχθρούς, ιδίως
ιώσεις και νηματώδεις. Το νερό πρέπει να είναι άφθο−
νο και όχι αλατούχο. Η δειγματοληψία του νερού και
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του εδάφους είναι επίσημη και γίνεται από το Κέντρο
Ελέγχου Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και
Ελέγχου Λιπασμάτων (Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ.), στη ζώνη ευθύνης
του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει η επιχείρηση. Οι
αντίστοιχες αναλύσεις γίνονται σε ένα από τα κρατικά
Εδαφολογικά Εργαστήρια ή σε άλλα αναγνωρισμένα
εργαστήρια, με έξοδα του ενδιαφερόμενου.
γγ) Διαθέτει εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξο−
πλισμό που να είναι ανάλογες με το είδος του πολλα−
πλασιαστικού υλικού που παράγει.
δδ) Καταλαμβάνει έκταση τουλάχιστον τριών (3)
στρεμμάτων.
γ) Η Φυτωριακή επιχείρηση τύπου Β πρέπει να:
αα) Απασχολεί, υπεύθυνο επιστήμονα πτυχιούχο Γε−
ωπόνο του πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχιούχο του
τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής, ειδικότητας σχε−
τικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως η
συσχέτιση αυτή αποδεικνύεται από την κείμενη για
τα επαγγελματικά δικαιώματα νομοθεσία ή πτυχιούχο
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών άλλου κράτους μέ−
λους της ΕΕ ή κάτοχο ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών χωρών εκτός της ΕΕ.
Ως υπεύθυνος επιστήμονας δύναται να απασχολείται
και προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο στην παραγωγή
και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως αυτό ορί−
ζεται στο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα
με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Ε.10. της παρα−
γράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).
Ο υπεύθυνος επιστήμονας των ανωτέρων εδαφίων
είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης σύμφωνα με την
περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε.10. της παραγράφου
Ε΄ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α΄107). Στην περίπτωση
της μερικής απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα
η επιχείρηση εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό,
εφόσον απασχολεί προσωπικό που έχει λάβει την κα−
τάλληλη εκπαίδευση από την επιχείρηση, όσον αφορά
το υλικό αυτό και σύμφωνα με σχετικές συστάσεις του
υπεύθυνου επιστήμονα.
Σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναγγέλων πληροί τις
προϋποθέσεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου εδαφί−
ου δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για
τον σκοπό αυτό.
ββ) Εγκαθίσταται, σε αρδευόμενη έκταση ιδιόκτητη
ή μη, χωρίς ανεπτυγμένα δένδρα ή θάμνους, η οποία
βρίσκεται υπό την επίδραση ευνοϊκών κλιματολογικών
συνθηκών. Το εδαφικό υπόστρωμα καλλιέργειας των
φυτών πρέπει να είναι ελαφρό μέχρι μέτριας σύστασης,
εύπλαστο, βαθύ, γόνιμο, με περιεκτικότητα σε ολικό
ανθρακικό ασβέστιο όχι πάνω από 30% και σε άλατα
όχι πάνω από 0,5‰. Από φυτοϋγειονομικής άποψης, το
έδαφος δεν πρέπει να βρίσκεται μέσα σε ζώνη προσβε−
βλημένη από μεταδοτικές ασθένειες και εχθρούς, ιδίως
ιώσεις και νηματώδεις. Το νερό πρέπει να είναι άφθονο
και όχι αλατούχο. Η δειγματοληψία του νερού και του
εδάφους είναι επίσημη και γίνεται από το Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ.,
στη ζώνη ευθύνης του οποίου πρόκειται να δραστηρι−
οποιηθεί η επιχείρηση. Οι αντίστοιχες αναλύσεις γίνο−
νται σε ένα από τα κρατικά Εδαφολογικά Εργαστήρια
ή σε άλλα αναγνωρισμένα εργαστήρια, με έξοδα του
ενδιαφερόμενου.
γγ) Διαθέτει εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξο−
πλισμό που να είναι ανάλογες με το είδος του πολλα−
πλασιαστικού υλικού που παράγει.
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δδ) Καταλαμβάνει ενιαία έκταση τουλάχιστον ενός
(1) στρέμματος.
δ) Η Φυτωριακή επιχείρηση τύπου Γ πρέπει να:
αα) Διαθέτει Εργαστήριο Ιστοκαλλιέργειας, τουλάχι−
στον 25 τμ, με ικανoποιητικό βαθμό μόνωσης από τους
άλλους χώρους της επιχείρησης. Πρέπει να διαθέτει
τους παρακάτω χώρους: 1. Παρασκευαστήριο, 2. Βοηθη−
τικούς χώρους, 3. Ψυκτικό θάλαμο ή ψυγείο, 4. Θάλαμο
ανάπτυξης καλλιεργειών και 5. Ασηπτικό χώρο κοπής
ιστών και καλλιεργειών.
Ο εξοπλισμός του, πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμ−
βάνει: 1. Ασηπτική τράπεζα ή χώρο ασηψίας, 2. Συσκευή
αποστείρωσης θρεπτικών υλικών, εργαλείων και δοχεί−
ων καλλιέργειας, 3. Πεχάμετρο, 4. Στερεοσκόπιο, 5. Ζυγό
και 6. Συσκευή απόσταξης ή απιονισμού νερού.
ββ) Απασχολεί, υπεύθυνο επιστήμονα πτυχιούχο Γε−
ωπόνο του πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχιούχο του
τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής, ειδικότητας σχε−
τικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως η
συσχέτιση αυτή αποδεικνύεται από την κείμενη για
τα επαγγελματικά δικαιώματα νομοθεσία ή πτυχιούχο
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών άλλου κράτους μέ−
λους της ΕΕ ή κάτοχο ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών χωρών εκτός της ΕΕ
εξειδικευμένο επί εξάμηνο τουλάχιστον σε Ίδρυμα του
εσωτερικού ή του εξωτερικού ή με μετεκπαίδευση στο
αντικείμενο.
Ως υπεύθυνος επιστήμονας δύναται να απασχολείται
και προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο στην παραγωγή
και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως αυτό ορί−
ζεται στο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα
με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Ε.10. της πα−
ραγράφου Ε΄ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107). Ο
υπεύθυνος επιστήμονας των ανωτέρων εδαφίων είναι
πλήρους ή μερικής απασχόλησης σύμφωνα με την περί−
πτωση 1 της υποπαραγράφου Ε.10. της παραγράφου Ε΄
του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107). Στην περίπτωση
της μερικής απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα
η επιχείρηση εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό,
εφόσον απασχολεί προσωπικό που έχει λάβει την κα−
τάλληλη εκπαίδευση από την επιχείρηση, όσον αφορά
το υλικό αυτό και σύμφωνα με σχετικές συστάσεις του
υπεύθυνου επιστήμονα.
Σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναγγέλων πληροί τις
προϋποθέσεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου εδαφί−
ου δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για
τον σκοπό αυτό.
γγ) Εγκαθίσταται, σε αρδευόμενη έκταση ιδιόκτητη
ή μη, χωρίς ανεπτυγμένα δένδρα ή θάμνους, η οποία
βρίσκεται υπό την επίδραση ευνοϊκών κλιματολογικών
συνθηκών. Το εδαφικό υπόστρωμα καλλιέργειας των
φυτών πρέπει να είναι ελαφρό μέχρι μέτριας σύστα−
σης, εύπλαστο, βαθύ, γόνιμο, να έχει περιεκτικότητα
σε ολικό ανθρακικό ασβέστιο όχι πάνω από 30% και
σε άλατα όχι πάνω από 0,5‰. Από φυτοϋγειονομικής
άποψης, το έδαφος δεν πρέπει να βρίσκεται μέσα σε
ζώνη προσβεβλημένη από μεταδοτικές ασθένειες και
εχθρούς, ιδίως ιώσεις και νηματώδεις. Το νερό πρέπει
να είναι άφθονο και όχι αλατούχο. Η δειγματοληψία του
νερού και του εδάφους είναι επίσημη και γίνεται από
το Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ., στη ζώνη ευθύνης του οποίου πρόκει−
ται να δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση. Οι αντίστοιχες
αναλύσεις γίνονται σε ένα από τα κρατικά Εδαφολογικά

Εργαστήρια ή σε άλλα αναγνωρισμένα εργαστήρια, με
έξοδα του ενδιαφερόμενου.
δδ) Διαθέτει εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξο−
πλισμό που να είναι ανάλογες με το είδος του πολλα−
πλασιαστικού υλικού που παράγει.
ε) Η Επιχείρηση εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού
τύπου Α, πρέπει να:
αα) Απασχολεί, υπεύθυνο επιστήμονα πτυχιούχο Γε−
ωπόνο του πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχιούχο του
τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής, ειδικότητας σχε−
τικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως η
συσχέτιση αυτή αποδεικνύεται από την κείμενη για
τα επαγγελματικά δικαιώματα νομοθεσία ή πτυχιούχο
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών άλλου κράτους μέ−
λους της ΕΕ ή κάτοχο ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών χωρών εκτός της ΕΕ.
Ως υπεύθυνος επιστήμονας δύναται να απασχολείται
και προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο στην παραγωγή
και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως αυτό ορί−
ζεται στο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα
με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Ε.10. της πα−
ραγράφου Ε΄ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107). Ο
υπεύθυνος επιστήμονας των ανωτέρων εδαφίων είναι
πλήρους ή μερικής απασχόλησης σύμφωνα με την περί−
πτωση 1 της υποπαραγράφου Ε.10. της παραγράφου Ε΄
του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107). Στην περίπτωση
της μερικής απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα
η επιχείρηση εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό,
εφόσον απασχολεί προσωπικό που έχει λάβει την κα−
τάλληλη εκπαίδευση από την επιχείρηση, όσον αφορά
το υλικό αυτό και σύμφωνα με σχετικές συστάσεις του
υπεύθυνου επιστήμονα.
Σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναγγέλων πληροί τις
προϋποθέσεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου εδαφί−
ου δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για
τον σκοπό αυτό.
ββ) Διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης και τυπο−
ποίησης και μηχανολογικό εξοπλισμό ανάλογες με τις
δραστηριότητες της.
γγ) Διαθέτει εργαστήριο για τον προσδιορισμό της
βλαστικότητας και της μηχανικής καθαρότητας των
σπόρων. Της υποχρέωσης αυτής εξαιρείται κάθε επι−
χείρηση εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού η οποία
εμπορεύεται αποκλειστικά πολλαπλασιαστικό υλικό
καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, εκτός σπόρων σποράς,
για το οποίο δεν απαιτείται έλεγχος της βλαστικότητας
και της μηχανικής καθαρότητας αυτού.
στ) Η Επιχείρηση εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού
τύπου Β, πρέπει να:
αα) Απασχολεί, υπεύθυνο επιστήμονα πτυχιούχο Γε−
ωπόνο του πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχιούχο του
τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής, ειδικότητας σχε−
τικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως η
συσχέτιση αυτή αποδεικνύεται από την κείμενη για
τα επαγγελματικά δικαιώματα νομοθεσία ή πτυχιούχο
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών άλλου κράτους μέ−
λους της ΕΕ ή κάτοχο ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών χωρών εκτός της ΕΕ.
Ως υπεύθυνος επιστήμονας δύναται να απασχολείται
και προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο στην παραγωγή
και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως αυτό ορί−
ζεται στο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα
με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Ε.10. της πα−
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ραγράφου Ε΄ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107). Ο
υπεύθυνος επιστήμονας των ανωτέρων εδαφίων είναι
πλήρους ή μερικής απασχόλησης σύμφωνα με την περί−
πτωση 1 της υποπαραγράφου Ε.10. της παραγράφου Ε΄
του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107). Στην περίπτωση
της μερικής απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα
η επιχείρηση εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό,
εφόσον απασχολεί προσωπικό που έχει λάβει την κα−
τάλληλη εκπαίδευση από την επιχείρηση, όσον αφορά
το υλικό αυτό και σύμφωνα με σχετικές συστάσεις του
υπεύθυνου επιστήμονα.
Σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναγγέλων πληροί τις
προϋποθέσεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου εδαφί−
ου δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για
τον σκοπό αυτό.
ββ) Διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης κατάλληλες
και ανάλογες με τις δραστηριότητές της.
ζ) Η Επιχείρηση εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού
τύπου Γ πρέπει να:
αα) Απασχολεί, υπεύθυνο επιστήμονα πτυχιούχο Γε−
ωπόνο του πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχιούχο του
τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής, ειδικότητας σχε−
τικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως η
συσχέτιση αυτή αποδεικνύεται από την κείμενη για
τα επαγγελματικά δικαιώματα νομοθεσία ή πτυχιούχο
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών άλλου κράτους μέ−
λους της ΕΕ ή κάτοχο ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών χωρών εκτός της ΕΕ.
Ως υπεύθυνος επιστήμονας δύναται να απασχολείται
και προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο στην παραγωγή
και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως αυτό ορί−
ζεται στο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα
με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Ε.10. της πα−
ραγράφου Ε΄ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107). Ο
υπεύθυνος επιστήμονας των ανωτέρων εδαφίων είναι
πλήρους ή μερικής απασχόλησης σύμφωνα με την περί−
πτωση 1 της υποπαραγράφου Ε.10. της παραγράφου Ε΄
του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107). Στην περίπτωση
της μερικής απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα
η επιχείρηση εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό,
εφόσον απασχολεί προσωπικό που έχει λάβει την κα−
τάλληλη εκπαίδευση από την επιχείρηση, όσον αφορά
το υλικό αυτό και σύμφωνα με σχετικές συστάσεις του
υπεύθυνου επιστήμονα.
Σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναγγέλων πληροί τις
προϋποθέσεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου εδαφί−
ου δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για
τον σκοπό αυτό.
ββ) Διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης και τυπο−
ποίησης και μηχανολογικό εξοπλισμό ανάλογα με το
είδος του πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγει.
γγ) Διαθέτει εργαστήριο για τον προσδιορισμό βλα−
στικότητας και μηχανικής καθαρότητας σπόρων.
Άρθρο 4
Έναρξη λειτουργίας επιχειρήσεων παραγωγής
και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού
καλλιεργούμενων φυτικών ειδών
1. Για την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων της
παρ. 1 του άρθρου 2 οι ενδιαφερόμενοι, φυσικά ή νο−
μικά πρόσωπα, υποβάλλουν στην αρμόδια για το πολ−
λαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών,
Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
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Τροφίμων (εφεξής αρμόδια Υπηρεσία του Υ.Π.Α.Α.&Τ.),
αναγγελία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης, συ−
νοδευόμενη από:
α) Αποδεικτικό κατάθεσης (διπλότυπο είσπραξης) του
παραβόλου της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 1564/1985
(Α΄ 164),
β) Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρού−
νται οι κατά περίπτωση του άρθρου 3, προϋποθέσεις και
γ) Πλήρη έκθεση με τον μηχανολογικό εξοπλισμό και
με τις υφιστάμενες και υπό κατασκευή κτηριακές εγκα−
ταστάσεις.
2. Στην αναγγελία έναρξης λειτουργίας της επιχεί−
ρησης της παρ. 1, αναγράφονται υποχρεωτικά τα πα−
ρακάτω στοιχεία:
α) Το είδος της επιχείρησης (ειδίκευση της εταιρείας
στα κηπευτικά, σιτηρά, κλπ.),
β) Η έδρα της επιχείρησης,
γ) Η επωνυμία της επιχείρησης ή το ονοματεπώνυμο
του φυσικού προσώπου, με πλήρη στοιχεία (διεύθυνση,
φαξ, τηλέφωνα και e−mail),
δ) Τα εργοστάσια (ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα), εργα−
στήρια, αποθήκες και τα υποκαταστήματα με πλήρη
στοιχεία (διεύθυνση, φαξ και τηλέφωνα), που έχουν
σχέση με τη δραστηριότητα της επιχείρησης,
ε) Η ιδιόκτητη έγγεια περιουσία ή ενοικιαζόμενη (θέση,
περιγραφή, κλπ.) που έχει σχέση με τη δραστηριότητα
της επιχείρησης,
στ) Το ονοματεπώνυμο του απασχολούμενου υπεύ−
θυνου επιστήμονα, του εξειδικευμένου τεχνικού προ−
σωπικού και του εκπαιδευμένου για την εμπορία του
πολλαπλασιαστικού υλικού προσωπικού, όπου προβλέ−
πονται και
ζ) Το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου της
επιχείρησης.
3. Με εισήγηση των αρμόδιων Υπηρεσιών του
Υ.Π.Α.Α.&Τ., μετά τη διενέργεια διοικητικού και επιτό−
πιου ελέγχου (ο οποίος διενεργείται εντός του προ−
βλεπόμενου ωραρίου εργασίας) από αυτές, εάν εντός
προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υποβολή της αναγ−
γελίας, διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του
άρθρου 3, η επιχείρηση καταχωρίζεται στο αντίστοιχο
Μητρώο Επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολ−
λαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών
του άρθρου 6, χορηγείται σε αυτήν Βεβαίωση Συνδρο−
μής των Νομίμων Προϋποθέσεων για την άσκηση της
σχετικής δραστηριότητας και η επιχείρηση ξεκινάει να
λειτουργεί νομίμως. Η ισχύς της Βεβαίωσης του πρώ−
του εδαφίου είναι πέντε (5) χρόνια και ξεκινάει από την
ημερομηνία έκδοσής της. Σε αυτήν αναγράφεται υπο−
χρεωτικά ο αριθμός μητρώου της επιχείρησης, καθώς
και η διάρκεια ισχύος της.
4. Η αρμόδια υπηρεσία του Υ.Π.Α.Α.&Τ., δύναται να
απαγορεύσει την έναρξη άσκησης παραγωγής και εμπο−
ρίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτι−
κών ειδών, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την
υποβολή της αναγγελίας, σε περίπτωση που μετά τον
έλεγχο του φακέλου και τον επιτόπιο έλεγχο, διαπιστω−
θεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3
και ζητά εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο τη συμ−
μόρφωσή του εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή
της σχετικής ειδοποίησης από αυτόν. Σε περίπτωση
που ο ενδιαφερόμενος δε συμμορφωθεί εντός του ως
άνω οριζομένου χρονικού διαστήματος, ενημερώνεται
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εγγράφως για την απαγόρευση έναρξης λειτουργίας
της επιχείρησης. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλ−
θει με την υποβολή νέας αναγγελίας σύμφωνα με τη
διαδικασία του παρόντος άρθρου.
5. Σε περίπτωση που η αρμόδια για τον έλεγχο της
συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, Υπηρεσία του
Υ.Π.Α.Α.&Τ., δεν απαγορεύσει την έναρξη λειτουργίας
της επιχείρησης σύμφωνα με την παρ. 4, η επιχείρη−
ση μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την υπο−
βολή της αναγγελίας, λειτουργεί ελεύθερα. Σε αυτήν
την περίπτωση, κατά τη λειτουργία της επιχείρησης,
με εισήγηση των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υ.Π.Α.Α.&Τ.,
μετά τη διενέργεια διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου (ο
οποίος διενεργείται εντός του προβλεπόμενου ωραρίου
εργασίας) από αυτές, εάν διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 3, η επιχείρηση καταχωρίζε−
ται στο αντίστοιχο Μητρώο Επιχειρήσεων παραγωγής
και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργού−
μενων φυτικών ειδών του άρθρου 6 και χορηγείται σε
αυτήν Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέ−
σεων για την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας. Η
ισχύς της Βεβαίωσης του δεύτερου εδαφίου είναι πέντε
(5) χρόνια και ξεκινάει μια ημέρα μετά το πέρας των
τριών (3) μηνών από την υποβολή της αναγγελίας. Σε
αυτήν αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός μητρώου
της επιχείρησης, καθώς και η διάρκεια ισχύος της. Στην
περίπτωση που κατά τη λειτουργία της επιχείρησης,
με εισήγηση των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υ.Π.Α.Α.&Τ.,
μετά τη διενέργεια διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου,
διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του
άρθρου 3 της παρούσας, ζητείται εγγράφως από τον
ενδιαφερόμενο η συμμόρφωσή του εντός ενός (1) μηνός
από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης από αυτόν.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν συμμορφωθεί
εντός του ως άνω οριζομένου χρονικού διαστήματος,
ενημερώνεται εγγράφως για την απαγόρευση συνέχισης
λειτουργίας της επιχείρησης. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί
να επανέλθει με την υποβολή νέας αναγγελίας σύμφωνα
με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.
6. Σε περίπτωση μεταβίβασης, εκχώρησης ή κληρο−
νομιάς της επιχείρησης, το δικαίωμα λειτουργίας της
επιχείρησης παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστι−
κού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών δε μεταβι−
βάζεται, εκχωρείται ή κληρονομείται.
7. Σε περίπτωση αλλαγής του Αριθμού Φορολογικού
Μητρώου (ΑΦΜ) της επιχείρησης, απαιτείται η υποβολή
νέας αναγγελίας έναρξης λειτουργίας, σύμφωνα με το
παρόν άρθρο.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων παραγωγής και
εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων
φυτικών ειδών κατά τη λειτουργία τους
1. Οι επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας της παρ.
1 του άρθρου 2 της παρούσας:
α) Τηρούν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από
τους Τεχνικούς Κανονισμούς ελέγχου και πιστοποίησης
και εμπορίας,
β) Συμπληρώνουν και αποστέλλουν τα Στατιστικά
Δελτία που τους χορηγούνται από την αρμόδια υπη−
ρεσία του Υ.Π.Α.Α.&Τ., καθώς και κάθε άλλο στοιχείο
που ζητείται από αυτήν, όπως στοιχεία σχετικά με την
παραγωγή και τη διάθεση κλπ.

γ) Αναρτούν σε εμφανές μέρος της έδρας της επιχεί−
ρησης, τη χορηγούμενη Βεβαίωση των παρ. 3 και 5 του
άρθρου 4, για την προστασία των καταναλωτών και τη
διευκόλυνση των διενεργούμενων ελέγχων,
δ) Στέλνουν το τεχνικό προσωπικό τους να παρακο−
λουθεί τις επίσημες ημερίδες ενημέρωσης που οργα−
νώνει η αρμόδια υπηρεσία,
ε) Διατηρούν, εφόσον παράγουν, προβασικό και βασικό
πολλαπλασιαστικό υλικό, αγρούς εξέτασης ποικιλιακής
ταυτότητας, σύμφωνα με τα τεχνικά πρωτόκολλα του
Ινστιτούτου Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργουμένων Φυτών,
στ) Διατηρούν σε καλή κατάσταση τα αποθέματα
ασφαλείας και διατηρούν και αποθηκεύουν το πολλα−
πλασιαστικό υλικό σύμφωνα με τις καθιερωμένες, από
την επιστήμη και τεχνική προδιαγραφές,
ζ) Ενημερώνουν την υπηρεσία για οποιαδήποτε με−
ταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της
επιχείρησης, εντός τριάντα (30) ημερών από την επέ−
λευσή της και
η) Αντικαθιστούν τον υπεύθυνο επιστήμονα εντός (3)
μηνών από την, για οποιονδήποτε λόγο, αποχώρησή του.
2. Πέραν των υποχρεώσεων της παρ. 1, οι φυτωριακές
επιχειρήσεις τύπου Α, Β και Γ υποχρεούνται να:
α) Εμβολιάζουν κατά προτεραιότητα τις προωθού−
μενες ποικιλίες των δενδρωδών, κηπευτικών και αν−
θοκομικών καλλιεργειών, όπως αυτές ορίζονται στις
αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων που εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 1 του ν. 4035/60 (Α΄15).
β) Σημαίνουν τα δενδρύλλια με ετικέτες, στις οποίες
αναγράφονται κωδικοποιημένα το υποκείμενο, το εμ−
βόλιο και η ημερομηνία εμβολιασμού. Ο κωδικός αυτός
τίθεται στη διάθεση της αρμόδιας υπηρεσίας,
γ) Ξεριζώνουν τα δενδρύλλια στην κατάλληλη εποχή
και με προσοχή, προς αποφυγή δημιουργίας πληγών,
καταστρέφουν τα καχεκτικά και άρρωστα φυτά, καθώς
και αυτά που έχουν ηλικία μεγαλύτερη από την κανονική
για μεταφύτευση και τα συντηρούν κατάλληλα μέχρι
την τελική τους διάθεση,
δ) Τηρούν βιβλία προμήθειας, παραγωγής, στα οποία
αναγράφεται η ετήσια παραγωγή και διάθεσης του
παραγόμενου πολλαπλασιαστικού υλικού, στο οποίο
αναγράφεται: το ονοματεπώνυμο του αγοραστή, η πο−
σότητα και το είδος (υποκείμενο – εμβόλιο) του πολ−
λαπλασιαστικού υλικού,
ε) Εκδίδουν τριπλότυπα διάθεσης, κατά την πώληση
του πολλαπλασιαστικού υλικού, θεωρημένα από την
αρμόδια Υπηρεσία, στα οποία αναγράφονται τα εξής
στοιχεία: Ταχυδρομική Διεύθυνση του φυτωρίου, το
ονοματεπώνυμο του φυτωριούχου, το ονοματεπώνυμο
του αγοραστή, ο αριθμός των δενδρυλλίων κατά είδος
και ποικιλία και το υποκείμενο πάνω στο οποίο είναι
εμβολιασμένα και η ημερομηνία έκδοσης του τριπλο−
τύπου. Τα τριπλότυπα χορηγούνται στους αγοραστές
εσωτερικού και εξωτερικού.
στ) Υποβάλουν στα κατά τόπους αρμόδια Κέντρα
Ελέγχου Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και
Ελέγχου Λιπασμάτων (Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ.):
αα) Οι φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α: μέχρι τέλος
Οκτωβρίου κάθε έτους στοιχεία του πάσης φύσεως
πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγουν, όπως το εί−
δος, το υποκείμενο και το εμβόλιο. Για το πολλαπλασι−
αστικό υλικό αμπέλου τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου
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υποβάλλονται μέχρι τέλους Φεβρουαρίου κάθε έτους.
Μέχρι τέλος Απριλίου κάθε έτους στοιχεία του πάσης
φύσεως πολλαπλασιαστικού υλικού που διέθεσαν. Για το
πολλαπλασιαστικό υλικό αμπέλου μέχρι τέλους Ιουνίου
κάθε έτους υποβάλλονται στοιχεία φύτευσης για τη
νέα καλλιεργητική περίοδο συγχρόνως με τα στοιχεία
διάθεσης του έτοιμου πολλαπλασιαστικού υλικού.
ββ) Οι φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Β και Γ: μέχρι
τέλους Δεκεμβρίου κάθε έτους στοιχεία του πάσης φύ−
σεως πολλαπλασιαστικού υλικού που διέθεσαν.

του ΥΠ.Α.Α&Τ., συνοδευόμενη από το αποδεικτικό κα−
τάθεσης του παραβόλου της παρ. 1 του άρθρου 27 του
ν. 1564/1985 (Α΄ 164) και ακολουθείται η διαδικασία των
παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 4 της παρούσας. Ο αριθμός
μητρώου της επιχείρησης δεν αλλάζει και η Βεβαίωση
ισχύει για πέντε (5) χρόνια και αρχίζει μια ημέρα μετά
την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης. Στο διάστη−
μα που μεσολαβεί μεταξύ της αίτησης του δεύτερου
εδαφίου και της τυχόν απαγόρευσης της συνέχισης
λειτουργίας της επιχείρησης, αυτή λειτουργεί νομίμως.

Άρθρο 6
Μητρώο λειτουργίας επιχειρήσεων παραγωγής
και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού
καλλιεργούμενων φυτικών ειδών

Άρθρο 8
Διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις

Η αρμόδια υπηρεσία του Υ.Π.Α.Α.&Τ. τηρεί μητρώο
λειτουργίας επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας
πολλαπλασιαστικού υλικού, ανά τύπο επιχείρησης της
παρ. 1 του άρθρου 2, στο οποίο καταχωρίζονται:
α) Ο αριθμός μητρώου της επιχείρησης (κωδικός αριθ−
μός που χορηγείται από την Υπηρεσία),
β) Το είδος επιχείρησης, η έδρα και η επωνυμία της
επιχείρησης ή το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώ−
που με πλήρη στοιχεία (διεύθυνση, φαξ και τηλέφωνα),
γ) Τα εργοστάσια, τα εργαστήρια, οι αποθήκες και τα
υποκαταστήματα με πλήρη στοιχεία (διεύθυνση, φαξ και
τηλέφωνα), που έχουν σχέση με την επιχείρηση,
δ) Η Ιδιόκτητη έγγεια περιουσία (θέση, περιγραφή,
κλπ.) ή ενοικιαζόμενη που έχει σχέση με την επιχείρηση,
ε) Το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου της
επιχείρησης,
στ) Το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου επιστήμονα,
του εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού και του εκ−
παιδευμένου για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού
υλικού προσωπικού, όπου προβλέπονται,
ζ) Τα ετήσια στατιστικά στοιχεία της επιχείρησης που
αφορούν την παραγωγή και τη διακίνηση των σπόρων,
η) Ποινές, ανανεώσεις, διαγραφή από το μητρώο, δι−
ακοπή λειτουργίας της επιχείρησης και
θ) Λοιπά στοιχεία κατά την κρίση της Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση μεταφοράς ή επέκτασης των φυτωρια−
κών επιχειρήσεων τύπου Α, Β και Γ σε νέα θέση επανα−
λαμβάνεται η διαδικασία του άρθρου 4 της παρούσας
χωρίς την υποχρέωση της πληρωμής του παραβόλου
της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 1564/1985 (Α΄164).
Για οποιαδήποτε μεταβολή της πραγματικής ή νο−
μικής κατάστασης των επιχειρήσεων παραγωγής και
εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων
φυτικών ειδών, η οποία γνωστοποιείται σύμφωνα με την
περ. ζ) της παρ. 1 του άρθρου 5, το Μητρώο ενημερώ−
νεται από την αρμόδια Υπηρεσία.
Άρθρο 7
Επανεξέταση της συνδρομής των νομίμων
προϋποθέσεων λειτουργίας των επιχειρήσεων
παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού
καλλιεργούμενων φυτικών ειδών
Η καταχώριση των επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρ−
θρου 2, στο μητρώο του άρθρου 6, διαρκεί πέντε (5)
χρόνια. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί
τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, υποβάλ−
λει πριν από το πέρας της πενταετίας, αίτηση για την
επικαιροποίηση του φακέλου, στην αρμόδια Υπηρεσία

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης,
το άρθρο 3 της αριθ. 303206/26.5.1997 απόφασης του
Υπουργού Γεωργίας (Β΄ 461/6.6.1997), διατηρείται σε ισχύ.
Άρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης,
καταργούνται:
α) Η αριθ. 404186/5.8.1986 απόφαση του Υπουργού Γε−
ωργίας (Β΄ 683/20.10.1986), όπως τροποποιήθηκε με την
αριθ. 375829/28.11.1990 όμοια απόφαση (Β΄ 784/13.12.1990).
β) Η αριθ. 303206/26.5.1997 απόφαση του Υπουρ−
γού Γεωργίας (Β΄ 461/6.6.1997), όπως τροποποιήθηκε
με τις αριθ. 332679/13.3.2001 (Β΄277/16.3.2001), 225012/
31.03.2003 (Β΄ 395/4.4.2003), 279794/2217/26.2.2008 (Β΄ 438/
14.3.2008), 289663/6.6.2008 (Β΄ 1128/19.6.2003) και 344917/
10880/8.12.2008 (Β΄ 2558/18.12.2008) όμοιες αποφάσεις, με
την επιφύλαξη του άρθρου 8 της παρούσας.
γ) Η αριθ. 320698/24.7.1987 απόφαση του Υπουρ−
γού Γεωργίας (Β΄ 446/21.8.1987), όπως τροποποιήθη−
κε με τις αριθ. 375830/28.11.1990 (Β΄ 785/13.12.1990) και
394972/2525/9.8.1994 (Β΄ 624/11.8.1994).
2. Κάθε παραπομπή στις ως άνω καταργούμενες δια−
τάξεις νοείται ως παραπομπή στην παρούσα.
3. Όπου στις κείμενες διατάξεις απαιτείται ως στοιχείο
νομιμότητας άσκησης μιας δραστηριότητας, η κατοχή
άδειας για την παραγωγή και την εμπορία πολλαπλασι−
αστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, εφεξής
νοείται ως τέτοιο η συνδρομή στο πρόσωπο του ενδια−
φερόμενου όλων των προϋποθέσεων που απαιτούνται
για την άσκηση της ανωτέρω δραστηριότητας, βάσει
των διατάξεων της παρούσας.
4. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται οι όροι
άδεια λειτουργίας σποροπαραγωγικής και φυτωριακής
επιχείρησης και άδεια επιχείρησης εμπορίας πολλαπλα−
σιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, αυτοί
αντικαθίστανται από τον όρο Βεβαίωση Συνδρομής των
Νομίμων Προϋποθέσεων.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευση.
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης,
οι αιτήσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας σποροπαρα−
γωγικών και φυτωριακών επιχειρήσεων τύπου Α, Β και
Γ, καθώς και οι αιτήσεις χορήγησης άδειας επιχείρησης
εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α, Β, Γ και
Δ, ανανέωσης ή αλλαγής αυτών, οι οποίες υπεβλήθησαν
βάσει των καταργούμενων διατάξεων της παρ. 1 του
άρθρου 9, και εκκρεμούν, επέχουν θέση αναγγελίας
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έναρξης λειτουργίας και εξετάζονται με βάση τις δια−
τάξεις της παρούσας.
3. Οι άδειες λειτουργίας σποροπαραγωγικών και φυ−
τωριακών επιχειρήσεων τύπου Α, Β και Γ, καθώς και
οι άδειες επιχειρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστικού
υλικού τύπου Α, Β, Γ και Δ, οι οποίες εκδόθηκαν πριν
από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ανανεώνονται
μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, πριν από τη λήξη
τους, για επικαιροποίηση του φακέλου και της εγγρα−
φής στο αντίστοιχο μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 7
της παρούσας, μετά από την εξέταση της συνδρομής

των προϋποθέσεων όπως αυτές ορίζονταν στην ισχύ−
ουσα, κατά το χρόνο έκδοσής τους, νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2014
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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