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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2622
2 Οκτωβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10522/117908
Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυ−
τοπροστασίας που περιέχουν Μακρο−οργανισμούς
και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής
Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μα−
κρο−οργανισμούς».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄ 8/2012) «Διάθεση γεωργι−
κών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών
και συναφείς διατάξεις», ο οποίος ενσωματώνει και τις
διατάξεις της Οδηγίας αριθ. 2009/128/ΕΚ της 21−10−2009
(L 309/71) «Σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου
που αφορά τον καθορισμό πλαισίου Κοινοτικής δρά−
σης με σκοπό την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης
των γεωργικών φαρμάκων», και ειδικότερα το άρθρο 48
«Σκευάσματα φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο−
οργανισμούς».
2. Τη Διεθνή Σύμβαση Προστασίας Φυτών όπως κυ−
ρώθηκε με τον Ν. 3495/2006 (Α΄ 215) «Κύρωση του νέου
αναθεωρημένου κειμένου της Διεθνούς Σύμβασης Προ−
στασίας Φυτών», όπως ισχύει.
3. Το Π.Δ. 365/2002 (Α΄ 307) «Μέτρα προστασίας κατά
της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα
στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοι−
νότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά
προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό
της, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του
Συμβουλίου και των Οδηγιών 92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ,
93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 2001/33/ΕΚ, 2002/28/
EK και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής» όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 152/2009 (Α΄ 194) «Θέσπιση των όρων βάσει
των οποίων ορισμένοι επιβλαβείς οργανισμοί, φυτά, φυ−
τικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που αναφέρονται
στα Παραρτήματα Ι έως V του Π.Δ. 365/2002 (Α΄ 307),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μπορούν να εισά−
γονται ή να διακινούνται εντός της Χώρας ή μέσω της
Χώρας σε άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας ή εντός

ορισμένων προστατευόμενων ζωνών της, για δοκιμές
ή για επιστημονικούς σκοπούς και για εργασίες επι−
λογής ποικιλιών, και κατάργηση του Π.Δ. 141/1998 (Α΄
108), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/61/ΕΚ της
Επιτροπής».
5. Τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, «για τη βι−
ολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών
προϊόντων και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2092/91» (EL 189).
6. Το γεγονός ότι με την έκδοση αυτής της απόφασης
δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
1. Με την παρούσα απόφαση:
α) Καθορίζονται οι πληροφορίες και οι μελέτες που
καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι όσον αφορά την εγγρα−
φή στον εθνικό κατάλογο των σκευασμάτων φυτοπρο−
στασίας που περιέχουν μακρο−οργανισμούς.
β) Καθορίζεται το πλαίσιο κυκλοφορίας των σκευ−
ασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο−ορ−
γανισμούς.
γ) Καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση
μονάδων παρασκευής σκευασμάτων φυτοπροστασίας
που περιέχουν μακρο−οργανισμούς.
δ) Ορίζονται οι αρμόδιες αρχές αξιολόγησης των αι−
τήσεων των ενδιαφερομένων για την εγγραφή στον
εθνικό κατάλογο των σκευασμάτων φυτοπροστασίας
που περιέχουν μακρο−οργανισμούς.
ε) Ορίζονται οι αρμόδιες αρχές αξιολόγησης των
αιτήσεων των ενδιαφερομένων για την αδειοδότηση
μονάδων παρασκευής σκευασμάτων φυτοπροστασίας
που περιέχουν μακρο−οργανισμούς.
στ) Ορίζονται οι αρμόδιες αρχές ελέγχου εφαρμογής
των διατάξεων της παρούσας απόφασης.
2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη
άλλων διεθνών, ενωσιακών ή εθνικών διατάξεων για
θέματα φυτοϋγείας.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ
ΜΑΚΡΟ−ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

3. Η αίτηση της παραγράφου 1 υποβάλλεται εντός
προθεσμίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος της
παρούσας, για σκευάσματα που ήδη κυκλοφορούν στην
αγορά.

Άρθρο 2
Γενικό πλαίσιο

Άρθρο 4
Περιπτώσεις αιτήσεων για εγγραφή σκευάσματος
που περιέχει μακρο−οργανισμούς στον ΕΚΣΦΜ –
Δικαιολογητικά υποβολής.

1. Καταρτίζεται Εθνικός Κατάλογος των Σκευασμάτων
Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο−οργανισμούς
(ΕΚΣΦΜ), σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας,
ο οποίος θα τηρείται στην Δ/νση Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής (ΔΠΦΠ), η οποία καθορίσθηκε ως Συντονι−
στική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ) με το άρθρο 3 του Ν. 4036/2012
(ΦΕΚ Α΄ 8/2012). Στον οποίο ΕΚΣΦΜ αναγράφονται τα
ακόλουθα στοιχεία για το κάθε σκεύασμα:
α. Το εμπορικό όνομα του σκευάσματος
β. Ο μακρο−οργανισμός (Οικ., Γένος, Είδος)
γ. Ο εχθρός−στόχος της καλλιέργειας (Οικ., Γένος,
Είδος)
δ. Η καλλιέργεια για την οποία προορίζεται
ε. Η εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα
στ. Ο αριθμός εγγραφής ΥΠΑΑΤ
2. Η εγγραφή ενός σκευάσματος που περιέχει μα−
κρο−οργανισμούς στον ΕΚΣΦΜ γίνεται με απόφαση της
ΔΠΦΠ μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων κατά
περίπτωση, στοιχείων, δικαιολογητικών, μελετών κ.λπ.
και είναι αορίστου διαρκείας.
3. Απαγορεύεται η παραγωγή ή η εισαγωγή και διάθε−
ση στην αγορά, καθώς και η εισαγωγή για ιδία χρήση,
με σκοπό την βιολογική αντιμετώπιση των επιβλαβών
οργανισμών των καλλιεργειών, σκευάσματος φυτοπρο−
στασίας που περιέχει μακρο−οργανισμούς, το οποίο σεν
είναι εγγεγραμμένο στον ΕΚΣΦΜ.
4. Ο ΕΚΣΦΜ αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και
με ευθύνη της ΣΕΑ ενημερώνεται συνεχώς.
5. Συμπληρωματικά του ΕΚΣΦΜ, προς υποβοήθηση
των ενδιαφερομένων φορέων για τη συναλλαγή τους με
τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, καταρτίζεται
Εθνικός Κατάλογος Μακρο−οργανισμών (ΕΚΜ), ιθαγενών,
εισαγομένων, εισαγομένων και εγκατεστημένων, σύμ−
φωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας, ο οποίος
αναρτάται και αυτός στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ και
με ευθύνη της ΣΕΑ ενημερώνεται συνεχώς.
Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αιτήσεως για εγγραφή
σκευάσματος που περιέχει μακρο−οργανισμούς
στον ΕΚΣΦΜ
1. Αίτηση για εγγραφή ενός σκευάσματος που περιέχει
μακρο−οργανισμούς στον ΕΚΣΦΜ υποβάλλεται από νο−
μικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει έδρα στην Ελλάδα, είτε
αυτοπροσώπως είτε μέσω εκπροσώπου του, ο οποίος
παράγει και διαθέτει στην αγορά ή εισάγει και διαθέτει
στην αγορά ή εισάγει προς ίδια χρήση.
2. Η εγγραφή ενός σκευάσματος που περιέχει μακρο−
οργανισμούς στον ΕΚΣΦΜ γίνεται μετά από την κατάθε−
ση έντυπης συμπληρωμένης αίτησης του αιτούντα στη
ΔΠΦΠ, συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση στοιχεία−
δικαιολογητικά (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή). Η
ΔΠΦΠ μεριμνά για την ηλεκτρονική αποστολή του φα−
κέλου στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ)
και στη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής
Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΔΣΠΒΠ & ΓΕ).

1. Κατά περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν μία
από τις ακόλουθες αιτήσεις:
α. Αίτηση για εγγραφή στον ΕΚΣΦΜ ενός σκευάσμα−
τος που περιέχει μακρο−οργανισμούς οι οποίοι είναι
καταχωρημένοι στον ΕΚΜ ή στον κατάλογο του Ευ−
ρωπαϊκού και Μεσογειακού Οργανισμού Φυτοϋγείας
− European Plant Protection Organization (EPPO) (ΥΠΟ−
ΔΕΙΓΜΑ 1).
β. Αίτηση για εγγραφή στον ΕΚΣΦΜ ενός σκευάσμα−
τος που περιέχει μακρο−οργανισμούς οι οποίοι δεν είναι
καταχωρημένοι στον ΕΚΜ ή στον κατάλογο του EPPO,
αλλά απαντώνται (κατάγονται) σε περιοχή του EPPO
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2).
γ. Αίτηση για εγγραφή στον ΕΚΣΦΜ ενός σκευάσμα−
τος που περιέχει μακρο−οργανισμούς οι οποίοι δεν είναι
καταχωρημένοι στον ΕΚΜ ή στον κατάλογο του EPPO,
και δεν απαντώνται (κατάγονται) σε περιοχή του EPPO
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3).
2. Την αίτηση για εγγραφή του σκευάσματος που πε−
ριέχει μακρο−οργανισμούς στον ΕΚΣΦΜ συνοδεύουν τα
εξής δικαιολογητικά:
α. Το κατά περίπτωση παράβολο, όπως αυτό καθο−
ρίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις, της παραγράφου
Β, του άρθρου 1 της αριθ. 8503/94606/30−7−2013 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2016), όπως κάθε φορά
τροποποιείται και ισχύει.
β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο μακρο−
οργανισμός δεν είναι προϊόν γενετικής τροποποίησης.
γ. Υπεύθυνη δήλωση πληρότητας − Λεπτομέρειες υπο−
βολής της αίτησης− Υποχρεώσεις του αιτούντα (ΥΠΟ−
ΔΕΙΓΜΑ 4).
δ. Έγγραφο της παρασκευάστριας εταιρίας του σκευ−
άσματος που να πιστοποιεί το είδος του οργανισμού.
ε. Το προτεινόμενο κείμενο της ετικέτας.
3. Για τα σκευάσματα φυτοπροστασίας που περιέχουν
μακρο−οργανισμούς και προέρχονται από εγχώρια μο−
νάδα παρασκευής, ως προϋπόθεση χορήγησης έγκρισης
κυκλοφορίας αυτών ορίζεται ότι η παραγωγός μονάδα
θα πρέπει να έχει νόμιμη άδεια λειτουργίας από την
ΣΕΑ κατά τα διαλαμβανόμενα στο ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ της
παρούσας απόφασης.
4. Κατά περίπτωση οι αρμόδιες αρχές αξιολόγησης,
κατά τη διαδικασία ελέγχου της αίτησης και εφ’ όσον
κριθεί αναγκαίο, μπορεί να ζητήσουν πρόσθετες πλη−
ροφορίες σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση.
5. Σε περιπτώσεις εισαγωγής, διακίνησης νεοφανών
οργανισμών για τη Χώρα, για επιστημονικούς σκοπούς
ακολουθούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 152/2009 (Α΄194).
Άρθρο 5
Αξιολόγηση αιτήσεως για την εγγραφή σκευάσματος
που περιέχει μακρο−οργανισμούς στον ΕΚΣΦΜ −
Αρχές αξιολόγησης της αίτησης.
1. Αρμόδια αρχή αξιολόγησης της αίτησης και των
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στοιχείων, δικαιολογητικών, μελετών κ.λπ. που την συ−
νοδεύουν, για την αποτελεσματικότητα του σκευάσμα−
τος και αν πληρούνται τα κριτήρια ασφάλειας για τον
άνθρωπο και το περιβάλλον ορίζεται το Εργαστήριο
Βιολογικής Καταπολέμησης (ΕΒΚ) του ΜΦΙ.
2. Αρμόδια αρχή αξιολόγησης της αίτησης και των
στοιχείων, δικαιολογητικών, μελετών κ.λπ. που την συ−
νοδεύουν για το αν το σκεύασμα είναι κατάλληλο για
χρήση στη βιολογική γεωργία ορίζεται το Τμήμα Βιο−
λογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης (ΤΒΠΦΠ) της
ΔΣΠΒΠ & ΓΕ του ΥΠΑΑΤ.
3. Αρμόδια αρχή έκδοσης της απόφασης εγγραφής
στον ΕΚΣΦΜ του σκευάσματος ορίζεται η ΔΠΦΠ, η
οποία αφού παραλάβει τις εισηγήσεις των αρμοδίων
αρχών των παραγράφων 1 και 2 συντάσσει σχετική
απόφαση, δίνοντας αριθμό εγγραφής στο σκεύασμα
και καταχωρίζει αυτό στον ΕΚΣΦΜ.
5. Εάν πρόκειται για νέο μακρο−οργανισμό, ο οποίος
δεν είναι εγγεγραμμένος στον ΕΚΜ, ο μακρο−οργανι−
σμός εγγράφεται και σε αυτόν τον κατάλογο.
Άρθρο 6
Διάθεση − διακίνηση στην αγορά σκευασμάτων που
περιέχουν μακρο−οργανισμούς −Υποχρεώσεις
προσώπων που διαθέτουν μακρο−οργανισμούς
1. Κάθε σκεύασμα που περιέχει μακρο−οργανισμούς
φέρει ετικέτα στην οποία υποχρεωτικά αναγράφονται
τουλάχιστον τα παρακάτω, σύμφωνα με τη σχετική
απόφαση εγγραφής.
α. Το εμπορικό όνομα του σκευάσματος
β. Ο μακρο−οργανισμός (Γένος, Είδος)
γ. Ο αριθμός ατόμων που περιέχει η συσκευασία
δ. Οι οδηγίες διακίνησης−αποθήκευσης
ε. Τα στοιχεία του παρασκευαστή ή η εταιρεία που
διακινεί το σκεύασμα
στ. Ο αριθμός εγγραφής στον ΕΚΣΦΜ
Οι οδηγίες διακίνησης−αποθήκευσης μπορεί να απει−
κονίζονται και με σχετικά εικονίδια−σήματα.
2. Ο κάτοχος σκευάσματος που περιέχει μακρο−ορ−
γανισμούς εγγεγραμμένου στον ΕΚΣΦΜ υποχρεούται
να ενημερώσει εντός ενός (1) μηνός την ΣΕΑ για κάθε
αλλαγή των στοιχείων της απόφασης εγγραφής του
σκευάσματος. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφο−
ρούν τον αριθμό των μακρο−οργανισμών που περιέχει
η συσκευασία, εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.
3. Η εισαγωγή σκευασμάτων που περιέχουν μακρο−ορ−
γανισμούς, με σκοπό την επανεξαγωγή τους, επιτρέπε−
ται μόνο στην περίπτωση μακρο−οργανισμών που είναι
εγγεγραμμένοι στον ΕΚΜ ή στον κατάλογο του EPPO.
4. Ο κάτοχος σκευάσματος σκευάσματος που περι−
έχει μακρο−οργανισμούς εγγεγραμμένου στον ΕΚΣΦΜ
υποχρεούται:
α. Να τηρεί ιστοσελίδα με αναλυτικές πληροφορίες
στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον για τα στοιχεία
που αναγράφονται στην ετικέτα του σκευάσματος που
διαθέτει στην αγορά. Η ανάρτηση των πληροφοριών
αυτών θα πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο σε
διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία εγγραφής
του σκευάσματος στον ΕΚΣΦΜ.
β. Να παρέχει στην ΣΕΑ στατιστικά στοιχεία σχετικά
με τη διάθεση των σκευασμάτων στην αγορά, εφόσον
του ζητηθούν.
γ. Να παρέχει άμεσα στην ΣΕΑ πληροφορίες για τυχόν
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δυσμενείς επιδράσεις που σχετίζονται με την απελευ−
θέρωση του μακρο−οργανισμού.
δ. Σε περιπτώσεις μη ιθαγενών οργανισμών να πα−
ρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες και τις
τοποθεσίες απελευθέρωσής τους όταν ζητούνται από
την ΣΕΑ.
Άρθρο 7
Έλεγχοι και κυρώσεις
Για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και των
προϋποθέσεων της παρούσας πραγματοποιούνται έλεγ−
χοι σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 4036/2012 (Α΄8)
και επιβάλλονται, κατά περίπτωση, κυρώσεις σύμφωνα
με τα άρθρα 9, 10 και 11 του ίδιου νόμου.
Άρθρο 8
Μεταβατικό στάδιο
Ορίζεται ως μεταβατική περίοδος, για τα σκευάσμα−
τα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3,
αναγραφής του αριθμού εγγραφής στον ΕΚΣΦΜ στην
ετικέτα (άρθρο 6 παράγραφος 1) καθώς και της υποχρέ−
ωσης τήρησης ιστοσελίδας (άρθρο 6 παράγραφος 4) το
ένα (1) έτος από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΕΚΣΦ
στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ, ώστε να εξαντληθούν τυχόν
αποθέματα ετικετών που έχουν οι εταιρείες και να δοθεί ο
αναγκαίος χρόνος για το σχεδιασμό και τη δημοσιοποίηση
των σχετικών πληροφοριών, σύμφωνα με την παρούσα.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ\
ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΑΚΡΟ−ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Άρθρο 9
Αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής
σκευασμάτων φυτοπροστασίας
που περιέχουν μακρο−οργανισμούς − Προδιαγραφές −
Δικαιολογητικά.
1. Οι μονάδες παρασκευής πρέπει να πληρούν τα κρι−
τήρια του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄.
2. Για την αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρα−
σκευής σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν
μακρο−οργανισμούς και την εγγραφή τους στον οικείο
κατάλογο, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (Δημοσίου ή
Ιδιωτικού Δικαίου) υποβάλλει αίτηση στη ΣΕΑ συνοδευό−
μενη κατά περίπτωση από τα παρακάτω δικαιολογητικά.
α. Σκαρίφημα της μονάδας, υπογεγραμμένο από τον
κατά νόμο υπεύθυνο της επιχείρησης, με τα επιμέρους
τμήματα αυτής.
β. Υπόμνημα με γενική περιγραφή των εγκαταστάσεων
της μονάδας, της λειτουργίας αυτής, των μακρο−οργα−
νισμών που παράγει καθώς και λοιπών οργανισμών που
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους, υπογεγραμ−
μένο από τον κατά νόμο υπεύθυνο της επιχείρησης.
γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι η μονάδα πληροί τα κριτήρια
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ υπογεγραμμένη από τον κατά
νόμο υπεύθυνο της επιχείρησης.
δ. Ονοματεπώνυμο επιστημονικά υπεύθυνου της μο−
νάδας παρασκευής.
3. Οι λειτουργούσες υφιστάμενες εγχώριες μονάδες
υποβάλλουν την αίτηση της παραγράφου 2 εντός προ−
θεσμίας ενός (1) έτους μετά τη δημοσίευση της παρού−
σας απόφασης.
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Άρθρο 10
Αξιολόγηση αιτήσεως για αδειοδότηση μονάδας
παρασκευής σκευασμάτων φυτοπροστασίας
που περιέχουν μακρο−οργανισμούς −
Αρχές αξιολόγησης της αίτησης
1. Για την αξιολόγηση της αίτησης συστήνεται και συ−
γκροτείται τριμελής Επιτροπή. Με απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ορίζονται τα
μέλη της Επιτροπής, μετά από εισήγηση των αρμοδίων
Υπηρεσιών. Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής. Η
Επιτροπή αποτελείται από:
α. Ένα Γεωπόνο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Πα−
ραγωγής, ως Πρόεδρο.
β. Ένα Γεωπόνο της Δ/νσης Συστημάτων Ποιότητας,
Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων,
ως μέλος.
γ. Ένα Γεωπόνο του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού
Ινστιτούτου, ως μέλος.
Για κάθε τακτικό μέλος της Επιτροπής ορίζεται και
αναπληρωτής αυτού.
2. Η Επιτροπή, μετά από επιτόπιο έλεγχο στη μονά−
δα για το αν πληρούνται τα περιγραφόμενα στο ΠΑ−
ΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄, υποβάλλει την εισήγησή της στη ΣΕΑ,
η οποία εκδίδει και την σχετική απόφαση της άδειας
λειτουργίας για τη μονάδα παρασκευής σκευασμάτων
φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο−οργανισμούς.
Άρθρο 11
Διάρκεια ισχύος της άδειας − Διοικητικές κυρώσεις
επί παραβάσεων
1. Η χρονική διάρκεια της άδειας λειτουργίας της μο−
νάδας για παρασκευή σκευασμάτων φυτοπροστασίας

που περιέχουν μακρο−οργανισμούς είναι αορίστου δι−
αρκείας.
2. Τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία (3) χρόνια η Επι−
τροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 10 επανελέγχει
τις εγκαταστάσεις της μονάδας με επιτόπιο έλεγχο,
ώστε να διαπιστωθεί η τήρηση των προϋποθέσεων λει−
τουργίας αυτής.
3. Ο κάτοχος άδειας λειτουργίας της μονάδας για πα−
ραγωγή σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν
μακρο−οργανισμούς υποχρεούται να ενημερώσει εντός
ενός (1) μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων
με βάση τα οποία χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας.
4. Για την αλλαγή των στοιχείων με βάση τα οποία
χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας, απαιτείται η υποβολή
αίτησης τροποποίησης στην ΣΕΑ συνοδευόμενη από τα
κατά περίπτωση αποδεικτικά στοιχεία.
5. Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι η μονάδα παρα−
σκευής σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν
μακρο−οργανισμούς στερείται σχετικής άδειας λειτουρ−
γίας ή δεν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που
έχει θέσει η ΣΕΑ για την αδειοδότησή της, παρέχε−
ται χρονική διάρκεια έξι (6) μηνών στην μονάδα για να
συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παρούσας για να
υποβάλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εφ’
όσον η μονάδα δεν υποβάλει σχετικό αίτημα, μετά το
παρεχόμενο διάστημα των έξι (6) μηνών, η ΣΕΑ διαγρά−
φει τα σκευάσματα που παράγει αυτή από τον ΕΚΣΦΜ.
Άρθρο 12
Τα Παραρτήματα Α έως και Ε προσαρτώνται και απο−
τελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης
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MEΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȱʚ
ȵȺɁȻȾɃɇ ȾȰɈȰȿɃȳɃɇ ɇȾȵɉȰɇɀȰɈɏɁ ɌɉɈɃɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ ɅɃɉ ɅȵɆȻȵɍɃɉɁ ɀȰȾɆɃ-ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɉɇ

ɲ/ɲ

1

2

ȵʅʋʉʌɿʃɼ
ʉʆʉʅɲʍʀɲ
ʍʃɸʐɳʍʅɲʏʉʎ

ɀɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʊʎ:
ȳɹʆʉʎ, ȵʀɷʉʎ, (Ɉɳʇɻ,
Ƀɿʃʉɶɹʆɸɿɲ)

ȵʖɽʌʊʎ ʍʏʊʖʉʎ:
Ƀɿʃʉɶɹʆɸɿɲ, ȳɹʆʉʎ, ȵʀɷʉʎ

Ⱦɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ ɶɿɲ
ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ
ʋʌʉʉʌʀɺɸʏɲɿ

ȵʏɲɿʌɸʀɲ
ʋʉʐ
ɷɿɲʃɿʆɸʀ
ʏʉ
ʍʃɸʑɲʍʅɲ

Ȱʌɿɽʅʊʎ
ɸɶɶʌɲʔɼʎ
ȵȾɇɌɀ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȳʚ
ȵȺɁȻȾɃɇ ȾȰɈȰȿɃȳɃɇ ɀȰȾɆɃ-ɃɆȳȰɁȻɇɀɏɁ
(ȻȺȰȳȵɁɏɁ, ȵȻɇȰȳɃɀȵɁɏɁ, ȵȻɇȰȳɃɀȵɁɏɁ ȾȰȻ ȵȳȾȰɈȵɇɈȸɀȵɁɏɁ)
Ȱ/Ȱ
ɀȰȾɆɃɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ
1
Adalia bipunctata
Amblydromalus limonicus
2
(Amblyseius limonicus Syn.)
3
Amblyseius andersoni
4
Amblyseius montdorensis
5
Amblyseius swirskii
6
Anagyrus pseudococci
7
Anthocoris nemoralis
8
Aphelinus abdominalis
9
Aphidius colemani
10 Aphidius ervi
11 Aphidius matricariae
12 Aphidoletes aphidimyza
13 Atheta coriaria
14 Chilocorus bipustulatus
14 Chrysoperla carnea
16 Coccinella septempunctata
17 Cryprolaemus montrouzieri
18 Dacnusa sibirica
19 Delphastus catalinae
20 Diglyphus isaea
21 Encarsia formosa
22 Episyrphus balteatus
23 Eretmocerus eremicus
24 Eretmocerus mundus
25 Feltiella acarisuga
26 Heterohabditis becteriophora
27 Hippodamia variegata
Hypoaspis aculeifer
28
(Gaeolaelaps aculeifer Syn.)
29 Leptomastix algirica
30 Macrocheles robustulus
31 Macrolophus caliginosus
32 Macrolophus pygmaeus
33 Necremnus artynes
34 Neodryinus typhlocybae
Neoseiulus californicus
35
(Amblyseius californicus Syn.)
Neoseiulus cucumeris
36
(Amblyseius cucumeris Syn.)
37 Nephus bisignatus
38 Nephus includens

ɃȻȾɃȳȵɁȵȻȰ
Coccinellidae
Phytoseiidae

ɈȰɂȸ
Coleoptera
Mesostigmata

Phytoseiidae
Phytoseiidae
Phytoseiidae
Encyrtidae
Anthocoridae
Aphelinidae
Braconidae
Braconidae
Braconidae
Cecidomyiidae
Staphylinidae
Coccinellidae
Chrysopidae
Coccinellidae
Coccinellidae
Braconidae

Mesostigmata
Mesostigmata
Mesostigmata
Hymenoptera
Hemiptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Diptera
Coleoptera
Coleoptera
Neuroptera
Coleoptera
Coleoptera
Hymenoptera

Coccinellidae
Eulophidae
Aphelinidae
Syrphidae
Aphelinidae
Aphelinidae
Cecidomyiidae
Heterohabditidae
Coccinellidae
Laelapidae

Coleoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Diptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Diptera
Rhabditida
Coleoptera
Mesostigmata

Encyrtidae
Macrochelidae
Miridae
Miridae
Eulophidae
Dryinidae
Phytoseiidae

Hymenoptera
Mesostigmata
Hemiptera
Hemiptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Mesostigmata

Phytoseiidae

Mesostigmata

Coccinellidae
Coccinellidae

Coleoptera
Coleoptera
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Ȱ/Ȱ
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ɀȰȾɆɃɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ
Nesidiocoris tenuis
Orius laevigatus
Orius majusculus
Phasmarhabditis hermaphrodita
Phytoseiulus persimilis
Rodolia cardinalis
Steinernema carpocapsae
Steinernema feltiae
Steinernema kraussei
Stratiolaelaps miles
(Hypoaspis miles, S. scimitus
Syn.)
Trichogramma acheae
Trichogramma brassicae

ɃȻȾɃȳȵɁȵȻȰ
Miridae
Anthocoridae
Anthocoridae
Rhabditidae
Phytoseiidae
Coccinellidae
Steinernematidae
Steinernematidae
Steinernematidae
Laelapidae

ɈȰɂȸ
Hemiptera
Hemiptera
Hemiptera
Rhabditida
Mesostigmata
Coleoptera
Rhabditida
Rhabditida
Rhabditida
Mesostigmata

Trichogrammatidae
Trichogrammatidae

Hymenoptera
Hymenoptera
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȳʚ
ɉɅɃȴȵȻȳɀȰɈȰ
ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ 1
(Ȱʀʏɻʍɻ ɶɿɲ ɸɶɶʌɲʔɼ ʍʏʉʆ ȵȾɇɌɀ ɸʆʊʎ ʍʃɸʐɳʍʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ
ɸʀʆɲɿ ʃɲʏɲʖʘʌɻʅɹʆʉɿ ʍʏʉʆ ȵȾɀ ɼ ʍʏʉʆ ʃɲʏɳʄʉɶʉ ʏʉʐ EPPO)

ȰȻɈȸɇȸ ɅɆɃɇ ɈɃ ɉɅȰȰɈ ȳȻȰ ɈɃ ȵɀɅɃɆȻȾɃ ɇȾȵɉȰɇɀȰ____________________________
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ȵʏɲɿʌɸʀɲ ʋʉʐ ɷɿɲʃɿʆɸʀ ʏʉ ʍʃɸʑɲʍʅɲ
Ƀʆʉʅɲʍʀɲ ȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ
ȰɌɀ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ʏɻʎ ɹɷʌɲʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ɈȾ
Ʌʊʄɻ
ɍʙʌɲ
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ
Fax
E-mail
Ȼʍʏʉʍɸʄʀɷɲ

B

4
5
6
7
8
9

Ʌʌʊʍʘʋʉ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
(ɀɸ ʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ɲʀʏɻʍɻ ʆʉʅɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʏɲɿʌɸʀɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʋʌʉʍʙʋɻʍɼ ʏɻʎ)
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
Ⱥɹʍɻ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʏʉʐ ʋʌʉʍʙʋʉʐ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ (ɲʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɼ ɲʋʊ
ʏɻʆ ʋɲʌɲʋɳʆʘ)
ɈȾ
Ʌʊʄɻ
ɍʙʌɲ
ȵȿȿȰȴȰ
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ
Ɍɲʇ
E-mail

ȳ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ɇʏʉɿʖɸʀɲ Ʌɲʌɲʍʃɸʐɲʍʏɼ
Ƀʆʉʅɲʍʀɲ ȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ʏɻʎ ɹɷʌɲʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ɈȾ
Ʌʊʄɻ
ɍʙʌɲ
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ
Fax
E-mail
Ȼʍʏʉʍɸʄʀɷɲ

ȴ
1
2
3
4
5

Ɉɲʇɿʆʊʅɻʍɻ ʏʉʐ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ ɶɿɲ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɶʀʆɸʏɲɿ ɻ ɲʀʏɻʍɻ
Ⱦʄɳʍɻ
Ɉɳʇɻ
Ƀɿʃʉɶɹʆɸɿɲ
ȳɹʆʉʎ
ȵʀɷʉʎ - ɉʋʉɸʀɷʉʎ

1
2
3

ȵȿȿȰȴȰ
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ȵ
1
2

ȵʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ ɸʀɷʉʐʎ
Ʌʌʉʍɷɿʉʌʀʍʏɸ ʅɹʍɲ ʃɲɿ ʅɸɽʊɷʉʐʎ
ɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ʏʉʐ ɸʀɷʉʐʎ
ȴɿɲʏɼʌɻʍɻ ɷɸɿɶʅɳʏʘʆ ʋʌʉʎ ɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻ
(Voucher Specimens)

ɇɈ

ȵʅʋʉʌɿʃʊ ʊʆʉʅɲ ʍʃɸʐɳʍʅɲʏʉʎ

ȷ
1
2
3
4
5
6
7

ȵʖɽʌʊʎ ʍʏʊʖʉʎ
Ⱦʄɳʍɻ
Ɉɳʇɻ
Ƀɿʃʉɶɹʆɸɿɲ
ȳɹʆʉʎ
ȵʀɷʉʎ
ɉʋʉɸʀɷʉʎ
Ⱦʉɿʆʊ ʊʆʉʅɲ

ȸ

Ⱦɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ/ɸʎ ʋʉʐ ʋʌʉʉʌʀɺɸʏɲɿ ʏʉ ʍʃɸʑɲʍʅɲ

Ⱥ

Ƀ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʊʎ ɸʀʆɲɿ ʃɲʏɲʖʘʌɻʅɹʆʉʎ
ʍʏʉʆ ȵȾɀ (ɁȰȻ ɼ OɍȻ)

Ȼ

Ƀ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʊʎ ɸʀʆɲɿ ʃɲʏɲʖʘʌɻʅɹʆʉʎ ʍʏɻ
ʄʀʍʏɲ ʉʌɶɲʆɿʍʅʙʆ ȵɆɆɃ
(ɁȰȻ ɼ OɍȻ)

ȻȰ

Ɉʐʋʉʋʉʀɻʍɻ (ɸʀɷʉʎ ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎ)

ȻȲ

Ȳɿʉʄʉɶɿʃʊ ʍʏɳɷɿʉ ɷɿɳɽɸʍɻʎ

Ȼȳ

ɇʐʆɽɼʃɸʎ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ:

Ȼȴ

Ɉʌʊʋʉʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ

Ȼȵ
1
2

Ɉʊʋʉʎ ʋɲʌɲʍʃɸʐɼʎ ʏʉʐ ʍʃɸʐɳʍʅɲʏʉʎ
ɍʙʌɲ
Ʌʊʄɻ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɉʋʉɶʌɲʔɼ (Ɂʉʅʀʅʉʐ ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ ʏɻʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ)
ɇʔʌɲɶʀɷɲ ʏɻʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ

32595

32596

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ 2
(Ȱʀʏɻʍɻ ɶɿɲ ɸɶɶʌɲʔɼ ʍʏʉʆ ȵȾɇɌɀ ɸʆʊʎ ʍʃɸʐɳʍʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ
ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʃɲʏɲʖʘʌɻʅɹʆʉɿ ʍʏʉʆ ȵȾɀ ɼ ʍʏʉʆ ʃɲʏɳʄʉɶʉ ʏʉʐ EPPO ɲʄʄɳ ɲʋɲʆʏʙʆʏɲɿ (ʃɲʏɳɶʉʆʏɲɿ) ʍɸ
ʋɸʌɿʉʖɼ ʏʉʐ EPPO)
ȰȻɈȸɇȸ ɅɆɃɇ ɈɃ ɉɅȰȰɈ ȳȻȰ ɈɃ ȵɀɅɃɆȻȾɃ ɇȾȵɉȰɇɀȰ____________________________
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ȵʏɲɿʌɸʀɲ ʋʉʐ ɷɿɲʃɿʆɸʀ ʏʉ ʍʃɸʑɲʍʅɲ
Ƀʆʉʅɲʍʀɲ ȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ
ȰɌɀ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ʏɻʎ ɹɷʌɲʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ɈȾ
Ʌʊʄɻ
ɍʙʌɲ
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ
Fax
E-mail
Ȼʍʏʉʍɸʄʀɷɲ

B

4
5
6
7
8
9

Ʌʌʊʍʘʋʉ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
(ɀɸ ʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ɲʀʏɻʍɻ ʆʉʅɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʏɲɿʌɸʀɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʋʌʉʍʙʋɻʍɼ ʏɻʎ)
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
Ⱥɹʍɻ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʏʉʐ ʋʌʉʍʙʋʉʐ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ (ɲʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɼ ɲʋʊ
ʏɻʆ ʋɲʌɲʋɳʆʘ)
ɈȾ
Ʌʊʄɻ
ɍʙʌɲ
ȵȿȿȰȴȰ
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ
Ɍɲʇ
E-mail

ȳ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ɇʏʉɿʖɸʀɲ Ʌɲʌɲʍʃɸʐɲʍʏɼ
Ƀʆʉʅɲʍʀɲ ȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ʏɻʎ ɹɷʌɲʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ɈȾ
Ʌʊʄɻ
ɍʙʌɲ
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ
Fax
E-mail
Ȼʍʏʉʍɸʄʀɷɲ

ȴ
1
2
3
4
5

Ɉɲʇɿʆʊʅɻʍɻ ʏʉʐ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ ɶɿɲ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɶʀʆɸʏɲɿ ɻ ɲʀʏɻʍɻ
Ⱦʄɳʍɻ
Ɉɳʇɻ
Ƀɿʃʉɶɹʆɸɿɲ
ȳɹʆʉʎ
ȵʀɷʉʎ - ɉʋʉɸʀɷʉʎ

1
2
3

ȵȿȿȰȴȰ
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ȵ
1
2

ȵʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ ɸʀɷʉʐʎ
Ʌʌʉʍɷɿʉʌʀʍʏɸ ʅɹʍɲ ʃɲɿ ʅɸɽʊɷʉʐʎ
ɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ʏʉʐ ɸʀɷʉʐʎ
ȴɿɲʏɼʌɻʍɻ ɷɸɿɶʅɳʏʘʆ ʋʌʉʎ ɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻ
(Voucher Specimens)

ɇɈ

ȵʅʋʉʌɿʃʊ ʊʆʉʅɲ ʍʃɸʐɳʍʅɲʏʉʎ

ȷ
1
2
3
4
5
6
7

ȵʖɽʌʊʎ ʍʏʊʖʉʎ
Ⱦʄɳʍɻ
Ɉɳʇɻ
Ƀɿʃʉɶɹʆɸɿɲ
ȳɹʆʉʎ
ȵʀɷʉʎ
ɉʋʉɸʀɷʉʎ
Ⱦʉɿʆʊ ʊʆʉʅɲ

ȸ

Ⱦɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ/ɸʎ ʋʉʐ ʋʌʉʉʌʀɺɸʏɲɿ ʏʉ ʍʃɸʑɲʍʅɲ

Ⱥ

Ƀ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʊʎ ɸʀʆɲɿ ʃɲʏɲʖʘʌɻʅɹʆʉʎ
ʍʏʉʆ ȵȾɀ (ɁȰȻ ɼ OɍȻ)

Ȼ

Ƀ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʊʎ ɸʀʆɲɿ ʃɲʏɲʖʘʌɻʅɹʆʉʎ ʍʏɻ
ʄʀʍʏɲ ʉʌɶɲʆɿʍʅʙʆ ȵɆɆɃ
(ɁȰȻ ɼ OɍȻ)

ȻȰ

Ɉʐʋʉʋʉʀɻʍɻ (ɸʀɷʉʎ ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎ)

ȻȲ

Ȳɿʉʄʉɶɿʃʊ ʍʏɳɷɿʉ ɷɿɳɽɸʍɻʎ

Ȼȳ

ɇʐʆɽɼʃɸʎ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ:

Ȼȴ

Ɉʌʊʋʉʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ

Ȼȵ
1
2

Ɉʊʋʉʎ ʋɲʌɲʍʃɸʐɼʎ ʏʉʐ ʍʃɸʐɳʍʅɲʏʉʎ
ɍʙʌɲ
Ʌʊʄɻ
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ȻɇɈ
1
2
3

4
5
6
7
8
9

Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ʍʏɻ ɴɿʉʄʉɶʀɲ ʃɲɿ ʉɿʃʉʄʉɶʀɲ ʏʉʐ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ
Ȳɿʉʄʉɶɿʃʊʎ ʃʑʃʄʉʎ - ɶɸʆɸɹʎ
Ȳɿʉʄʉɶʀɲ
ȴɿɲʍʋʉʌɳ (ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʋʉʐ ɲʋɲʆʏɳʏɲɿ)
ɇʏʉɿʖɸʀɲ ʋʉʐ ʆɲ ʏɸʃʅɻʌɿʙʆʉʐʆ ʏɻʆ ʋɲʌʉʐʍʀɲ
ʏʉʐ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ʏʉʐ EPPO
ɀɻʖɲʆɿʍʅʉʀ ɸʋɿɴʀʘʍɻʎ (ʋʖ. ʅɸʏɲʆɳʍʏɸʐʍɻ,
ɷɿɳʋɲʐʍɻ ʃʄʋ)
ɀɻʖɲʆɿʍʅʉʀ ɷɿɲʍʋʉʌɳʎ (ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ʋʏɼʍɻʎ
ʃʄʋ)
ȵʑʌʉʎ ɸʆɷɿɲɿʏɻʅɳʏʘʆ (ʋʖ. ʄɿɴɲɷɿʃɹʎ
ɸʃʏɳʍɸɿʎ, ɷɸʆɷʌʙɷɸɿʎ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɸʎ ʃʄʋ)
ȵʑʌʉʎ ʇɸʆɿʍʏʙʆ ɼ ʄɸʀɲʎ
Ȱʍʔɳʄɸɿɲ ʍɸ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɸʎ ʃɲɿ ɲʐʏʉʔʐɼ
ʔʐʏɳ
Ɍʐʍɿʃʉʀ ɸʖɽʌʉʀ ʋʉʐ ʋɸʌɿʉʌʀɺʉʐʆ ʏʉʆ ʅɲʃʌʉʉʌɶɲʆɿʍʅʊ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɉʋʉɶʌɲʔɼ (Ɂʉʅʀʅʉʐ ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ ʏɻʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ)
ɇʔʌɲɶʀɷɲ ʏɻʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ 3
(Ȱʀʏɻʍɻ ɶɿɲ ɸɶɶʌɲʔɼ ʍʏʉʆ ȵȾɇɌɀ ɸʆʊʎ ʍʃɸʐɳʍʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ
ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʃɲʏɲʖʘʌɻʅɹʆʉɿ ʍʏʉʆ ȵȾɀ ɼ ʍʏʉʆ ʃɲʏɳʄʉɶʉ ʏʉʐ EPPO, ʃɲɿ ɷɸʆ ɲʋɲʆʏʙʆʏɲɿ (ʃɲʏɳɶʉʆʏɲɿ) ʍɸ
ʋɸʌɿʉʖɼ ʏʉʐ EPPO)
ȰȻɈȸɇȸ ɅɆɃɇ ɈɃ ɉɅȰȰɈ ȳȻȰ ɈɃ ȵɀɅɃɆȻȾɃ ɇȾȵɉȰɇɀȰ____________________________
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ȵʏɲɿʌɸʀɲ ʋʉʐ ɷɿɲʃɿʆɸʀ ʏʉ ʍʃɸʑɲʍʅɲ
Ƀʆʉʅɲʍʀɲ ȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ
ȰɌɀ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ʏɻʎ ɹɷʌɲʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ɈȾ
Ʌʊʄɻ
ɍʙʌɲ
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ
Fax
E-mail
Ȼʍʏʉʍɸʄʀɷɲ

B

4
5
6
7
8
9

Ʌʌʊʍʘʋʉ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
(ɀɸ ʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ɲʀʏɻʍɻ ʆʉʅɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʏɲɿʌɸʀɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʋʌʉʍʙʋɻʍɼ ʏɻʎ)
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
Ⱥɹʍɻ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʏʉʐ ʋʌʉʍʙʋʉʐ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ (ɲʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɼ ɲʋʊ
ʏɻʆ ʋɲʌɲʋɳʆʘ)
ɈȾ
Ʌʊʄɻ
ɍʙʌɲ
ȵȿȿȰȴȰ
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ
Ɍɲʇ
E-mail

ȳ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ɇʏʉɿʖɸʀɲ Ʌɲʌɲʍʃɸʐɲʍʏɼ
Ƀʆʉʅɲʍʀɲ ȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ʏɻʎ ɹɷʌɲʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ɈȾ
Ʌʊʄɻ
ɍʙʌɲ
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ
Fax
E-mail
Ȼʍʏʉʍɸʄʀɷɲ

ȴ
1
2
3
4
5

Ɉɲʇɿʆʊʅɻʍɻ ʏʉʐ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ ɶɿɲ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɶʀʆɸʏɲɿ ɻ ɲʀʏɻʍɻ
Ⱦʄɳʍɻ
Ɉɳʇɻ
Ƀɿʃʉɶɹʆɸɿɲ
ȳɹʆʉʎ
ȵʀɷʉʎ - ɉʋʉɸʀɷʉʎ

1
2
3

ȵȿȿȰȴȰ
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ȵ
1
2

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȵʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ ɸʀɷʉʐʎ
Ʌʌʉʍɷɿʉʌʀʍʏɸ ʅɹʍɲ ʃɲɿ ʅɸɽʊɷʉʐʎ
ɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ʏʉʐ ɸʀɷʉʐʎ
ȴɿɲʏɼʌɻʍɻ ɷɸɿɶʅɳʏʘʆ ʋʌʉʎ ɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻ
(Voucher Specimens)

ɇɈ

ȵʅʋʉʌɿʃʊ ʊʆʉʅɲ ʍʃɸʐɳʍʅɲʏʉʎ

ȷ
1
2
3
4
5
6
7

ȵʖɽʌʊʎ ʍʏʊʖʉʎ
Ⱦʄɳʍɻ
Ɉɳʇɻ
Ƀɿʃʉɶɹʆɸɿɲ
ȳɹʆʉʎ
ȵʀɷʉʎ
ɉʋʉɸʀɷʉʎ
Ⱦʉɿʆʊ ʊʆʉʅɲ

ȸ

Ⱦɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ/ɸʎ ʋʉʐ ʋʌʉʉʌʀɺɸʏɲɿ ʏʉ ʍʃɸʑɲʍʅɲ

Ⱥ

Ƀ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʊʎ ɸʀʆɲɿ ʃɲʏɲʖʘʌɻʅɹʆʉʎ
ʍʏʉʆ ȵȾɀ (ɁȰȻ ɼ OɍȻ)

Ȼ

Ƀ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʊʎ ɸʀʆɲɿ ʃɲʏɲʖʘʌɻʅɹʆʉʎ ʍʏɻ
ʄʀʍʏɲ ʉʌɶɲʆɿʍʅʙʆ ȵɆɆɃ
(ɁȰȻ ɼ OɍȻ)

ȻȰ

Ɉʐʋʉʋʉʀɻʍɻ (ɸʀɷʉʎ ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎ)

ȻȲ

Ȳɿʉʄʉɶɿʃʊ ʍʏɳɷɿʉ ɷɿɳɽɸʍɻʎ

Ȼȳ

ɇʐʆɽɼʃɸʎ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ:

Ȼȴ

Ɉʌʊʋʉʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ

Ȼȵ
1
2

Ɉʊʋʉʎ ʋɲʌɲʍʃɸʐɼʎ ʏʉʐ ʍʃɸʐɳʍʅɲʏʉʎ
ɍʙʌɲ
Ʌʊʄɻ
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ȻɇɈ
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

Ȼȷ
1
2
3

4
5

6

Ȼȸ
1
2
3
4
5
6

Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ʍʏɻ ɴɿʉʄʉɶʀɲ ʃɲɿ ʉɿʃʉʄʉɶʀɲ ʏʉʐ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ
Ȳɿʉʄʉɶɿʃʊʎ ʃʑʃʄʉʎ - ɶɸʆɸɹʎ
Ȳɿʉʄʉɶʀɲ
ȴɿɲʍʋʉʌɳ (ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʋʉʐ ɲʋɲʆʏɳʏɲɿ)
ɇʏʉɿʖɸʀɲ ʋʉʐ ʆɲ ʏɸʃʅɻʌɿʙʆʉʐʆ ʏɻʆ ʋɲʌʉʐʍʀɲ
ʏʉʐ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ʏʉʐ EPPO
ɀɻʖɲʆɿʍʅʉʀ ɸʋɿɴʀʘʍɻʎ (ʋʖ. ʅɸʏɲʆɳʍʏɸʐʍɻ,
ɷɿɳʋɲʐʍɻ ʃʄʋ)
ɀɻʖɲʆɿʍʅʉʀ ɷɿɲʍʋʉʌɳʎ (ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ʋʏɼʍɻʎ
ʃʄʋ)
ȵʑʌʉʎ ɸʆɷɿɲɿʏɻʅɳʏʘʆ (ʋʖ. ʄɿɴɲɷɿʃɹʎ
ɸʃʏɳʍɸɿʎ, ɷɸʆɷʌʙɷɸɿʎ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɸʎ ʃʄʋ)
ȵʑʌʉʎ ʇɸʆɿʍʏʙʆ ɼ ʄɸʀɲʎ
Ȱʍʔɳʄɸɿɲ ʍɸ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɸʎ ʃɲɿ ɲʐʏʉʔʐɼ
ʔʐʏɳ
Ɍʐʍɿʃʉʀ ɸʖɽʌʉʀ ʋʉʐ ʋɸʌɿʉʌʀɺʉʐʆ ʏʉʆ ʅɲʃʌʉʉʌɶɲʆɿʍʅʊ
Ⱦʄɿʅɲʏɿʃɹʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ ʏʉʐ ʏʊʋʉʐ ʃɲʏɲɶʘɶɼʎ
Ȱʌʖɿʃɼ ʋɸʌɿʉʖɼ ɷɿɲʍʋʉʌɳʎ ʏʘʆ ɸʖɽʌʙʆ
(ʖʙʌɲ ʃɲʏɲɶʘɶɼʎ)
ɇʃʉʋʊʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʃɲɿ ʖʌɼʍɻʎ
ȵɿʍɲɶʘɶɼ (ȳɿɲ ʅɲɺɿʃɼ ɲʆɲʋɲʌɲɶʘɶɼ)
Ȱʋɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻ (ȳɿɲ ɸʅʋʉʌɿʃɼ ɲʋɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻ)
Ɉʑʋʉʎ ɴɿʉʄʉɶɿʃɼʎ ʃɲʏɲʋʉʄɹʅɻʍɻʎ
(ȵʋɲʆɲʄɲʅɴɲʆʊʅɸʆɸʎ ɸʇɲʋʉʄʑʍɸɿʎ
(inundative)/ʃʄɲʍʍɿʃɼ/ɳʄʄɻ)
Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ (Ʌʌʉʍʏɲʏɸʐʅɹʆʉȸʅɿʋʌʉʍʏɲʏɸʐʅɹʆʉ-ʑʋɲɿɽʌʉʎ)
Ʌɸʌɿʉʖɼ ɲʋɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻʎ (Ȱʌɿɽʅʉʀ ʃɲɿ ʋɸʌɿʉʖɹʎ
ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ ɲʋɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻʎ ʍɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸɿʍɲɶʘɶʙʆ ɶɿɲ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʉʑʎ
ʍʃʉʋʉʑʎ ɼ ʃʄɲʍɿʃɼʎ ɴɿʉʄʉɶɿʃɼʎ ʃɲʏɲʋʉʄɹʅɻʍɻʎ)
ȳɸʘɶʌɲʔɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ɸʐɲʀʍɽɻʏʘʆ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ.
ȸ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆʘʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʋʉʐ
ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʋɻʌɸɲʍʏʉʑʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʋɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻ
ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɷɻʄʙʆʉʆʏɲɿ
ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɸʃʏʌʉʔɼʎ ɼ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ. Ʌɸʌɿɶʌɳʗʏɸ
ʍʖɹɷɿɲ ɲʋʉʔʐɶɼʎ ʃɲɿ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʃɿʆɷʑʆʘʆ ʄʊɶʘ ɷɿɲʔʐɶɼʎ ʍʏʉ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
ɈȾ
Ɉʉʋʉɽɸʍʀɲ
ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ (Ⱥɸʌʅʉʃɼʋɿɲ, ɸʆʏʉʅʉʏʌʉʔɸʀɲ
ʃʄʋ.)
ɀɹʏʌɲ ɶɿɲ ʏɻ ʅɻ ɷɿɲʔʐɶɼ ʏʉʐ ʅɲʃʌʉʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ ʍʏʉ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ɀɹʏʌɲ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʃɿʆɷʑʆʘʆ ɲʋʊ ɷɿɲʔʐɶɼ ʍʏʉ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
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ȿɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ ʃɲʏɲɶʘɶɼʎ ʃɲɿ ɷɿɲʍʋʉʌɳʎ ʏʉʐ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ. Ʌʉɿɲ ɸʀʆɲɿ ɻ ɳʅɸʍɻ
ʋʌʉɹʄɸʐʍɻ ʏʉʐ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ;
ɍʙʌɲ ʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ
ȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉ ʋʉʐ ʃɲʄʄɿɸʌɶɼɽɻʃɸ
Ʌɲʌɲɶʘɶʊʎ/Ʌʌʉʅɻɽɸʐʏɼʎ
Ʌɸʌɿʉʖɼ ʃɲʏɲɶʘɶɼʎ ʃɲɿ ɷɿɲʍʋʉʌɳʎ
Ʌɸʌɿʉʖɹʎ ʋʉʐ ɸɿʍɼʖɽɻʃɸ ʋʌʘʏʑʏɸʌɲ
Ȱʍʔɳʄɸɿɲ ʃɲɿ ɸʋɿɷʌɳʍɸɿʎ ʍʏɻʆ ʐɶɸʀɲ. ȴʐʆɻʏɿʃʉʀ ʃʀʆɷʐʆʉɿ ʃɲɿ ʅɹʏʌɲ ʋʉʐ ʋɲʀʌʆʉʆʏɲɿ
ɶɿɲ ʆɲ ʅɸɿʙʍʉʐʆ ʏɻʆ ɹʃɽɸʍɻ ʏʉʐ ʖʌɼʍʏɻ
ɉɶɸʀɲ ɲʆɽʌʙʋʉʐ (ʋʖ. Ȱʄʄɸʌɶʀɸʎ, ʔʉʌɹɲʎ
ɲʍɽɸʆɸɿʙʆ, ɸʌɸɽɿʍʅʊʎ ɷɹʌʅɲʏʉʎ ʃʄʋ)
ɉɶɸʀɲ ɺʙʘʆ
ɀɹʏʌɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʉʐ ʖʌɼʍʏɻ
Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ʋɳʆʘ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʃɿʆɷʑʆʉʐ
Ȼʍʏʉʌɿʃʊ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʘʆ ɲʋɸʄɸʐɽɸʌʙʍɸʘʆ ɼ
ɸɿʍɲɶʘɶʙʆ
Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ɲʋʊ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɸʎ ɲʆɲʄʑʍɸɿʎ
ʃɿʆɷʑʆʉʐ
ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʉʐ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ
Ɍʐʍɿʃʉʀ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀ (ʃʄɿʅɲʏɿʃʉʀ ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ)
Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀ ʋʊʌʘʆ (ɸʆɷɿɲɿʏɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ʇɸʆɿʍʏɹʎ)
ȴɸɷʉʅɹʆɲ ɸʋɿɴʀʘʍɻʎ (ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɶɿɲ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ɲʋʊ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɸʎ ɸʇɲʋʉʄʑʍɸɿʎ ɼ ʏʐʖɲʀɲ
ɸɿʍɲɶʘɶɼ)
ȵʆɷɸʀʇɸɿʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɲʋʊ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɸʎ
ɸʇɲʋʉʄʑʍɸɿʎ
ȵʃʏʀʅɻʍɻ ɸʑʌʉʐʎ ʇɸʆɿʍʏʙʆ
Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ɶɿɲ ʇɸʆɿʍʏɹʎ ʅɻ ʍʏʊʖʉɿ
ȱʄʄɲ ɸʀɷɻ ɸʃʏʊʎ ʍʏʊʖʉʐ ʋʉʐ ɸʄɹɶʖɽɻʃɲʆ ʘʎ
ʇɸʆɿʍʏɹʎ ɼ ʄɸʀɲ
ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɹʆʏɸʎ ɶɿɲ ɹʄɸɶʖʉ ʏʉʐ
ɸʑʌʉʐʎ ʏʘʆ ʇɸʆɿʍʏʙʆ
ȵʋɿɷʌɳʍɸɿʎ ʍɸ ʔʐʏɳ ʍʏʊʖʉʐʎ ʃɲɿ ʅɻ ʍʏʊʖʉʐʎ
(ʇɸʆɿʍʏɹʎ) ʏʉʐ ɸʖɽʌʉʑ

Ⱦȴ
1

ȱʅɸʍɸʎ ʃɲɿ ɹʅʅɸʍɸʎ ɸʋɿɷʌɳʍɸɿʎ ʍɸ ʅɻ ʍʏʊʖʉʐʎ
ȴʙʍʏɸ ʊʄɻ ʏɻ ɷɿɲɽɹʍɿʅɻ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ ʍɸ ɳʅɸʍɸʎ
ʃɲɿ ɹʅʅɸʍɸʎ ɸʋɿɷʌɳʍɸɿʎ ʍɸ ʅɻ ʍʏʊʖʉʐʎ ʃɲɿ
ɷʙʍʏɸ ʅʀɲ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʏʘʆ ʃɿʆɷʑʆʘʆ ɲʐʏʙʆ

Ⱦȵ

ȵʃʏʀʅɻʍɻ ʏʘʆ ʃɿʆɷʑʆʘʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʋɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻ ʏʉʐ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ ʍʏʉ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ȴʙʍʏɸ ʋɸʌɿʄɻʋʏɿʃɳ ʏɿʎ ɷɿɲɽɹʍɿʅɸʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ
ɸʃʏʀʅɻʍɻʎ ʏʘʆ ʃɿʆɷʑʆʘʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʋɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻ
ʏʉʐ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ ʍʏʉ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
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ȾɇɈ
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2
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1
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3
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Ⱦȸ
1
2

Ȱʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʉʔɹʄɻ ʏʉʐ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ. ȵʃʏʀʅɻʍɻ ʏɻʎ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎ, ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʃɲɿ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ʘʔɸʄɸɿʙʆ
ɀɹɽʉɷʉɿ ɶɿɲ ʆɲ ʃɲɽʉʌɿʍʏɸʀ ɻ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ
Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ɲʋʊ ɷʉʃɿʅɹʎ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎ
Ƀʔɹʄɻ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳ
Ƀʔɹʄɻ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɳ
Ʌɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɲʋɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻ
ȴɻʄʙʍʏɸ ɲʆ ʍʃʉʋɸʑɸʏɸ ʆɲ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼʍɸʏɸ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɲʋɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻ
Ȱʆ ɷɸ ʍʃʉʋɸʑɸʏɸ ʆɲ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼʍɸʏɸ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɲʋɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻ
ɸʇɻɶɼʍʏɸ ɶɿɲʏʀ ɷɸʆ ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉ
Ʌɸʌɿɶʌɳʗʏɸ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʃɲɿ ʏɻ ʍʐʖʆʊʏɻʏɲ ʏɻʎ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɲʋɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻ
Ʌɸʌɿɶʌɳʗʏɸ ʏɿʎ ʅɸɽʊɷʉʐʎ ʋʉʐ ɽɲ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ɶɿɲ ɲʆʀʖʆɸʐʍɻ ʏʉʐ ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ
ʃɲɿ ɶɿɲ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʏʘʆ ɸʋɿʋʏʙʍɸʙʆ ʏʉʐ
Ʌɸʌɿɶʌɳʗʏɸ ʏɿʎ ʅɸɽʊɷʉʐʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ
ʋʉʐ ɽɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʊʄɻʗɻ ɼ
ɸʄɲʖɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ɷɿɲʍʋʉʌɳʎ ʏʉʐ ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ
ʋɹʌɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ʏʉʋʉɽɸʍʀɲ ɲʋɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻʎ
ɀɹʏʌɲ ɸʄɹɶʖʉʐ ɹʃʏɲʃʏɻʎ ɲʆɳɶʃɻʎ
Ʌɸʌɿɶʌɳʗʏɸ ʅɹʏʌɲ ɸʄɹɶʖʉʐ ɹʃʏɲʃʏɻʎ ɲʆɳɶʃɻʎ ʍɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʅɻ ɲʆɲʅɸʆʊʅɸʆɻʎ ɷɿɲʍʋʉʌɳʎ
Ɉɸʃʅɻʌʀʘʍɻ ʏɻʎ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ ʏʘʆ
ʅɹʏʌʘʆ ɸʄɹɶʖʉʐ ɹʃʏɲʃʏɻʎ ɲʆɳɶʃɻʎ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɉʋʉɶʌɲʔɼ (Ɂʉʅʀʅʉʐ ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ ʏɻʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ)
ɇʔʌɲɶʀɷɲ ʏɻʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ
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ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ 4
(ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲʎ - ȿɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʏɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ- ɉʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʏʉʐ ɲɿʏʉʑʆʏɲ
ȴȸȿɏɇȸ ɅȿȸɆɃɈȸɈȰɇ ȰȻɈȸɇȸɇ - ɉɅɃɍɆȵɏɇȵȻɇ ɈɃɉ ȰȻɈɃɉɁɈȰ
ȳȻȰ ɈɃ ȵɀɅɃɆȻȾɃ ɇȾȵɉȰɇɀȰ:__________________________________
Ȱ

ȵȿȵȳɍɃɇ ɅȿȸɆɃɈȸɈȰɇ
ɁȰȻ-ɃɍȻ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ȸ ɲʀʏɻʍɻ ɸʀʆɲɿ ʋʄɼʌɻʎ;
ȴʊɽɻʃɲʆ ʊʄɸʎ ʉɿ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ;
Ƀɿ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɸʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ɹʖʉʐʆ ʋɲʌɲʍʖɸɽɸʀ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎ ɶʆʙʍɸɿʎ;
Ʌʌʊʍɽɸʏɲ ɼ ʍʖɸʏɿʃɳ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ɹʖʉʐʆ
ʍʐʅʋɸʌɿʄɻʔɽɸʀ ʍɸ ʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏɲ;
Ƀɿ ɲʆɲʔʉʌɹʎ ʍʏɲ ʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏɲ ɸʀʆɲɿ ʍɲʔɸʀʎ
ʍʏɻʆ ɲʀʏɻʍɻ;
Ɉɲ ʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏɲ ɸʀʆɲɿ ʍɲʔʙʎ ɲʌɿɽʅɻʅɹʆɲ;
ȴʊɽɻʃɲʆ ɲʆʏʀɶʌɲʔɲ ʏʘʆ ɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔɿʃʙʆ
ɲʆɲʔʉʌʙʆ;
Ʌʄɻʌʙɽɻʃɸ ʏʉ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʉ ʋɲʌɳɴʉʄʉ;
Ɉʉ ʍʃɸʑɲʍʅɲ ʋʌʉʉʌʀɺɸʏɲɿ ɶɿɲ ɸʅʋʉʌʀɲ;
Ɉʉ ʍʃɸʑɲʍʅɲ ʋʌʉʉʌʀɺɸʏɲɿ ɶɿɲ ɿɷʀɲ ʖʌɼʍɻ;

Ȳ
1

ɉɅɃɍɆȵɏɇȵȻɇ ɈɃɉ ȰȻɈɃɉɁɈȰ
Ƀ ɲɿʏʙʆ ʍʐʅʔʘʆɸʀ ʃɲɿ ɲʆɲʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɿʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 6 ʏɻʎ ɲʌɿɽ.
____________________(ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ)

ȳ

ȴȸȿɏɇȸ
(ʐʋɹʖɸɿ ɽɹʍɻ ɉʋɸʑɽʐʆɻʎ ȴɼʄʘʍɻʎ ʏʉʐ Ɂ. 1599/1986)
ȸ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʅɸ ɲʐʏɼ ʏɻʆ ɲʀʏɻʍɻ - ɷɼʄʘʍɻ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ
ɸʄɸɶʖɽɸʀ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉ ɲʌʖɸʀʉ ɳʄʄʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ (ɳʌɽʌʉ 8 ʋɲʌ. 4 ʏʉʐ Ɂ. 1599/1986).
ɀɸ ɲʏʉʅɿʃɼ ʅʉʐ ɸʐɽʑʆɻ ɷɻʄʙʆʘ ʊʏɿ ʊʄɲ ʏɲ ɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɲ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ɲʀʏɻʍɼ ʅʉʐ
ɸʀʆɲɿ ɲʄɻɽɼ ʃɲɿ ɲʃʌɿɴɼ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɷɼʄʘʍɻʎ ʗɸʐɷʙʆ ɼ ɲʆɲʃʌɿɴʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ
ɶʆʘʌʀɺʘ ʊʏɿ ɽɲ ɹʖʘ ʏɿʎ ʍʐʆɹʋɸɿɸʎ ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌ. 6 ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 22 ʏʉʐ Ɂ. 1599/1986.
.

ȴ

ɉɅɃȳɆȰɌȸ
(ɲʋʊ ʏʉʆ ʃɲʏɳ ʆʊʅʉ ʐʋɸʑɽʐʆʉ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ)

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
Ʉʆʉʅɲ ɲɿʏʉʑʆʏɲ

ɉʋʉɶʌɲʔɼ ʃɲɿ
ʍʔʌɲɶʀɷɲ ʏɻʎ ȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ / Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȴʚ
ɅȵɆȻȳɆȰɌȸ ȾȰȻ ɅɆɃȴȻȰȳɆȰɌȵɇ ȵȳɍɏɆȻɏɁ ɀɃɁȰȴɏɁ ɅȰɆȰɇȾȵɉȸɇ ɇȾȵɉȰɇɀȰɈɏɁ
ɌɉɈɃɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ ɅɃɉ ɅȵɆȻȵɍɃɉɁ ɀȰȾɆɃ-ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɉɇ

ȸ ʅʉʆɳɷɲ ʋɲʌɲʍʃɸʐɼʎ ʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆ ʔʐʏʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ
ʉʅʉɿɳɺɸɿ, ʍɸ ɶɸʆɿʃɹʎ ɶʌɲʅʅɹʎ, ʅɸ ʅʉʆɳɷɲ ʔʐʏʘʌɿɲʃʉʑ ʏʑʋʉʐ ʍɸ ʍʐʆɷʐɲʍʅʊ ʅɸ ɸʆʏʉʅʉʏʌʉʔɸʀʉ.
Ⱦɳɽɸ ʅʉʆɳɷɲ ɷʐʆɻʏɿʃɳ ɽɲ ʅʋʉʌʉʑʍɸ ʆɲ ɹʖɸɿ ʏʉʐʎ ʋɲʌɲʃɳʏʘ ʖʙʌʉʐʎ, ɲʆɳʄʉɶɲ ʃɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʃʏʌʉʔɼ ʃɳɽɸ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ. Ⱦɳʋʉɿʉɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ɲʐʏʉʑʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʍʏʉ
ʀɷɿʉ ʃʏʀʌɿʉ, ɽɸʌʅʉʃɼʋɿʉ ʃʄʋ. ɼ ʃɲɿ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɲʐʏʉʏɸʄɸʀʎ ʇɸʖʘʌɿʍʏʉʀ ʖʙʌʉɿ.
1. ɍʙʌʉʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼ ʃɲɽɲʌʙʆ ʔʐʏʙʆ.
ɇʏʉʆ ʖʙʌʉ ɲʐʏʊ ɻ ʅʉʆɳɷɲ ɽɲ ʋɲʌɳɶɸɿ ʏɲ ʃɲɽɲʌɳ ʔʐʏɳ, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼʍɸɿ ʍʏɻʆ ʍʐʆɹʖɸɿɲ
ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋɿʅʊʄʐʆʍɻ ʅɸ ʔʐʏʉʔɳɶɲ ɸʀɷɻ. Ƀ ʖʙʌʉʎ ɲʐʏʊʎ ɸʀʆɲɿ ʍʐʆɼɽʘʎ ɹʆɲ ɽɸʌʅʉʃɼʋɿʉ, ʅɸ ʋɳɶʃʉʐʎ
ʍʏʉʐʎ ʉʋʉʀʉʐʎ ɲʆɲʋʏʑʍʍʉʆʏɲɿ ʏɲ ʔʐʏɳ, ʍʐʆɼɽʘʎ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍɸ ʆɸɲʌʊ ʍʏɳɷɿʉ ʃɲɿ ʅɸ
ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɸʎ ɽɹʌʅɲʆʍɻʎ, ɳʌɷɸʐʍɻʎ, ɸʇɲɸʌɿʍʅʉʑ. ȵʀʆɲɿ ɶɸʆɿʃɳ ʖʙʌʉʎ ʖɲʅɻʄʙʆ ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ, ʖʘʌʀʎ
ɿɷɿɲʀʏɸʌɸʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ.
2. ɍʙʌʉʎ ɷɿɲʏɼʌɻʍɻʎ ʐʋʉʍʏʌʘʅɳʏʘʆ ʔʐʏɿʃɼʎ ʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ.
ȵʀʆɲɿ ɹʆɲʎ ʖʙʌʉʎ ʍʏʉʆ ʉʋʉʀʉ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ɸʄɸɶʖʊʅɸʆɸʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ ɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʐɶʌɲʍʀɲʎ, ʊʋʉʐ
ɷɿɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʃʊʆɷʐʄʉɿ, ʃɲʌʋʉʀ, ʍʋʊʌʉɿ ʃʄʋ.. ȵʀʆɲɿ ɶɸʆɿʃɳ ʖʙʌʉʎ ʖɲʅɻʄʙʆ ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ, ʖʘʌʀʎ
ɿɷɿɲʀʏɸʌɸʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ, ʊʋʘʎ ʃɲɿ ʉ ʖʙʌʉʎ ʊʋʉʐ ʋɲʌɳɶʉʆʏɲɿ ʏɲ ʃɲɽɲʌɳ ʔʐʏɳ.
3. ɍʙʌʉʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʔʐʏʉʔɳɶʘʆ ʉʌɶɲʆɿʍʅʙʆ.
Ȱʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏʉʐʎ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ ʋʉʐ ɻ ʅʉʆɳɷɲ ʋɲʌɳɶɸɿ ʉɿ ʖʙʌʉɿ ɲʐʏʉʀ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʀʆɲɿ
ɽɸʌʅʉʃɼʋɿɲ ɼ ʍʏɸɶɲʍʅɹʆʉɿ ʃʄɸɿʍʏʉʀ ʖʙʌʉɿ. ɇʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ɲʐʏʉʑʎ ʅɸʏɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʏɲ ʃɲɽɲʌɳ ʔʐʏɳ ɼ
ʏɲ ʔʐʏɿʃɳ ʐʋʉʍʏʌʙʅɲʏɲ ɶɿɲ ʆɲ ɸʋɿʅʉʄʐʆɽʉʑʆ ʅɸ ʏɲ ʔʐʏʉʔɳɶɲ ɸʀɷɻ. ɇʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ɲʐʏʉʑʎ ʋʌɹʋɸɿ
ʆɲ ɸʇɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿ ɻ «ʍʏɸɶɲʆʊʏɻʏɳ» ʏʉʐʎ, ʙʍʏɸ ʆɲ ʅɻ ɷɿɲʔʑɶʉʐʆ ʍʏʉ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ʏɲ ʔʐʏʉʔɳɶɲ
ɸʀɷɻ. ȳɿɲ ʏʉʆ ʄʊɶʉ ɲʐʏʊ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ʋɲʌɲʃɳʏʘ:
ɲ. Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆɻ ʋʌʊʍɴɲʍɻ ʍʏɿʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʃɲɿ ʍʏʉʆ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ, ʅʊʆʉ ʍɸ ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ, ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ɲʆɲʌʏɳʏɲɿ ʍɸ ɸʅʔɲʆɼ ʖʙʌʉ ʍʏɻ ʅʉʆɳɷɲ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ.
ɴ. Ɉɼʌɻʍɻ ɸɶʖɸɿʌɿɷʀʉʐ ʍʏʉ ʉʋʉʀʉ ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʉɿ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʃʉʄʉʐɽɻɽʉʑʆ ʍɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɷɿɲʔʐɶɼʎ ʔʐʏʉʔɳɶʘʆ ʉʌɶɲʆɿʍʅʙʆ.
ɶ. ɇʐʍʏɼʅɲʏɲ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʏʉʐ ʖʙʌʉʐ (ʋ.ʖ ʋɸʌʀʔʌɲʇɻ, ʍʐʆɲɶɸʌʅʊʎ, ʃ.ɲ).
ɷ. ɀɹʏʌɲ ɲʋʉʏʌʉʋɼʎ ɸʇʊɷʉʐ ɼ ʃɲɿ ɸɿʍʊɷʉʐ ʔʐʏʉʔɳɶʘʆ ʉʌɶɲʆɿʍʅʙʆ ɶɿɲ ʆɲ ʅɻʆ ɷɻʅɿʉʐʌɶɻɽʉʑʆ
ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ ʍʏɿʎ ɶɸɿʏʉʆɿʃɹʎ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɸʎ ʃɲɿ ʍʏʉ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ɼ ʃɲɿ ɸʋɿʅʉʄʑʆʍɸɿʎ ʏɻʎ ɸʃʏʌʉʔɼʎ.
ɸ. Ⱦɲʏɳʄʄɻʄɲ ʅɹʏʌɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʏʌʉʔɼ ʏʘʆ ʔʐʏɿʃʙʆ ʐʋʉʄɸɿʅʅɳʏʘʆ.
ʍʏ. Ⱦɲʏɳʄʄɻʄɲ ʅɹʏʌɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐɶɿɸɿʆɼ ʃɲɿ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ.
ɺ. Ⱦɲʏɳʄʄɻʄɲ ʏɸʖʆɿʃɳ ʅɹʍɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʏʘʆ ʖʙʌʘʆ ʃɲɿ ʏʉʐ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ.
ɻ. Ɋʋɲʌʇɻ ʋʌʉɽɲʄɳʅʉʐ ʏʊʍʉ ʍʏɲ ɽɸʌʅʉʃɼʋɿɲ ʊʍʉ ʃɲɿ ʍʏʉʐʎ ʃʄɸɿʍʏʉʑʎ ʍʏɸɶɲʍʅɹʆʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ɽ. ȵʆʏʉʅʉʄʉɶɿʃɹʎ ʍɼʏɸʎ ʅɸ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ʅɹɶɸɽʉʎ ɴʌʉɶʖʀɷʘʆ ʏʉʐ ʋʄɹɶʅɲʏʊʎ ʏʉʐʎ, ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏʉ
ʔʐʏʉʔɳɶʉ ʉʌɶɲʆɿʍʅʊ.
ɿ. Ɋʋɲʌʇɻ ʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ, ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ, ʔʘʏɸɿʆʙʆ ɼ ʃʉʄʄɻʏɿʃʙʆ ʋɲɶʀɷʘʆ ʍʏʉʐʎ ʋʌʉɽɲʄɳʅʉʐʎ.
ɿɲ. ɍʌɼʍɻ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃɼʎ ɸʆɷʐʅɲʍʀɲʎ ɲʋʊ ʏʉ ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ, ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʉʏʌʉʋɼ
ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ɸʆʏʊʅʘʆ (ʔʊʌʅɲ, ɶɳʆʏɿɲ, ʅɳʍʃɲ).
ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ʉɿ ɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆʉɿ-ʋɸʌɿɶʌɲʔʊʅɸʆʉɿ ʖʙʌʉɿ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʔʐʏʉʔɳɶʘʆ ʉʌɶɲʆɿʍʅʙʆ ɷɸʆ
ɲʔʉʌʉʑʆ ɸʋɿɴʄɲɴɸʀʎ ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ ʃɲʌɲʆʏʀʆɲʎ, ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʉʋʉʀʉʐʎ ɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ
ʋʉʐ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻ ʔʐʏʉʒɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ.
ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɷɿɲʔʐɶɼʎ ʍʏʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ɸʋɿɴʄɲɴʙʆ ʔʐʏʉʔɳɶʘʆ ʉʌɶɲʆɿʍʅʙʆ ɻ ʅʉʆɳɷɲ
ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ʏɿʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʏʉʐ ʏɻʌʉʑʅɸʆʉʐ ɸɶʖɸɿʌɿɷʀʉʐ ɶɿɲ ʏʉʆ ʍʃʉʋʊ ɲʐʏʊ, ʃɲʏɲɶʌɳʔɸɿ ʏʉ ʍʐʅɴɳʆ
ʍʏʉ ɻʅɸʌʉʄʊɶɿʉ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʃɲɿ ɸʆɻʅɸʌʙʆɸʏɲɿ ɸɶɶʌɳʔʘʎ ɻ ȴ/ʆʍɻ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ Ɍʐʏɿʃɼʎ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ,
ɶɿɲ ʏɿʎ ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ ʏɻʎ ɷɿɲʔʐɶɼʎ ʃɲɿ ʏɲ ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ʋʉʐ ɸʄɼʔɽɻʍɲʆ.

4. ɍʙʌʉʎ ʅɲɺɿʃɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʘʔɸʄʀʅʘʆ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʙʆ.
ɇʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ɲʐʏʉʑʎ ʅɸʏɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʏɲ ʔʐʏɳ ɼ ʏɲ ʔʐʏɿʃɳ ʐʋʉʍʏʌʙʅɲʏɲ, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɹʖʉʐʆ
ʋʌʉʍɴʄɻɽɸʀ ɲʋʊ ʏɲ ʔʐʏʉʔɳɶɲ ɸʀɷɻ ʃɲɿ ɸʆ ʍʐʆɸʖɸʀɲ ɸʇɲʋʉʄʑʉʆʏɲɿ ʉɿ ʘʔɹʄɿʅʉɿ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʀ,
ɶɿɲ ʆɲ ɲʆɲʋʏʐʖɽʉʑʆ. Ƀɿ ʖʙʌʉɿ ɲʐʏʉʀ ɹʖʉʐʆ ɸʄɸɶʖʊʅɸʆɸʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ ɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʐɶʌɲʍʀɲʎ, ɶɿɲ
ʆɲ ɸʇɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆ ɳʌɿʍʏʉ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏʘʆ ʘʔɸʄʀʅʘʆ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʙʆ.
ȳɿɲ ʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ɲʐʏʉʑʎ ɿʍʖʑʉʐʆ ʉɿ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ʋʉʐ ɲʆɲʋʏʑʖɽɻʃɲʆ ʃɲɿ ɿʍʖʑʉʐʆ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ
ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʏʘʆ ʔʐʏʉʔɳɶʘʆ ʉʌɶɲʆɿʍʅʙʆ.
5. ɍʙʌʉʎ ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎ, ʋɲʌɲʅʉʆɼʎ ʃɲɿ ɲʋʉʍʏʉʄɼʎ ʋʌʉʎ ɷɿɳɽɸʍɻ ʏʘʆ ʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆ ʔʐʏʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ.
ɇʏʉʆ ʖʙʌʉ ɲʐʏʊ ʍʐʍʃɸʐɳɺʉʆʏɲɿ ʍɸ ɷɿɳʔʉʌɸʎ ʅʉʌʔɹʎ , ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ, ʉɿ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʀ ɶɿɲ
ʏɻʆ ɲʋʉʍʏʉʄɼ ʃɲɿ ɷɿɳɽɸʍɻ ʍʏʉʐʎ ʖʌɼʍʏɸʎ. Ȱʆ ʉɿ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʀ ɷɸʆ ɷɿɲʏɸɽʉʑʆ ʏɻʆ ʀɷɿɲ ɻʅɹʌɲ
ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʍʐʄʄɹɶʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʍʐʍʃɸʐɳɺʉʆʏɲɿ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ɲʋʉɽɻʃɸʐʏʉʑʆ ɶɿɲ ʍʑʆʏʉʅʉ ʖʌʉʆɿʃʊ
ɷɿɳʍʏɻʅɲ ʍɸ ɷʘʅɳʏɿɲ ʗʐɶɸʀɲ, ɸʔ’ ʊʍʉʆ ɷɿɲɽɹʏɸɿ ɻ ʅʉʆɳɷɲ, ʊʋʉʐ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ɸʄɸɶʖʊʅɸʆɸʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ
ɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʐɶʌɲʍʀɲʎ.
6. ɍʙʌʉʎ ʋʉɿʉʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ʏʘʆ ʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆ ʔʐʏʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ.
ȵʀʆɲɿ ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʊʎ ʖʙʌʉʎ ɸʔʉɷɿɲʍʅɹʆʉʎ ʅɸ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɳ ʊʌɶɲʆɲ, ʊʋʉʐ ʏʉ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʏɻʎ ʅʉʆɳɷɲʎ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɹʎ-ʋɸɿʌɲʅɲʏɿʃɹʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ.
7. Ȱʋʉɽɻʃɸʐʏɿʃʉʀ ʖʙʌʉɿ.
ɇʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ɲʐʏʉʑʎ ɲʋʉɽɻʃɸʑʉʆʏɲɿ ʏɲ ʐʄɿʃɳ ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎ ʏɻʎ ʅʉʆɳɷɲʎ, ʉɿ ʋʌʙʏɸʎ ʑʄɸʎ ʋʉʐ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʃʄʋ.
8. ȳʌɲʔɸʀɲ.

Ƀɿ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʋɸʌɿɶʌɲʔʊʅɸʆʉɿ ʖʙʌʉɿ ʏʘʆ ʋɲʌɲɶʌɳʔʘʆ 1-4 ʍʐʆɿʍʏʙʆʏɲɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ, ʊʋʘʎ
ʋʌʉɲʆɲʔɹʌɽɻʃɸ, ɲʐʏʉʏɸʄɸʀʎ ʇɸʖʘʌɿʍʏʉʀ ʖʙʌʉɿ, ʙʍʏɸ ʆɲ ʅɻʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ ʅɸʏɲʇʑ ɲʐʏʙʆ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ƀɿ ʅʉʆɳɷɸʎ ʋɲʌɲʍʃɸʐɼʎ ʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆ ʔʐʏʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ, ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ
ʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʏɻʆ ʍʖɸʏɿʃɼ ɳɷɸɿɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʋɸʌɿɶʌɲʔʊʅɸʆɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ, ɷɸʆ
ɲʋɲʄʄɳʍʍʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ɹʃɷʉʍɻʎ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ɲɷɸɿʙʆ ɲʋʊ ɳʄʄʉʐʎ ʔʉʌɸʀʎ ʏʉʐ ȴɻʅʉʍʀʉʐ
ɸʔʚ ʊʍʉʆ ʏʉ ɸʋɿɴɳʄʉʐʆ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ.
Ƀɿ ʅʉʆɳɷɸʎ ʋɲʌɲʍʃɸʐɼʎ ʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆ ʔʐʏʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ ʅɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ɸʃʋɲɿɷɸʐʅɹʆʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʃɲɿ ʆɲ ʏɻʌʉʑʆ ɻʅɸʌʉʄʊɶɿʉ ɸʌɶɲʍɿʙʆ.

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȵʚ
ȵɅȵɂȸȳȸɇȸ ɇɉɁɈɃɀɃȳɆȰɌȻɏɁ

ȵȾɇɌɀ: ȵɽʆɿʃʊʎ Ⱦɲʏɳʄʉɶʉʎ ʏʘʆ ɇʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆ Ɍʐʏʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ ɀɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ
ȵȾɀ: ȵɽʆɿʃʊʎ Ⱦɲʏɳʄʉɶʉʎ ɀɲʃʌʉ-ʉʌɶɲʆɿʍʅʙʆ
ɉɅȰȰɈ: ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ȱɶʌʉʏɿʃɼʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ Ɉʌʉʔʀʅʘʆ
ɇȵȰ: ɇʐʆʏʉʆɿʍʏɿʃɼ ȵɽʆɿʃɼ Ȱʌʖɼ
ȴɅɌɅ: ȴ/ʆʍɻ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ Ɍʐʏɿʃɼʎ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ
ȴɇɅȲɅ&ȳȵ: ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ Ʌʉɿʊʏɻʏɲʎ, Ȳɿʉʄʉɶɿʃɼʎ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ ʃɲɿ ȳɸʘɶʌɲʔɿʃʙʆ ȵʆɷɸʀʇɸʘʆ
ɈȲɅɌɅ: Ɉʅɼʅɲ Ȳɿʉʄʉɶɿʃʙʆ Ʌʌʉʁʊʆʏʘʆ Ɍʐʏɿʃɼʎ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ
ɀɌȻ: ɀʋɸʆɳʃɸɿʉ Ɍʐʏʉʋɲɽʉʄʉɶɿʃʊ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉ
ȵȲȾ: ȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉ Ȳɿʉʄʉɶɿʃɼʎ Ⱦɲʏɲʋʉʄɹʅɻʍɻʎ
EPPO: European Plant Protection Organization (ȵʐʌʘʋɲʁʃʊʎ ʃɲɿ ɀɸʍʉɶɸɿɲʃʊʎ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊʎ Ɍʐʏʉʒɶɸʀɲʎ)

32607

32608

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 13
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από την 01−11−2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

32609

32610

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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*02026220210140024*
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