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Θζμα: «Κατάρτιςθ Εκνικοφ Καταλόγου των Σκευαςμάτων Φυτοπροςταςίασ που
περιζχουν Μακρο-οργανιςμοφσ και αδειοδότθςθ εγχϊριων μονάδων
παραςκευισ Σκευαςμάτων Φυτοπροςταςίασ που περιζχουν μακροοργανιςμοφσ».
ΑΠΟΦΑΘ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Το Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ/8/2012) «Διάκεςθ γεωργικϊν φαρμάκων ςτθν αγορά, ορκολογικι χριςθ
αυτϊν και ςυναφείσ διατάξεισ», ο οποίοσ ενςωματϊνει και τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ αρικ.
2009/128/ΕΚ τθσ 21-10-2009 (L 309/71) «Σχετικά με τθν κοινι κζςθ του Συμβουλίου που αφορά τον
κακοριςμό πλαιςίου Κοινοτικισ δράςθσ με ςκοπό τθν επίτευξθ τθσ ορκολογικισ χριςθσ των
γεωργικϊν φαρμάκων», και ειδικότερα το άρκρο 48 «Σκευάςματα φυτοπροςταςίασ που περιζχουν
μακρο-οργανιςμοφσ».
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2. Τθ Διεκνι Σφμβαςθ Ρροςταςίασ Φυτϊν όπωσ κυρϊκθκε με τον Ν. 3495/2006 (Αϋ215) «Κφρωςθ του
νζου ανακεωρθμζνου κειμζνου τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Ρροςταςίασ Φυτϊν», όπωσ ιςχφει.
3. Το Ρ.Δ. 365/2002 (Αϋ307) «Μζτρα προςταςίασ κατά τθσ ειςαγωγισ από άλλο κράτοσ μζλοσ ι τρίτθ
χϊρα ςτθ Χϊρα ι μζςω αυτισ ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Κοινότθτασ οργανιςμϊν επιβλαβϊν για τα
φυτά ι τα φυτικά προϊόντα και κατά τθσ εξάπλωςισ τουσ ςτο εςωτερικό τθσ, ςε ςυμμόρφωςθ προσ
τθν Οδθγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου και των Οδθγιϊν 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 τθσ Επιτροπισ» όπωσ ιςχφει.
4. Το Ρ.Δ. 152/2009 (Αϋ 194) «Θζςπιςθ των όρων βάςει των οποίων οριςμζνοι επιβλαβείσ οργανιςμοί,
φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που αναφζρονται ςτα Ραραρτιματα Ι ζωσ V του Ρ.Δ.
365/2002 (Αϋ 307), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, μποροφν να ειςάγονται ι να διακινοφνται
εντόσ τθσ Χϊρασ ι μζςω τθσ Χϊρασ ςε άλλα κράτθ μζλθ τθσ Κοινότθτασ ι εντόσ οριςμζνων
προςτατευόμενων ηωνϊν τθσ, για δοκιμζσ ι για επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ και για εργαςίεσ επιλογισ
ποικιλιϊν, και κατάργθςθ του Ρ.Δ. 141/1998 (Αϋ 108), ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία
2008/61/ΕΚ τθσ Επιτροπισ».
5. Τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, «για τθ βιολογικι παραγωγι και τθν επιςιμανςθ των
βιολογικϊν προϊόντων και τθν κατάργθςθ του Κανονιςμοφ (ΕΟΚ) αρικ. 2092/91» (EL 189).
6. Το γεγονόσ ότι με τθν ζκδοςθ αυτισ τθσ απόφαςθσ δεν προκφπτει δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ
προχπολογιςμοφ.
ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ
ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ
Άρκρο 1
κοπόσ και πεδίο εφαρμογισ
1. Με τθν παροφςα απόφαςθ:
α) Κακορίηονται οι πλθροφορίεσ και οι μελζτεσ που κατακζτουν οι ενδιαφερόμενοι όςον αφορά τθν
εγγραφι ςτον εκνικό κατάλογο των ςκευαςμάτων φυτοπροςταςίασ που περιζχουν μακροοργανιςμοφσ.
β) Κακορίηεται το πλαίςιο κυκλοφορίασ των ςκευαςμάτων φυτοπροςταςίασ που περιζχουν μακροοργανιςμοφσ.
γ) Κακορίηονται οι προχποκζςεισ για τθν αδειοδότθςθ μονάδων παραςκευισ ςκευαςμάτων
φυτοπροςταςίασ που περιζχουν μακρο-οργανιςμοφσ.
δ) Ορίηονται οι αρμόδιεσ αρχζσ αξιολόγθςθσ των αιτιςεων των ενδιαφερομζνων για τθν εγγραφι ςτον
εκνικό κατάλογο των ςκευαςμάτων φυτοπροςταςίασ που περιζχουν μακρο-οργανιςμοφσ.
ε) Ορίηονται οι αρμόδιεσ αρχζσ αξιολόγθςθσ των αιτιςεων των ενδιαφερομζνων για τθν αδειοδότθςθ
μονάδων παραςκευισ ςκευαςμάτων φυτοπροςταςίασ που περιζχουν μακρο-οργανιςμοφσ.
ςτ) Ορίηονται οι αρμόδιεσ αρχζσ ελζγχου εφαρμογισ των διατάξεων τθσ παροφςασ απόφαςθσ.
2. Η παροφςα απόφαςθ εφαρμόηεται με τθν επιφφλαξθ άλλων διεκνϊν, ενωςιακϊν ι εκνικϊν
διατάξεων για κζματα φυτοχγείασ.
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ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΕΤΑΜΑΣΩΝ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΤΝ ΜΑΚΡΟ-ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ
Άρκρο 2
Γενικό πλαίςιο
1. Καταρτίηεται Εκνικόσ Κατάλογοσ των κευαςμάτων Φυτοπροςταςίασ που περιζχουν Μακροοργανιςμοφσ (ΕΚΦΜ), ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΗΜΑ Αϋ τθσ παροφςασ, ο οποίοσ κα τθρείται ςτθν
Δ/νςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ (ΔΠΦΠ), θ οποία κακορίςκθκε ωσ υντονιςτικι Εκνικι
Αρχι (ΕΑ) με το άρκρο 3 του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ/8/2012). Στον οποίο ΕΚΣΦΜ αναγράφονται τα
ακόλουκα ςτοιχεία για το κάκε ςκεφαςμα:
α. Το εμπορικό όνομα του ςκευάςματοσ
β. Ο μακρο-οργανιςμόσ (Οικ., Γζνοσ, Είδοσ)
γ. Ο εχκρόσ-ςτόχοσ τθσ καλλιζργειασ (Οικ., Γζνοσ, Είδοσ)
δ. Η καλλιζργεια για τθν οποία προορίηεται
ε. Η εταιρεία που διακινεί το ςκεφαςμα
ςτ. Ο αρικμόσ εγγραφισ ΥΡΑΑΤ
2. Η εγγραφι ενόσ ςκευάςματοσ που περιζχει μακρο-οργανιςμοφσ ςτον ΕΚΣΦΜ γίνεται με απόφαςθ
τθσ ΔΡΦΡ μετά τθν αξιολόγθςθ των υποβλθκζντων κατά περίπτωςθ, ςτοιχείων, δικαιολογθτικϊν,
μελετϊν κλπ και είναι αορίςτου διαρκείασ.
3. Απαγορεφεται θ παραγωγι ι θ ειςαγωγι και διάκεςθ ςτθν αγορά, κακϊσ και θ ειςαγωγι για ιδία
χριςθ, με ςκοπό τθν βιολογικι αντιμετϊπιςθ των επιβλαβϊν οργανιςμϊν των καλλιεργειϊν,
ςκευάςματοσ φυτοπροςταςίασ που περιζχει μακρο-οργανιςμοφσ, το οποίο ςεν είναι εγγεγραμμζνο
ςτον ΕΚΣΦΜ.
4. Ο ΕΚΣΦΜ αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων (ΥΡΑΑΤ)
και με ευκφνθ τθσ ΣΕΑ ενθμερϊνεται ςυνεχϊσ.
5. Συμπλθρωματικά του ΕΚΣΦΜ, προσ υποβοικθςθ των ενδιαφερομζνων φορζων για τθ ςυναλλαγι
τουσ με τισ εμπλεκόμενεσ Υπθρεςίεσ του ΥΡΑΑΤ, καταρτίηεται Εκνικόσ Κατάλογοσ Μακροοργανιςμϊν (ΕΚΜ), ικαγενϊν, ειςαγομζνων, ειςαγομζνων και εγκατεςτθμζνων, ςφμφωνα με το
ΡΑΑΤΗΜΑ Βϋ τθσ παροφςασ, ο οποίοσ αναρτάται και αυτόσ ςτθν ιςτοςελίδα του ΥΡΑΑΤ και με
ευκφνθ τθσ ΣΕΑ ενθμερϊνεται ςυνεχϊσ.

Άρκρο 3
Διαδικαςία υποβολισ αιτιςεωσ για εγγραφι ςκευάςματοσ που περιζχει μακρο-οργανιςμοφσ ςτον
ΕΚΦΜ
1. Αίτθςθ για εγγραφι ενόσ ςκευάςματοσ που περιζχει μακρο-οργανιςμοφσ ςτον ΕΚΣΦΜ υποβάλλεται
από νομικό ι φυςικό πρόςωπο που ζχει ζδρα ςτθν Ελλάδα, είτε αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω
εκπροςϊπου του, ο οποίοσ παράγει και διακζτει ςτθν αγορά ι ειςάγει και διακζτει ςτθν αγορά ι
ειςάγει προσ ίδια χριςθ.
F:\inputdoc\stougian\diavouleush_skevasmaton_fytoprostasias.doc

3

2. Η εγγραφι ενόσ ςκευάςματοσ που περιζχει μακρο-οργανιςμοφσ ςτον ΕΚΣΦΜ γίνεται μετά από τθν
κατάκεςθ ζντυπθσ ςυμπλθρωμζνθσ αίτθςθσ του αιτοφντα ςτθ ΔΡΦΡ, ςυνοδευόμενθ από τα κατά
περίπτωςθ ςτοιχεία-δικαιολογθτικά (ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι). Η ΔΡΦΡ μεριμνά για τθν
θλεκτρονικι αποςτολι του φακζλου ςτο Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο (ΜΦΙ) και ςτθ
Διεφκυνςθ Βιολογικισ Γεωργίασ (ΔΒΓ).
3. Η αίτθςθ τθσ παραγράφου 1 υποβάλλεται εντόσ προκεςμίασ ενόσ (1) ζτου σ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ
τθσ παροφςασ, για ςκευάςματα που ιδθ κυκλοφοροφν ςτθν αγορά.

Άρκρο 4
Περιπτϊςεισ αιτιςεων για εγγραφι ςκευάςματοσ που περιζχει μακρο-οργανιςμοφσ ςτον ΕΚΦΜ –
Δικαιολογθτικά υποβολισ.
1. Κατά περίπτωςθ οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν μία από τισ ακόλουκεσ αιτιςεισ:
α. Αίτθςθ για εγγραφι ςτον ΕΚΣΦΜ ενόσ ςκευάςματοσ που περιζχει μακρο-οργανιςμοφσ οι οποίοι
είναι καταχωρθμζνοι ςτον ΕΚΜ ι ςτον κατάλογο του Ευρωπαϊκοφ και Μεςογειακοφ Οργανιςμοφ
Φυτοχγείασ - European Plant Protection Organization (EPPO) (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 1).
β. Αίτθςθ για εγγραφι ςτον ΕΚΣΦΜ ενόσ ςκευάςματοσ που περιζχει μακρο-οργανιςμοφσ οι οποίοι
δεν είναι καταχωρθμζνοι ςτον ΕΚΜ ι ςτον κατάλογο του EPPO, αλλά απαντϊνται (κατάγονται) ςε
περιοχι του EPPO (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2).
γ. Αίτθςθ για εγγραφι ςτον ΕΚΣΦΜ ενόσ ςκευάςματοσ που περιζχει μακρο-οργανιςμοφσ οι οποίοι
δεν είναι καταχωρθμζνοι ςτον ΕΚΜ ι ςτον κατάλογο του EPPO, και δεν απαντϊνται (κατάγονται) ςε
περιοχι του EPPO (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 3).
2. Τθν αίτθςθ για εγγραφι του ςκευάςματοσ που περιζχει μακρο-οργανιςμοφσ ςτον ΕΚΣΦΜ
ςυνοδεφουν τα εξισ δικαιολογθτικά:
α. Το κατά περίπτωςθ παράβολο, όπωσ αυτό κακορίηεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, τθσ
παραγράφου Β, του άρκρου 1 τθσ αρικ. 8503/94606/30-7-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Βϋ 2016), όπωσ κάκε
φορά τροποποιείται και ιςχφει.
β. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ότι ο μακρο-οργανιςμόσ δεν είναι προϊόν γενετικισ
τροποποίθςθσ.
γ. Υπεφκυνθ διλωςθ πλθρότθτασ - Λεπτομζρειεσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ- Υποχρεϊςεισ του αιτοφντα
(ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 4).
δ. Ζγγραφο τθσ παραςκευάςτριασ εταιρίασ του ςκευάςματοσ που να πιςτοποιεί το είδοσ του
οργανιςμοφ.
ε. Το προτεινόμενο κείμενο τθσ ετικζτασ.
3. Για τα ςκευάςματα φυτοπροςταςίασ που περιζχουν μακρο-οργανιςμοφσ και προζρχονται από εγχϊρια
μονάδα παραςκευισ, ωσ προχπόκεςθ χοριγθςθσ ζγκριςθσ κυκλοφορίασ αυτϊν ορίηεται ότι θ
παραγωγόσ μονάδα κα πρζπει να ζχει νόμιμθ άδεια λειτουργίασ από τθν ΣΕΑ κατά τα διαλαμβανόμενα
ςτο ΜΕΟΣ ΤΙΤΟ τθσ παροφςασ απόφαςθσ.
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4. Κατά περίπτωςθ οι αρμόδιεσ αρχζσ αξιολόγθςθσ, κατά τθ διαδικαςία ελζγχου τθσ αίτθςθσ και εφ’ όςον
κρικεί αναγκαίο, μπορεί να ηθτιςουν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν υποβλθκείςα αίτθςθ.
5. Σε περιπτϊςεισ ειςαγωγισ, διακίνθςθσ νεοφανϊν οργανιςμϊν για τθ Χϊρα, για επιςτθμονικοφσ
ςκοποφσ ακολουκοφνται οι διατάξεισ του Ρ.Δ. 152/2009 (Αϋ194).

Άρκρο 5
Αξιολόγθςθ αιτιςεωσ για τθν εγγραφι ςκευάςματοσ που περιζχει μακρο-οργανιςμοφσ ςτον ΕΚΦΜ
- Αρχζσ αξιολόγθςθσ τθσ αίτθςθσ.
1. Αρμόδια αρχι αξιολόγθςθσ τθσ αίτθςθσ και των ςτοιχείων, δικαιολογθτικϊν, μελετϊν κλπ. που τθν
ςυνοδεφουν, για τθν αποτελεςματικότθτα του ςκευάςματοσ και αν πλθροφνται τα κριτιρια
αςφάλειασ για τον άνκρωπο και το περιβάλλον ορίηεται το Εργαςτιριο Βιολογικισ Καταπολζμθςθσ
(ΕΒΚ) του ΜΦΙ.
2. Αρμόδια αρχι αξιολόγθςθσ τθσ αίτθςθσ και των ςτοιχείων, δικαιολογθτικϊν, μελετϊν κλπ που τθν
ςυνοδεφουν για το αν το ςκεφαςμα είναι κατάλλθλο για χριςθ ςτθ βιολογικι γεωργία ορίηεται το
Σμιμα Βιολογικϊν Προϊόντων Φυτικισ Προζλευςθσ (ΣΒΠΦΠ) τθσ ΔΒΓ του ΥΡΑΑΤ.
3. Αρμόδια αρχι ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ εγγραφισ ςτον ΕΚΣΦΜ του ςκευάςματοσ ορίηεται θ ΔΡΦΡ, θ
οποία αφοφ παραλάβει τισ ειςθγιςεισ των αρμοδίων αρχϊν των παραγράφων 1 και 2 ςυντάςςει
ςχετικι απόφαςθ, δίνοντασ αρικμό εγγραφισ ςτο ςκεφαςμα και καταχωρίηει αυτό ςτον ΕΚΣΦΜ.
5. Εάν πρόκειται για νζο μακρο-οργανιςμό, ο οποίοσ δεν είναι εγγεγραμμζνοσ ςτον ΕΚΜ, ο μακροοργανιςμόσ εγγράφεται και ςε αυτόν τον κατάλογο.

Άρκρο 6
Διάκεςθ - διακίνθςθ ςτθν αγορά ςκευαςμάτων που περιζχουν μακρο-οργανιςμοφσ -Τποχρεϊςεισ
προςϊπων που διακζτουν μακρο-οργανιςμοφσ
1. Κάκε ςκεφαςμα που περιζχει μακρο-οργανιςμοφσ φζρει ετικζτα ςτθν οποία υποχρεωτικά
αναγράφονται τουλάχιςτον τα παρακάτω, ςφμφωνα με τθ ςχετικι απόφαςθ εγγραφισ.
α. Το εμπορικό όνομα του ςκευάςματοσ
β. Ο μακρο-οργανιςμόσ (Γζνοσ, Είδοσ)
γ. Ο αρικμόσ ατόμων που περιζχει θ ςυςκευαςία
δ.Οι οδθγίεσ διακίνθςθσ-αποκικευςθσ
ε. Τα ςτοιχεία του παραςκευαςτι ι θ εταιρεία που διακινεί το ςκεφαςμα
ςτ. Ο αρικμόσ εγγραφισ ςτον ΕΚΣΦΜ
Οι οδθγίεσ διακίνθςθσ-αποκικευςθσ μπορεί να απεικονίηονται και με ςχετικά εικονίδια-ςιματα.
2. Ο κάτοχοσ ςκευάςματοσ που περιζχει μακρο-οργανιςμοφσ εγγεγραμμζνου ςτον ΕΚΣΦΜ υποχρεοφται
να ενθμερϊςει εντόσ ενόσ (1) μθνόσ τθν ΣΕΑ για κάκε αλλαγι των ςτοιχείων τθσ απόφαςθσ εγγραφισ
του ςκευάςματοσ. Εξαιροφνται οι τροποποιιςεισ που αφοροφν τον αρικμό των μακρο-οργανιςμϊν
που περιζχει θ ςυςκευαςία, εκτόσ αν αλλάηει το εμπορικό όνομα.
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3. Η ειςαγωγι ςκευαςμάτων που περιζχουν μακρο-οργανιςμοφσ, με ςκοπό τθν επανεξαγωγι τουσ,
επιτρζπεται μόνο ςτθν περίπτωςθ μακρο-οργανιςμϊν που είναι εγγεγραμμζνοι ςτον ΕΚΜ ι ςτον
κατάλογο του EPPO.
4. Ο κάτοχοσ ςκευάςματοσ ςκευάςματοσ που περιζχει μακρο-οργανιςμοφσ εγγεγραμμζνου ςτον
ΕΚΣΦΜ υποχρεοφται:
α. Να τθρεί ιςτοςελίδα με αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, τουλάχιςτον για τα
ςτοιχεία που αναγράφονται ςτθν ετικζτα του ςκευάςματοσ που διακζτει ςτθν αγορά. Η ανάρτθςθ
των πλθροφοριϊν αυτϊν κα πρζπει να πραγματοποιείται το αργότερο ςε διάςτθμα δφο (2) μθνϊν
από τθν θμερομθνία εγγραφισ του ςκευάςματοσ ςτον ΕΚΣΦΜ.
β. Να παρζχει ςτθν ΣΕΑ ςτατιςτικά ςτοιχεία ςχετικά με τθ διάκεςθ των ςκευαςμάτων ςτθν αγορά,
εφόςον του ηθτθκοφν.
γ. Να παρζχει άμεςα ςτθν ΣΕΑ πλθροφορίεσ για τυχόν δυςμενείσ επιδράςεισ που ςχετίηονται με τθν
απελευκζρωςθ του μακρο-οργανιςμοφ.
δ. Σε περιπτϊςεισ μθ ικαγενϊν οργανιςμϊν να παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ θμερομθνίεσ και
τισ τοποκεςίεσ απελευκζρωςισ τουσ όταν ηθτοφνται από τθν ΣΕΑ.

Άρκρο 7
Ζλεγχοι και κυρϊςεισ
Για τθ διαπίςτωςθ τθσ τιρθςθσ των όρων και των προχποκζςεων τθσ παροφςασ πραγματοποιοφνται
ζλεγχοι ςφμφωνα με τα άρκρα 7 και 8 του ν. 4036/2012 (Αϋ8) και επιβάλλονται, κατά περίπτωςθ,
κυρϊςεισ ςφμφωνα με τα άρκρα 9, 10 και 11 του ίδιου νόμου.

Άρκρο 8
Μεταβατικό ςτάδιο
Ορίηεται ωσ μεταβατικι περίοδοσ, για τα ςκευάςματα που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3 του
άρκρου 3, αναγραφισ του αρικμοφ εγγραφισ ςτον ΕΚΣΦΜ ςτθν ετικζτα (άρκρο 6 παράγραφοσ 1)
κακϊσ και τθσ υποχρζωςθσ τιρθςθσ ιςτοςελίδασ (άρκρο 6 παράγραφοσ 4) το ζνα (1) ζτοσ από τθν
θμερομθνία δθμοςίευςθσ του ΕΚΣΦ ςτθν ιςτοςελίδα του ΥΡΑΑΤ, ϊςτε να εξαντλθκοφν τυχόν
αποκζματα ετικετϊν που ζχουν οι εταιρείεσ και να δοκεί ο αναγκαίοσ χρόνοσ για το ςχεδιαςμό και τθ
δθμοςιοποίθςθ των ςχετικϊν πλθροφοριϊν, ςφμφωνα με τθν παροφςα.
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ΜΕΡΟ ΣΡΙΣΟ
ΑΔΕΙΟΔΟΣΘΘ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΚΕΤΘ ΚΕΤΑΜΑΣΩΝ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ
ΠΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΤΝ ΜΑΚΡΟ-ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ
Άρκρο 9
Αδειοδότθςθ εγχϊριων μονάδων παραςκευισ ςκευαςμάτων φυτοπροςταςίασ που περιζχουν
μακρο-οργανιςμοφσ - Προδιαγραφζσ - Δικαιολογθτικά.
1. Οι μονάδεσ παραςκευισ πρζπει να πλθροφν τα κριτιρια του ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ Δϋ.
2. Για τθν αδειοδότθςθ εγχϊριων μονάδων παραςκευισ ςκευαςμάτων φυτοπροςταςίασ που περιζχουν
μακρο-οργανιςμοφσ και τθν εγγραφι τουσ ςτον οικείο κατάλογο, το φυςικό ι νομικό πρόςωπο
(Δθμοςίου ι Ιδιωτικοφ Δικαίου) υποβάλλει αίτθςθ ςτθ ΣΕΑ ςυνοδευόμενθ κατά περίπτωςθ από τα
παρακάτω δικαιολογθτικά.
α. Σκαρίφθμα τθσ μονάδασ, υπογεγραμμζνο από τον κατά νόμο υπεφκυνο τθσ επιχείρθςθσ, με τα
επιμζρουσ τμιματα αυτισ.
β.Υπόμνθμα με γενικι περιγραφι των εγκαταςτάςεων τθσ μονάδασ, τθσ λειτουργίασ αυτισ, των
μακρο-οργανιςμϊν που παράγει κακϊσ και λοιπϊν οργανιςμϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθν
παραγωγι τουσ, υπογεγραμμζνο από τον κατά νόμο υπεφκυνο τθσ επιχείρθςθσ.
γ. Υπεφκυνθ διλωςθ ότι θ μονάδα πλθροί τα κριτιρια του ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ Δϋ υπογεγραμμζνθ από
τον κατά νόμο υπεφκυνο τθσ επιχείρθςθσ.
δ. Ονοματεπϊνυμο επιςτθμονικά υπεφκυνου τθσ μονάδασ παραςκευισ.
3. Οι λειτουργοφςεσ υφιςτάμενεσ εγχϊριεσ μονάδεσ υποβάλλουν τθν αίτθςθ τθσ παραγράφου 2 εντόσ
προκεςμίασ ενόσ (1) ζτουσ μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ απόφαςθσ.

Άρκρο 10
Αξιολόγθςθ αιτιςεωσ για αδειοδότθςθ μονάδασ παραςκευισ ςκευαςμάτων φυτοπροςταςίασ που
περιζχουν μακρο-οργανιςμοφσ - Αρχζσ αξιολόγθςθσ τθσ αίτθςθσ
1. Για τθν αξιολόγθςθ τθσ αίτθςθσ ςυςτινεται και ςυγκροτείται τριμελισ Επιτροπι. Με απόφαςθ του
Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, ορίηονται τα μζλθ τθσ Επιτροπισ, μετά από ειςιγθςθ
των αρμοδίων Υπθρεςιϊν. Η κθτεία τθσ Επιτροπισ είναι τριετισ. Η Επιτροπι αποτελείται από:
α. Ζνα Γεωπόνο τθσ Δ/νςθσ Ρροςταςίασ Φυτικισ Ραραγωγισ, ωσ Ρρόεδρο.
β. Ζνα Γεωπόνο τθσ Δ/νςθσ Βιολογικισ Γεωργίασ, ωσ μζλοσ.
γ. Ζνα Γεωπόνο του Μπενάκειου Φυτοπακολογικοφ Ινςτιτοφτου, ωσ μζλοσ.
Για κάκε τακτικό μζλοσ τθσ Επιτροπισ ορίηεται και αναπλθρωτισ αυτοφ.
2. Η Επιτροπι, μετά από επιτόπιο ζλεγχο ςτθ μονάδα για το αν πλθροφνται τα περιγραφόμενα ςτο
ΡΑΑΤΗΜΑ Δϋ, υποβάλλει τθν ειςιγθςι τθσ ςτθ ΣΕΑ, θ οποία εκδίδει και τθν ςχετικι απόφαςθ τθσ
άδειασ λειτουργίασ για τθ μονάδα παραςκευισ ςκευαςμάτων φυτοπροςταςίασ που περιζχουν
μακρο-οργανιςμοφσ.
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Άρκρο 11
Διάρκεια ιςχφοσ τθσ άδειασ - Διοικθτικζσ κυρϊςεισ επί παραβάςεων
1. Η χρονικι διάρκεια τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ μονάδασ για παραςκευι ςκευαςμάτων
φυτοπροςταςίασ που περιζχουν μακρο-οργανιςμοφσ είναι αορίςτου διαρκείασ.
2. Τουλάχιςτον μία φορά κάκε τρία (3) χρόνια θ Επιτροπι τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 10
επανελζγχει τισ εγκαταςτάςεισ τθσ μονάδασ με επιτόπιο ζλεγχο, ϊςτε να διαπιςτωκεί θ τιρθςθ των
προχποκζςεων λειτουργίασ αυτισ.
3. Ο κάτοχοσ άδειασ λειτουργίασ τθσ μονάδασ για παραγωγι ςκευαςμάτων φυτοπροςταςίασ που
περιζχουν μακρο-οργανιςμοφσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει εντόσ ενόσ (1) μθνόσ τθν ΣΕΑ για κάκε
αλλαγι των ςτοιχείων με βάςθ τα οποία χορθγικθκε θ άδεια λειτουργίασ.
4. Για τθν αλλαγι των ςτοιχείων με βάςθ τα οποία χορθγικθκε θ άδεια λειτουργίασ, απαιτείται θ
υποβολι αίτθςθσ τροποποίθςθσ ςτθν ΣΕΑ ςυνοδευόμενθ από τα κατά περίπτωςθ αποδεικτικά
ςτοιχεία.
5. Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ ότι θ μονάδα παραςκευισ ςκευαςμάτων φυτοπροςταςίασ που περιζχουν
μακρο-οργανιςμοφσ ςτερείται ςχετικισ άδειασ λειτουργίασ ι δεν τθροφνται οι όροι και οι
προχποκζςεισ που ζχει κζςει θ ΣΕΑ για τθν αδειοδότθςι τθσ, παρζχεται χρονικι διάρκεια ζξι (6)
μθνϊν ςτθν μονάδα για να ςυμμορφωκεί με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ για να υποβάλει αίτθςθ με
τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά. Εφ’ όςον θ μονάδα δεν υποβάλει ςχετικό αίτθμα, μετά το
παρεχόμενο διάςτθμα των ζξι (6) μθνϊν, θ ΣΕΑ διαγράφει τα ςκευάςματα που παράγει αυτι από
τον ΕΚΣΦΜ.

Άρκρο 12
Τα Ραραρτιματα Α ζωσ και Ε προςαρτϊνται και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ.
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ΜΕΡΟ ΣΕΣΑΡΣΟ
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Αϋ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΕΤΑΜΑΣΩΝ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΤΝ ΜΑΚΡΟ-ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ

α/α

Εμπορικι
ονομαςία
ςκευάςματοσ

Μακρο-οργανιςμόσ:
Γζνοσ, Είδοσ, (Σάξθ,
Οικογζνεια)

Εχκρόσ ςτόχοσ:
Οικογζνεια, Γζνοσ, Είδοσ

Καλλιζργεια για
τθν οποία
προορίηεται

Εταιρεία
που
διακινεί
το
ςκεφαςμα

Αρικμόσ
εγγραφισ
ΕΚΦΜ

1

2
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Βϋ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΑΚΡΟ-ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ
(ΙΘΑΓΕΝΩΝ, ΕΙΑΓΟΜΕΝΩΝ, ΕΙΑΓΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΕΣΘΜΕΝΩΝ)
Α/Α
ΜΑΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΟ
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
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Coccinellidae
Phytoseiidae

ΣΑΞΘ
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

11

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

ΜΑΚΟΟΓΑΝΙΣΜΟΣ
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
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Miridae
Anthocoridae
Anthocoridae
Rhabditidae
Phytoseiidae
Coccinellidae
Steinernematidae
Steinernematidae
Steinernematidae
Laelapidae

ΤΑΞΗ
Hemiptera
Hemiptera
Hemiptera
Rhabditida
Mesostigmata
Coleoptera
Rhabditida
Rhabditida
Rhabditida
Mesostigmata

Trichogrammatidae
Trichogrammatidae

Hymenoptera
Hymenoptera
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γϋ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
(Αίτθςθ για εγγραφι ςτον ΕΚΣΦΜ ενόσ ςκευάςματοσ που περιζχει μακρο-οργανιςμοφσ οι οποίοι
είναι καταχωρθμζνοι ςτον ΕΚΜ ι ςτον κατάλογο του EPPO)
ΑΙΣΘΘ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΑΑΣ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΤΑΜΑ____________________________
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Εταιρεία που διακινεί το ςκεφαςμα
Ονομαςία Επιχείρθςθσ/Οργανιςμοφ
ΑΦΜ επιχείρθςθσ
Διεφκυνςθ τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ
ΤΚ
Ρόλθ
Χϊρα
Τθλζφωνο
Fax
E-mail
Ιςτοςελίδα

B

4
5
6
7
8
9

Πρόςωπο επικοινωνίασ
(Με τθν παροφςα αίτθςθ νομιμοποιείται από τθν εταιρεία για τθν εκπροςϊπθςι τθσ)
Ονοματεπϊνυμο προςϊπου επικοινωνίασ
Θζςθ ςτθν επιχείρθςθ του προςϊπου
επικοινωνίασ
Διεφκυνςθ (αν πρόκειται για διαφορετικι από
τθν παραπάνω)
ΤΚ
Ρόλθ
Χϊρα
ΕΛΛΑΔΑ
Τθλζφωνο
Φαξ
E-mail

Γ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

τοιχεία Παραςκευαςτι
Ονομαςία Επιχείρθςθσ/Οργανιςμοφ
Διεφκυνςθ τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ
ΤΚ
Ρόλθ
Χϊρα
Τθλζφωνο
Fax
E-mail
Ιςτοςελίδα

Δ
1
2
3
4
5

Σαξινόμθςθ του μακρο-οργανιςμοφ για το οποίο γίνεται θ αίτθςθ
Κλάςθ
Τάξθ
Οικογζνεια
Γζνοσ
Είδοσ - Υποείδοσ

1
2
3
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ΕΛΛΑΔΑ
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Ε
1
2

Επιβεβαίωςθ ταυτότθτασ είδουσ
Ρροςδιορίςτε μζςα και μεκόδουσ
επιβεβαίωςθσ του είδουσ
Διατιρθςθ δειγμάτων προσ επιβεβαίωςθ
(Voucher Specimens)

Σ

Εμπορικό όνομα ςκευάςματοσ

Η
1
2
3
4
5
6
7

Εχκρόσ ςτόχοσ
Κλάςθ
Τάξθ
Οικογζνεια
Γζνοσ
Είδοσ
Υποείδοσ
Κοινό όνομα

Θ

Καλλιζργεια/εσ που προορίηεται το ςκεφαςμα

Θ

Ο μακρο-οργανιςμόσ είναι καταχωρθμζνοσ
ςτον ΕΚΜ (ΝΑΙ ι OΧΙ)

Ι

Ο μακρο-οργανιςμόσ είναι καταχωρθμζνοσ ςτθ
λίςτα οργανιςμϊν ΕΡΡΟ
(ΝΑΙ ι OΧΙ)

ΙΑ

Συποποίθςθ (είδοσ ςυςκευαςίασ)

ΙΒ

Βιολογικό ςτάδιο διάκεςθσ

ΙΓ

υνκικεσ αποκικευςθσ:

ΙΔ

Σρόποσ εφαρμογισ

ΙΕ
1
2

Σόποσ παραςκευισ του ςκευάςματοσ
Χϊρα
Ρόλθ
Ημερομθνία
Υπογραφι (Νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ)
Σφραγίδα τθσ εταιρείασ
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
(Αίτθςθ για εγγραφι ςτον ΕΚΣΦΜ ενόσ ςκευάςματοσ που περιζχει μακρο-οργανιςμοφσ οι οποίοι
δεν είναι καταχωρθμζνοι ςτον ΕΚΜ ι ςτον κατάλογο του EPPO αλλά απαντϊνται (κατάγονται) ςε
περιοχι του EPPO)
ΑΙΣΘΘ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΑΑΣ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΤΑΜΑ____________________________
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Εταιρεία που διακινεί το ςκεφαςμα
Ονομαςία Επιχείρθςθσ/Οργανιςμοφ
ΑΦΜ επιχείρθςθσ
Διεφκυνςθ τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ
ΤΚ
Ρόλθ
Χϊρα
Τθλζφωνο
Fax
E-mail
Ιςτοςελίδα

B

4
5
6
7
8
9

Πρόςωπο επικοινωνίασ
(Με τθν παροφςα αίτθςθ νομιμοποιείται από τθν εταιρεία για τθν εκπροςϊπθςι τθσ)
Ονοματεπϊνυμο προςϊπου επικοινωνίασ
Θζςθ ςτθν επιχείρθςθ του προςϊπου
επικοινωνίασ
Διεφκυνςθ (αν πρόκειται για διαφορετικι από
τθν παραπάνω)
ΤΚ
Ρόλθ
Χϊρα
ΕΛΛΑΔΑ
Τθλζφωνο
Φαξ
E-mail

Γ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

τοιχεία Παραςκευαςτι
Ονομαςία Επιχείρθςθσ/Οργανιςμοφ
Διεφκυνςθ τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ
ΤΚ
Ρόλθ
Χϊρα
Τθλζφωνο
Fax
E-mail
Ιςτοςελίδα

Δ
1
2
3
4
5

Σαξινόμθςθ του μακρο-οργανιςμοφ για το οποίο γίνεται θ αίτθςθ
Κλάςθ
Τάξθ
Οικογζνεια
Γζνοσ
Είδοσ - Υποείδοσ

1
2
3
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Ε
1
2

Επιβεβαίωςθ ταυτότθτασ είδουσ
Ρροςδιορίςτε μζςα και μεκόδουσ
επιβεβαίωςθσ του είδουσ
Διατιρθςθ δειγμάτων προσ επιβεβαίωςθ
(Voucher Specimens)

Σ

Εμπορικό όνομα ςκευάςματοσ

Η
1
2
3
4
5
6
7

Εχκρόσ ςτόχοσ
Κλάςθ
Τάξθ
Οικογζνεια
Γζνοσ
Είδοσ
Υποείδοσ
Κοινό όνομα

Θ

Καλλιζργεια/εσ που προορίηεται το ςκεφαςμα

Θ

Ο μακρο-οργανιςμόσ είναι καταχωρθμζνοσ
ςτον ΕΚΜ (ΝΑΙ ι OΧΙ)

Ι

Ο μακρο-οργανιςμόσ είναι καταχωρθμζνοσ ςτθ
λίςτα οργανιςμϊν ΕΡΡΟ
(ΝΑΙ ι OΧΙ)

ΙΑ

Συποποίθςθ (είδοσ ςυςκευαςίασ)

ΙΒ

Βιολογικό ςτάδιο διάκεςθσ

ΙΓ

υνκικεσ αποκικευςθσ:

ΙΔ

Σρόποσ εφαρμογισ

ΙΕ
1
2

Σόποσ παραςκευισ του ςκευάςματοσ
Χϊρα
Ρόλθ
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ΙΣ
1
2
3

4
5
6
7
8
9

Πλθροφορίεσ ςτθ βιολογία και οικολογία του μακρο-οργανιςμοφ
Βιολογικόσ κφκλοσ - γενεζσ
Βιολογία
Διαςπορά (περιοχζσ που απαντάται)
Στοιχεία που να τεκμθριϊνουν τθν παρουςία
του ςτθν περιοχι του EPPO
Μθχανιςμοί επιβίωςθσ (πχ. μετανάςτευςθ,
διάπαυςθ κλπ)
Μθχανιςμοί διαςποράσ (ικανότθτα πτιςθσ
κλπ)
Εφροσ ενδιαιτθμάτων (πχ. λιβαδικζσ
εκτάςεισ, δενδρϊδεισ καλλιζργειεσ κλπ)
Εφροσ ξενιςτϊν ι λείασ
Αςφάλεια ςε καλλιζργειεσ και αυτοφυι
φυτά
Φυςικοί εχκροί που περιορίηουν τον μακροοργανιςμό

Ημερομθνία
Υπογραφι (Νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ)
Σφραγίδα τθσ εταιρείασ
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
(Αίτθςθ για εγγραφι ςτον ΕΚΣΦΜ ενόσ ςκευάςματοσ που περιζχει μακρο-οργανιςμοφσ οι οποίοι
δεν είναι καταχωρθμζνοι ςτον ΕΚΜ ι ςτον κατάλογο του EPPO, και δεν απαντϊνται (κατάγονται) ςε
περιοχι του EPPO)
ΑΙΣΘΘ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΑΑΣ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΤΑΜΑ____________________________
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Εταιρεία που διακινεί το ςκεφαςμα
Ονομαςία Επιχείρθςθσ/Οργανιςμοφ
ΑΦΜ επιχείρθςθσ
Διεφκυνςθ τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ
ΤΚ
Ρόλθ
Χϊρα
Τθλζφωνο
Fax
E-mail
Ιςτοςελίδα

B

4
5
6
7
8
9

Πρόςωπο επικοινωνίασ
(Με τθν παροφςα αίτθςθ νομιμοποιείται από τθν εταιρεία για τθν εκπροςϊπθςι τθσ)
Ονοματεπϊνυμο προςϊπου επικοινωνίασ
Θζςθ ςτθν επιχείρθςθ του προςϊπου
επικοινωνίασ
Διεφκυνςθ (αν πρόκειται για διαφορετικι από
τθν παραπάνω)
ΤΚ
Ρόλθ
Χϊρα
ΕΛΛΑΔΑ
Τθλζφωνο
Φαξ
E-mail

Γ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

τοιχεία Παραςκευαςτι
Ονομαςία Επιχείρθςθσ/Οργανιςμοφ
Διεφκυνςθ τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ
ΤΚ
Ρόλθ
Χϊρα
Τθλζφωνο
Fax
E-mail
Ιςτοςελίδα

Δ
1
2
3
4
5

Σαξινόμθςθ του μακρο-οργανιςμοφ για το οποίο γίνεται θ αίτθςθ
Κλάςθ
Τάξθ
Οικογζνεια
Γζνοσ
Είδοσ - Υποείδοσ

1
2
3
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Ε
1
2

Επιβεβαίωςθ ταυτότθτασ είδουσ
Ρροςδιορίςτε μζςα και μεκόδουσ
επιβεβαίωςθσ του είδουσ
Διατιρθςθ δειγμάτων προσ επιβεβαίωςθ
(Voucher Specimens)

Σ

Εμπορικό όνομα ςκευάςματοσ

Η
1
2
3
4
5
6
7

Εχκρόσ ςτόχοσ
Κλάςθ
Τάξθ
Οικογζνεια
Γζνοσ
Είδοσ
Υποείδοσ
Κοινό όνομα

Θ

Καλλιζργεια/εσ που προορίηεται το ςκεφαςμα

Θ

Ο μακρο-οργανιςμόσ είναι καταχωρθμζνοσ
ςτον ΕΚΜ (ΝΑΙ ι OΧΙ)

Ι

Ο μακρο-οργανιςμόσ είναι καταχωρθμζνοσ ςτθ
λίςτα οργανιςμϊν ΕΡΡΟ
(ΝΑΙ ι OΧΙ)

ΙΑ

Συποποίθςθ (είδοσ ςυςκευαςίασ)

ΙΒ

Βιολογικό ςτάδιο διάκεςθσ

ΙΓ

υνκικεσ αποκικευςθσ:

ΙΔ

Σρόποσ εφαρμογισ

ΙΕ
1
2

Σόποσ παραςκευισ του ςκευάςματοσ
Χϊρα
Ρόλθ
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ΙΣ
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

ΙΗ
1
2
3

4
5

6

ΙΘ
1
2
3
4
5
6

Πλθροφορίεσ ςτθ βιολογία και οικολογία του μακρο-οργανιςμοφ
Βιολογικόσ κφκλοσ - γενεζσ
Βιολογία
Διαςπορά (περιοχζσ που απαντάται)
Στοιχεία που να τεκμθριϊνουν τθν παρουςία
του ςτθν περιοχι του EPPO
Μθχανιςμοί επιβίωςθσ (πχ. μετανάςτευςθ,
διάπαυςθ κλπ)
Μθχανιςμοί διαςποράσ (ικανότθτα πτιςθσ
κλπ)
Εφροσ ενδιαιτθμάτων (πχ. λιβαδικζσ
εκτάςεισ, δενδρϊδεισ καλλιζργειεσ κλπ)
Εφροσ ξενιςτϊν ι λείασ
Αςφάλεια ςε καλλιζργειεσ και αυτοφυι
φυτά
Φυςικοί εχκροί που περιορίηουν τον μακροοργανιςμό
Κλιματικζσ ςυνκικεσ του τόπου καταγωγισ
Αρχικι περιοχι διαςποράσ των εχκρϊν
(χϊρα καταγωγισ)
κοπόσ εφαρμογισ και χριςθσ
Ειςαγωγι (Για μαηικι αναπαραγωγι)
Απελευκζρωςθ (Για εμπορικι απελευκζρωςθ)
Τφποσ βιολογικισ καταπολζμθςθσ
(Επαναλαμβανόμενεσ εξαπολφςεισ
(inundative)/κλαςςικι/άλλθ)
Ρεριβάλλον εφαρμογισ (ΡροςτατευμζνοΗμιπροςτατευμζνο-φπαικροσ)
Ρεριοχι απελευκζρωςθσ (Αρικμοί και περιοχζσ
προτεινόμενων περιοχϊν απελευκζρωςθσ ςε
περίπτωςθ ειςαγωγϊν για ερευνθτικοφσ
ςκοποφσ ι κλαςικισ βιολογικισ καταπολζμθςθσ)
Γεωγραφικι παρουςία ευαίςκθτων
περιβαλλοντικϊν περιοχϊν.
Η παρουςία προςτατευόμενων περιοχϊν που
μπορεί να επθρεαςτοφν από τθν απελευκζρωςθ
πρζπει να δθλϊνονται
Εγκαταςτάςεισ εκτροφισ ι αποκικευςθσ και ςχετικζσ διαδικαςίεσ. Περιγράψτε
ςχζδια αποφυγισ και διαχείριςθσ κινδφνων λόγω διαφυγισ ςτο περιβάλλον
Διεφκυνςθ
ΤΚ
Τοποκεςία
Εγκαταςτάςεισ (Θερμοκιπια, εντομοτροφεία
κλπ.)
Μζτρα για τθ μθ διαφυγι του μακροοργανιςμοφ ςτο περιβάλλον
Μζτρα διαχείριςθσ κινδφνων από διαφυγι ςτο
περιβάλλον
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ΙΘ
1
2
3
4
5
Κ
1
2
3
ΚΑ
1
2

ΚΒ
1
2
3

4

ΚΓ
1
2
3
4

Λεπτομζρειεσ καταγωγισ και διαςποράσ του μακρο-οργανιςμοφ. Ποια είναι θ άμεςθ
προζλευςθ του μακρο-οργανιςμοφ;
Χϊρα προζλευςθσ
Εργαςτιριο που καλλιεργικθκε
Ραραγωγόσ/Ρρομθκευτισ
Ρεριοχι καταγωγισ και διαςποράσ
Ρεριοχζσ που ειςιχκθκε πρωτφτερα
Αςφάλεια και επιδράςεισ ςτθν υγεία. Δυνθτικοί κίνδυνοι και μζτρα που παίρνονται
για να μειϊςουν τθν ζκκεςθ του χριςτθ
Υγεία ανκρϊπου (πχ. Αλλεργίεσ, φορζασ
αςκενειϊν, ερεκιςμόσ δζρματοσ κλπ)
Υγεία ηϊων
Μζτρα προςταςίασ του χριςτθ
Πλθροφορίεσ πάνω ςτθν περιβαλλοντικι εκτίμθςθ κινδφνου
Ιςτορικό προθγοφμενων απελευκερϊςεων ι
ειςαγωγϊν
Αποτελζςματα από προθγοφμενεσ αναλφςεισ
κινδφνου
Δυνατότθτα εγκατάςταςθσ του μακρο-οργανιςμοφ
Φυςικοί περιοριςμοί (κλιματικοί παράγοντεσ)
Ρεριοριςμοί πόρων (ενδιαιτιματα και ξενιςτζσ)
Δεδομζνα επιβίωςθσ (ςτοιχεία για εγκατάςταςθ
από προθγοφμενεσ εξαπολφςεισ ι τυχαία
ειςαγωγι)
Ενδείξεισ εγκατάςταςθσ από προθγοφμενεσ
εξαπολφςεισ
Εκτίμθςθ εφρουσ ξενιςτϊν
Ρλθροφορίεσ για ξενιςτζσ μθ ςτόχοι
Άλλα είδθ εκτόσ ςτόχου που ελζγχκθκαν ωσ
ξενιςτζσ ι λεία
Διαδικαςίεσ χρθςιμοποιθκζντεσ για ζλεγχο του
εφρουσ των ξενιςτϊν
Επιδράςεισ ςε φυτά ςτόχουσ και μθ ςτόχουσ
(ξενιςτζσ) του εχκροφ

ΚΔ
1

Άμεςεσ και ζμμεςεσ επιδράςεισ ςε μθ ςτόχουσ
Δϊςτε όλθ τθ διακζςιμθ πλθροφορία ςε άμεςεσ
και ζμμεςεσ επιδράςεισ ςε μθ ςτόχουσ και
δϊςτε μία εκτίμθςθ των κινδφνων αυτϊν

ΚΕ

Εκτίμθςθ των κινδφνων από τθν απελευκζρωςθ του μακρο-οργανιςμοφ ςτο
περιβάλλον
Δϊςτε περιλθπτικά τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ
εκτίμθςθσ των κινδφνων από τθν απελευκζρωςθ
του μακρο-οργανιςμοφ ςτο περιβάλλον

1
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ΚΣ
1
2
3
4
ΚΗ
1
2

3
4

5

ΚΘ
1
2

Αποτελεςματικότθτα και οφζλθ του μακρο-οργανιςμοφ. Εκτίμθςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ, οικονομικϊν και περιβαλλοντικϊν ωφελειϊν
Μζκοδοι για να κακοριςτεί θ
αποτελεςματικότθτα
Αποτελζςματα από δοκιμζσ
αποτελεςματικότθτασ
Οφζλθ οικονομικά
Οφζλθ περιβαλλοντικά
Παρακολοφκθςθ μετά τθν απελευκζρωςθ
Δθλϊςτε αν ςκοπεφετε να πραγματοποιιςετε
παρακολοφκθςθ μετά τθν απελευκζρωςθ
Αν δε ςκοπεφετε να πραγματοποιιςετε
παρακολοφκθςθ μετά τθν απελευκζρωςθ
εξθγιςτε γιατί δεν κεωρείται απαραίτθτο
Ρεριγράψτε τθ διάρκεια και τθ ςυχνότθτα τθσ
παρακολοφκθςθσ μετά τθν απελευκζρωςθ
Ρεριγράψτε τισ μεκόδουσ που κα
χρθςιμοποιθκοφν για ανίχνευςθ του οργανιςμοφ
και για παρακολοφκθςθ των επιπτϊςεϊν του
Ρεριγράψτε τισ μεκόδουσ και τισ διαδικαςίεσ
που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν πρόλθψθ ι
ελαχιςτοποίθςθ τθσ διαςποράσ του οργανιςμοφ
πζρα από τθν τοποκεςία απελευκζρωςθσ
Μζτρα ελζγχου ζκτακτθσ ανάγκθσ
Ρεριγράψτε μζτρα ελζγχου ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε
περίπτωςθ μθ αναμενόμενθσ διαςποράσ
Τεκμθρίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτα των
μζτρων ελζγχου ζκτακτθσ ανάγκθσ

Ημερομθνία
Υπογραφι (Νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ)
Σφραγίδα τθσ εταιρείασ
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 4
(Υπεφκυνθ διλωςθ πλθρότθτασ - Λεπτομζρειεσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ- Υποχρεϊςεισ του αιτοφντα
ΔΘΛΩΘ ΠΛΘΡΟΣΘΣΑ ΑΙΣΘΘ - ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΙΣΟΤΝΣΑ
ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΤΑΜΑ:__________________________________
Α

ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΘΡΟΣΘΣΑ
ΝΑΙ-ΟΧΙ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Η αίτθςθ είναι πλιρθσ;
Δόκθκαν όλεσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται;
Οι απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ζχουν παραςχεκεί
ςφμφωνα με τισ τελευταίεσ γνϊςεισ;
Ρρόςκετα ι ςχετικά δεδομζνα ζχουν
ςυμπεριλθφκεί ςε παραρτιματα;
Οι αναφορζσ ςτα παραρτιματα είναι ςαφείσ
ςτθν αίτθςθ;
Τα παραρτιματα είναι ςαφϊσ αρικμθμζνα;
Δόκθκαν αντίγραφα των βιβλιογραφικϊν
αναφορϊν;
Ρλθρϊκθκε το προβλεπόμενο παράβολο;
Το ςκεφαςμα προορίηεται για εμπορία;
Το ςκεφαςμα προορίηεται για ιδία χριςθ;

Β
1

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΙΣΟΤΝΣΑ
Ο αιτϊν ςυμφωνεί και αναλαμβάνει τισ υποχρεϊςεισ του άρκρου 6 τθσ αρικ.
____________________(παροφςασ απόφαςθσ)

Γ

ΔΘΛΩΘ
(υπζχει κζςθ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ του Ν. 1599/1986)
Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθν αίτθςθ - διλωςθ μπορεί να
ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986).
Με ατομικι μου ευκφνθ δθλϊνω ότι όλα τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα αίτθςι μου
είναι αλθκι και ακριβι. Σε περίπτωςθ διλωςθσ ψευδϊν ι ανακριβϊν ςτοιχείων
γνωρίηω ότι κα ζχω τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986.
.

Δ

ΤΠΟΓΡΑΦΘ
(από τον κατά νόμο υπεφκυνο τθσ επιχείρθςθσ)

Ημερομθνία
Πνομα αιτοφντα

Υπογραφι και
ςφραγίδα τθσ Επιχείρθςθσ / Οργανιςμοφ
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Δϋ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΚΕΤΘ ΚΕΤΑΜΑΣΩΝ
ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΤΝ ΜΑΚΡΟ-ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ

Η μονάδα παραςκευισ ςκευαςμάτων φυτοπροςταςίασ που περιζχουν μακρο-οργανιςμοφσ
ομοιάηει, ςε γενικζσ γραμμζσ, με μονάδα φυτωριακοφ τφπου ςε ςυνδυαςμό με εντομοτροφείο.
Κάκε μονάδα δυνθτικά κα μποροφςε να ζχει τουσ παρακάτω χϊρουσ, ανάλογα και με τθν κατά
περίπτωςθ εκτροφι κάκε μακρο-οργανιςμοφ. Κάποιοι από τουσ χϊρουσ αυτοφσ μπορεί να είναι ςτο
ίδιο κτίριο, κερμοκιπιο κλπ. ι και μπορεί να είναι αυτοτελείσ ξεχωριςτοί χϊροι.
1. Χϊροσ για τθν παραγωγι κακαρϊν φυτϊν.
Στον χϊρο αυτό θ μονάδα κα παράγει τα κακαρά φυτά, τα οποία κα χρθςιμοποιιςει ςτθν ςυνζχεια
για τθν επιμόλυνςθ με φυτοφάγα είδθ. Ο χϊροσ αυτόσ είναι ςυνικωσ ζνα κερμοκιπιο, με πάγκουσ
ςτουσ οποίουσ αναπτφςςονται τα φυτά, ςυνικωσ χρθςιμοποιοφνται ςε νεαρό ςτάδιο και με
δυνατότθτεσ κζρμανςθσ, άρδευςθσ, εξαεριςμοφ. Είναι γενικά χϊροσ χαμθλϊν απαιτιςεων, χωρίσ
ιδιαίτερεσ προδιαγραφζσ.
2. Χϊροσ διατιρθςθσ υποςτρωμάτων φυτικισ προζλευςθσ.
Είναι ζνασ χϊροσ ςτον οποίο υπάρχουν ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ, όπου
διατθροφνται κόνδυλοι, καρποί, ςπόροι κλπ.. Είναι γενικά χϊροσ χαμθλϊν απαιτιςεων, χωρίσ
ιδιαίτερεσ προδιαγραφζσ, όπωσ και ο χϊροσ όπου παράγονται τα κακαρά φυτά.
3. Χϊροσ ανάπτυξθσ φυτοφάγων οργανιςμϊν.
Ανάλογα με τουσ μακρο-οργανιςμοφσ που θ μονάδα παράγει οι χϊροι αυτοί μπορεί να είναι
κερμοκιπια ι ςτεγαςμζνοι κλειςτοί χϊροι. Στουσ χϊρουσ αυτοφσ μεταφζρονται τα κακαρά φυτά ι
τα φυτικά υποςτρϊματα για να επιμολυνκοφν με τα φυτοφάγα είδθ. Στουσ χϊρουσ αυτοφσ πρζπει
να εξαςφαλίηεται θ «ςτεγανότθτά» τουσ, ϊςτε να μθ διαφφγουν ςτο περιβάλλον τα φυτοφάγα
είδθ. Για τον λόγο αυτό πρζπει να τθροφνται τα παρακάτω:
α. Ρεριοριςμζνθ πρόςβαςθ ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτον εξοπλιςμό, μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνο
προςωπικό, κατάςταςθ του οποίου αναρτάται ςε εμφανι χϊρο ςτθ μονάδα παραγωγισ.
β. Τιρθςθ εγχειριδίου ςτο οποίο περιγράφονται οι διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκθκοφν ςε
περίπτωςθ διαφυγισ φυτοφάγων οργανιςμϊν.
γ. Συςτιματα αςφάλειασ του χϊρου (π.χ περίφραξθ, ςυναγερμόσ, κ.α).
δ. Μζτρα αποτροπισ εξόδου ι και ειςόδου φυτοφάγων οργανιςμϊν για να μθν δθμιουργθκοφν
προβλιματα ςτισ γειτονικζσ καλλιζργειεσ και ςτο περιβάλλον ι και επιμολφνςεισ τθσ εκτροφισ.
ε. Κατάλλθλα μζτρα για τθν καταςτροφι των φυτικϊν υπολειμμάτων.
ςτ. Κατάλλθλα μζτρα για τθν υγιεινι και απολφμανςθ του προςωπικοφ.
η. Κατάλλθλα τεχνικά μζςα για τθν απολφμανςθ των χϊρων και του εξοπλιςμοφ.
θ. Φπαρξθ προκαλάμου τόςο ςτα κερμοκιπια όςο και ςτουσ κλειςτοφσ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ.
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κ. Εντομολογικζσ ςιτεσ με κατάλλθλο μζγεκοσ βρογχίδων του πλζγματόσ τουσ, ανάλογα με το
φυτοφάγο οργανιςμό.
ι. Φπαρξθ κατάλλθλων, κατά περίπτωςθ, φωτεινϊν ι κολλθτικϊν παγίδων ςτουσ προκαλάμουσ.
ια. Χριςθ προςτατευτικισ ενδυμαςίασ από το εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό, για τθν αποτροπι
μεταφοράσ εντόμων (φόρμα, γάντια, μάςκα).
Σθμειϊνεται ότι οι αναφερόμενοι-περιγραφόμενοι χϊροι ανάπτυξθσ φυτοφάγων οργανιςμϊν δεν
αφοροφν επιβλαβείσ οργανιςμοφσ καραντίνασ, για τουσ οποίουσ ακολουκοφνται οι διαδικαςίεσ
που ορίηονται από τθ φυτοχγειονομικι νομοκεςία.
Σε περίπτωςθ διαφυγισ ςτο εξωτερικό περιβάλλον επιβλαβϊν φυτοφάγων οργανιςμϊν θ μονάδα
ακολουκεί τισ διαδικαςίεσ του τθροφμενου εγχειριδίου για τον ςκοπό αυτό, καταγράφει το ςυμβάν
ςτο θμερολόγιο εργαςιϊν και ενθμερϊνεται εγγράφωσ θ Δ/νςθ Ρροςταςίασ Φυτικισ Ραραγωγισ,
για τισ επιπτϊςεισ τθσ διαφυγισ και τα κεραπευτικά μζτρα που ελιφκθςαν.
4. Χϊροσ μαηικισ παραγωγισ ωφελίμων μακρο-οργανιςμϊν.
Στουσ χϊρουσ αυτοφσ μεταφζρονται τα φυτά ι τα φυτικά υποςτρϊματα, τα οποία ζχουν
προςβλθκεί από τα φυτοφάγα είδθ και εν ςυνεχεία εξαπολφονται οι ωφζλιμοι μακρο-οργανιςμοί,
για να αναπτυχκοφν. Οι χϊροι αυτοί ζχουν ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ, για
να εξαςφαλίηουν άριςτο περιβάλλον για τθν ανάπτυξθ των ωφελίμων μακρο-οργανιςμϊν.
Για τουσ χϊρουσ αυτοφσ ιςχφουν οι προδιαγραφζσ που αναπτφχκθκαν και ιςχφουν για τουσ χϊρουσ
ανάπτυξθσ των φυτοφάγων οργανιςμϊν.
5. Χϊροσ ςυςκευαςίασ, παραμονισ και αποςτολισ προσ διάκεςθ των ςκευαςμάτων φυτοπροςταςίασ
που περιζχουν μακρο-οργανιςμοφσ.
Στον χϊρο αυτό ςυςκευάηονται ςε διάφορεσ μορφζσ , κατά περίπτωςθ, οι μακρο-οργανιςμοί για
τθν αποςτολι και διάκεςθ ςτουσ χριςτεσ. Αν οι μακρο-οργανιςμοί δεν διατεκοφν τθν ίδια θμζρα
κατά τθν οποία ςυλλζγονται και ςυςκευάηονται μποροφν να αποκθκευτοφν για ςφντομο χρονικό
διάςτθμα ςε δωμάτια ψυγεία, εφ’ όςον διακζτει θ μονάδα, όπου υπάρχουν ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ
κερμοκραςίασ και υγραςίασ.
6. Χϊροσ ποιοτικοφ ελζγχου των ςκευαςμάτων φυτοπροςταςίασ που περιζχουν μακρο-οργανιςμοφσ.
Είναι εργαςτθριακόσ χϊροσ εφοδιαςμζνοσ με επιςτθμονικά όργανα, όπου το επιςτθμονικό
προςωπικό τθσ μονάδασ πραγματοποιεί ερευνθτικζσ-πειραματικζσ εργαςίεσ.
7. Αποκθκευτικοί χϊροι.
Στουσ χϊρουσ αυτοφσ αποκθκεφονται τα υλικά ςυςκευαςίασ τθσ μονάδασ, οι πρϊτεσ φλεσ που
χρθςιμοποιοφνται κλπ.
8. Γραφεία.

Οι παραπάνω περιγραφόμενοι χϊροι των παραγράφων 1-4 ςυνιςτϊνται να είναι, όπωσ
προαναφζρκθκε, αυτοτελείσ ξεχωριςτοί χϊροι, ϊςτε να μθν υπάρχει επικοινωνία μεταξφ αυτϊν.

F:\inputdoc\stougian\diavouleush_skevasmaton_fytoprostasias.doc

25

Οι μονάδεσ παραςκευισ ςκευαςμάτων φυτοπροςταςίασ που περιζχουν μακρο-οργανιςμοφσ, οι οποίεσ
λαμβάνουν τθν ςχετικι άδεια λειτουργίασ με τθν παραπάνω περιγραφόμενθ διαδικαςία, δεν
απαλλάςςονται και από τθν υποχρζωςθ ζκδοςθσ ςχετικϊν αδειϊν από άλλουσ φορείσ του Δθμοςίου
εφϋ όςον το επιβάλουν ςχετικζσ διατάξεισ.
Οι μονάδεσ παραςκευισ ςκευαςμάτων φυτοπροςταςίασ που περιζχουν μακρο-οργανιςμοφσ πρζπει να
διακζτουν κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό και να τθροφν θμερολόγιο εργαςιϊν.

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Εϋ
ΕΠΕΞΘΓΘΘ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΕΚΣΦΜ: Εκνικόσ Κατάλογοσ των κευαςμάτων Φυτοπροςταςίασ που περιζχουν Μακρο-οργανιςμοφσ
ΕΚΜ: Εκνικόσ Κατάλογοσ Μακρο-οργανιςμϊν
ΥΡΑΑΤ: Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων
ΣΕΑ: υντονιςτικι Εκνικι Αρχι
ΔΡΦΡ: Δ/νςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ
ΔΒΓ: Δ/νςθ Βιολογικισ Γεωργίασ
ΤΒΡΦΡ: Σμιμα Βιολογικϊν Προϊόντων Φυτικισ Προζλευςθσ
ΜΦΙ: Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο
ΕΒΚ: Εργαςτιριο Βιολογικισ Καταπολζμθςθσ
EPPO: European Plant Protection Organization (Ευρωπαϊκόσ και Μεςογειακόσ Οργανιςμόσ Φυτοχγείασ)
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Άρκρο 13
Οι διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ ιςχφουν από τθν θμερομθνία δθμοςίευςισ τθσ.

Η παροφςα απόφαςθ να δθμοςιευκεί ςτθν εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.

Ο ΥΡΟΥΓΟΣ
ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ & ΤΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΩΓΙΟΣ ΚΑΑΣΜΑΝΗΣ
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