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ΘΕΜΑ: «Καθορισµός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των 
επιχειρήσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούµενων φυτικών ειδών και 
των επιχειρήσεων εµπορίας του υλικού αυτού». 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Της παρ. 6 του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση 
παραγωγής και εµπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α΄164). 
β) Των υποπαραγράφων Ε.5. και Ε.10. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
«Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄107), όπως 
ισχύουν.  
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την  
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). 
2. Τον ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων 
περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων» (Α΄32), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
3. Το π.δ. 73/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116). 
4. Το π.δ. 125/2016 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 
210). 
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5. Την αριθ. 11226/133908/30-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων Βασίλειο Κόκκαλη» (Β΄ 3903). 
6. Την αριθ. 19/VI/2012 γνωµοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού (Β΄ 3114). 
7. Την υπ’ αριθ. 197/64048/13-06-2017 εισήγηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίµων.   
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισµού. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Άρθρο 1 
Σκοπός- πεδίο εφαρµογής 

 
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισµός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας 
έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού 
καλλιεργούµενων φυτικών ειδών, καθώς και των επιχειρήσεων εµπορίας του υλικού αυτού, σε 
συµµόρφωση προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32).    
 

Άρθρο 2 
Τύποι επιχειρήσεων παραγωγής και εµπορίας  

πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούµενων φυτικών ειδών  
 

1. Οι τύποι των επιχειρήσεων που παράγουν και εµπορεύονται 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 άρθρου 3 του ν. 
1564/1985 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. 2 του άρθρου 2 της αριθ. 236989/12.5.2003 απόφασης των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών  και Γεωργίας (Β΄ 705), καθώς και των φυτικών ειδών των 
ανωτέρω οµάδων µε αρωµατική και φαρµακευτική χρήση. Η επιχείρηση µπορεί να εισάγει από 
τρίτη χώρα ή να αποκτά από άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε. ή από την εγχώρια αγορά 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 συµπεριλαµβανοµένων των 
περιπτώσεων χρήσης τους ως αρωµατικά ή φαρµακευτικά φυτά, καθώς και αµπέλου των 
οµάδων των περ. β και δ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1564/1985 και των κατηγοριών των 
περ. β, γ και δ της παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου και του υλικού CAC-ελαχίστων κοινοτικών 
προδιαγραφών για τα δενδρώδη της παρ. 8 του άρθρου 2 της αριθ. 240460/5.5.2010 απόφασης 
των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων  (Β΄ 622) και STANDARD για το αµπέλι της παρ. Η του άρθρου 2 της αριθ. 
258676/29.9.2003 απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Γεωργίας (Β΄ 
1517). Η επιχείρηση µπορεί να εισάγει από τρίτη χώρα ή να αποκτά από άλλα κράτη-µέλη της 
Ε.Ε. ή από την εγχώρια αγορά 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 εσωτερικό και το εξωτερικό.  
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γ) «Φυτωριακή επιχείρηση τύπου Β», η οποία παράγει και εµπορεύεται πολλαπλασιαστικό 
υλικό παραγωγής της, γεωργικών φυτών, κηπευτικών, καλλωπιστικών φυτών και ανθέων, 
συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων χρήσης τους ως αρωµατικά ή φαρµακευτικά φυτά, 
που ανήκει στην οµάδα της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1564/1985. Η επιχείρηση 
µπορεί να εισάγει από τρίτη χώρα ή να αποκτά από άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε. ή από την 
εγχώρια αγορά 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 εσωτερικό και το εξωτερικό. 
δ) «Φυτωριακή επιχείρηση τύπου Γ», η οποία παράγει και εµπορεύεται πολλαπλασιαστικό 

υλικό παραγωγής της, προερχόµενο από ιστοκαλλιέργεια όλων των φυτικών ειδών που 
ανήκουν στην οµάδα της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1564/1985. Η επιχείρηση 
µπορεί να εισάγει από τρίτη χώρα ή να αποκτά από άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε. ή από την 
εγχώρια αγορά 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 εσωτερικό και το εξωτερικό. 
ε) «Επιχείρηση Εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α», η οποία εισάγει από τρίτη 

χώρα, αποκτά από άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε. ή από την εγχώρια αγορά, τυποποιεί 
(συσκευασία, υποσυσκευασία, ανασυσκευασία) και εµπορεύεται χονδρικά και λιανικά στη 
Χώρα, σε άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες, 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 και του υλικού CAC-ελαχίστων κοινοτικών προδιαγραφών για τα 
δενδρώδη και STANDARD για το αµπέλι.  
στ) «Επιχείρηση Εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Β», η οποία εισάγει από τρίτη 

χώρα, αποκτά από άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε. ή από την εγχώρια αγορά, και εµπορεύεται 
χονδρικά και λιανικά στη Χώρα, σε άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες 
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.  
2. Οι επιχειρήσεις της παρ. 1 εγγράφονται στο µητρώο του άρθρου 6, σύµφωνα µε την 
διαδικασία του άρθρου 4.  
 

Άρθρο 3 
Προϋποθέσεις έναρξης λειτουργίας επιχειρήσεων 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 γεωπόνο του πανεπιστηµιακού τοµέα ή 
πτυχιούχο του τεχνολογικού τοµέα της ηµεδαπής, ειδικότητας σχετικής 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 µέλους 
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 ορίζεται στο π.δ. 
145/2014 (Α΄ 235), όπως ισχύει, ή προσωπικό ισότιµα εκπαιδευµένο σε άλλα κράτη-µέλη στην 
παραγωγή και εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, σύµφωνα µε την περίπτωση 3 της 
υποπαραγράφου Ε.10. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107).  
Ο υπεύθυνος επιστήµονας των ανωτέρω εδαφίων απασχολείται µε συµβάσεις εξαρτηµένης 
εργασίας πλήρους ή µερικής απασχόλησης, σύµφωνα µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου 
Ε.10. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει. Στην περίπτωση 
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της µερικής απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήµονα, η επιχείρηση εµπορεύεται 
πολλαπλασιαστικό υλικό, εφόσον απασχολεί προσωπικό το οποίο έχει λάβει τις σχετικές 
συστάσεις του υπεύθυνου επιστήµονα όσον αφορά το υλικό αυτό. 
Σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναγγέλλων πληροί τις προϋποθέσεις των δύο πρώτων εδαφίων 
της παρούσας υποπερίπτωσης, δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για τον σκοπό 
αυτό. 
ββ) ∆ιαθέτει τις κατάλληλες υποδοµές, ήτοι εγκαταστάσεις επεξεργασίας, τυποποίησης και 
αποθήκευσης πολλαπλασιαστικού υλικού, µε µηχανολογικό εξοπλισµό ανάλογο µε την 
ειδίκευση της επιχείρησης, όπως θερµοκήπια ή κλωβούς για περιπτώσεις παραγωγής σπόρων 
κηπευτικών, όπου χρειάζονται. 
γγ) ∆ιαθέτει εργαστήριο αναλύσεων σπόρων µε θαλάµους ελέγχου βλαστικότητας, 
υγρασιόµετρα ακριβείας, καθώς και βοηθητικό τεχνικό εξοπλισµό. Εφόσον η επιχείρηση 
ασχολείται αποκλειστικά µε την αναπαραγωγή κονδύλων πατάτας για φύτευση, δεν απαιτείται 
η πλήρωση των προϋποθέσεων του προηγούµενου εδαφίου.  
δδ) ∆ιαθέτει θάλαµο συντήρησης ασφαλιστικών αποθεµάτων βασικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού και προγενέστερων γενεών, εφόσον γίνεται αναπαραγωγή υλικού των κατηγοριών των 
περ. β και γ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1564/1985. 
β) Η φυτωριακή επιχείρηση τύπου Α πρέπει να: 
αα) Απασχολεί υπεύθυνο επιστήµονα πτυχιούχο γεωπόνο του πανεπιστηµιακού τοµέα ή 
πτυχιούχο του τεχνολογικού τοµέα της ηµεδαπής, ειδικότητας σχετικής 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 µέλους 
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 ορίζεται στο π.δ. 
145/2014 ή προσωπικό ισότιµα εκπαιδευµένο σε άλλα κράτη-µέλη στην παραγωγή και 
εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, σύµφωνα µε την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε.10. 
της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013. 
Ο υπεύθυνος επιστήµονας των ανωτέρων εδαφίων απασχολείται µε συµβάσεις εξαρτηµένης 
εργασίας πλήρους ή µερικής απασχόλησης ή µε σύµβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών 
σύµφωνα µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε.10. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει. Στην περίπτωση της µερικής απασχόλησης ή της 
απασχόλησης µε σύµβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών του υπεύθυνου επιστήµονα η 
επιχείρηση εµπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό, εφόσον απασχολεί προσωπικό το οποίο έχει 
λάβει τις σχετικές συστάσεις του υπεύθυνου επιστήµονα όσον αφορά το υλικό αυτό.  
Σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναγγέλλων πληροί τις προϋποθέσεις των  δύο πρώτων εδαφίων 
της παρούσας υποπερίπτωσης, 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. Από 
φυτοϋγειονοµικής άποψης, το έδαφος δεν πρέπει να βρίσκεται µέσα σε ζώνη προσβεβληµένη 
από µεταδοτικές ασθένειες και εχθρούς και να είναι απαλλαγµένο από νηµατώδεις. Η 
δειγµατοληψία του εδάφους γίνεται από τον υπεύθυνο επιστήµονα και τα δείγµατα 
αποστέλλονται για νηµατωδολογικές εργαστηριακές εξετάσεις. Στις περιπτώσεις 
χρησιµοποίησης απολυµασµένων υποστρωµάτων καλλιεργειών (εδαφοµίγµατα), όπως αυτά 
ορίζονται στην περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1565/1985 (Α΄ 164) δεν απαιτείται 
δειγµατοληψία και ανάλυση του υποστρώµατος. 
γγ) ∆ιαθέτει εγκαταστάσεις και µηχανολογικό εξοπλισµό που να είναι ανάλογες µε τις οµάδες 
πολλαπλασιαστικού υλικού και τα φυτικά είδη των οποίων το πολλαπλασιαστικό υλικό 
παράγει.  
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γ) Η φυτωριακή επιχείρηση τύπου Β πρέπει να: 
αα) Απασχολεί υπεύθυνο επιστήµονα πτυχιούχο γεωπόνο του πανεπιστηµιακού τοµέα ή 
πτυχιούχο του τεχνολογικού τοµέα της ηµεδαπής, ειδικότητας σχετικής 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 µέλους 
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 ορίζεται στο π.δ. 
145/2014 ή προσωπικό ισότιµα εκπαιδευµένο σε άλλα κράτη-µέλη στην παραγωγή και 
εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, σύµφωνα µε την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε.10. 
της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.  
Ο υπεύθυνος επιστήµονας των ανωτέρω εδαφίων απασχολείται µε συµβάσεις εξαρτηµένης 
εργασίας πλήρους ή µερικής απασχόλησης ή µε σύµβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών 
σύµφωνα µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε.10. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου  
πρώτου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει. Στην περίπτωση της µερικής απασχόλησης ή της 
απασχόλησης µε σύµβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών του υπεύθυνου επιστήµονα η 
επιχείρηση εµπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό, εφόσον απασχολεί προσωπικό το οποίο έχει 
λάβει τις σχετικές συστάσεις του υπεύθυνου επιστήµονα όσον αφορά το υλικό αυτό.  
Σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναγγέλων πληροί τις προϋποθέσεις των δύο πρώτων εδαφίων της 
παρούσας υποπερίπτωσης, 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. Από 
φυτοϋγειονοµικής άποψης, το έδαφος δεν πρέπει να βρίσκεται µέσα σε ζώνη προσβεβληµένη 
από µεταδοτικές ασθένειες και εχθρούς και να είναι απαλλαγµένο από νηµατώδεις. Η 
δειγµατοληψία του εδάφους γίνεται από τον υπεύθυνο επιστήµονα και τα δείγµατα 
αποστέλλονται για νηµατωδολογικές εργαστηριακές εξετάσεις. Στις περιπτώσεις 
χρησιµοποίησης απολυµασµένων υποστρωµάτων καλλιεργειών (εδαφοµίγµατα), όπως αυτά 
ορίζονται στην περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1565/1985, δεν απαιτείται 
δειγµατοληψία και ανάλυση του υποστρώµατος.    
γγ) ∆ιαθέτει εγκαταστάσεις και µηχανολογικό εξοπλισµό που να είναι ανάλογες µε τις οµάδες 
πολλαπλασιαστικού υλικού και τα φυτικά είδη των οποίων το πολλαπλασιαστικό υλικό 
παράγει. 
δ) Η φυτωριακή επιχείρηση τύπου Γ πρέπει να:  
αα) ∆ιαθέτει Εργαστήριο Ιστοκαλλιέργειας, µε ικανoποιητικό βαθµό µόνωσης από τους 
άλλους χώρους της επιχείρησης. Πρέπει να περιλαµβάνει τους παρακάτω χώρους: 1. 
Παρασκευαστήριο, 2. Βοηθητικούς χώρους, 3. Ψυκτικό θάλαµο ή ψυγείο, 4. Θάλαµο 
ανάπτυξης καλλιεργειών και 5. Ασηπτικό χώρο κοπής ιστών και καλλιεργειών.  
Ο εξοπλισµός του υποχρεωτικά περιλαµβάνει: 1. Ασηπτική τράπεζα ή χώρο ασηψίας, 2. 
Συσκευή αποστείρωσης θρεπτικών υλικών, εργαλείων και δοχείων καλλιέργειας, 3. 
Πεχάµετρο, 4. Στερεοσκόπιο, 5. Ζυγό και 6. Συσκευή απόσταξης ή απιονισµού νερού. 
ββ) Απασχολεί υπεύθυνο επιστήµονα πτυχιούχο Γεωπόνο του πανεπιστηµιακού τοµέα ή 
πτυχιούχο του τεχνολογικού τοµέα της ηµεδαπής, ειδικότητας σχετικής 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 µέλους 
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 ορίζεται στο π.δ. 
145/2014 ή προσωπικό ισότιµα εκπαιδευµένο σε άλλα κράτη-µέλη στην παραγωγή και 
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εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, σύµφωνα µε την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε.10. 
της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.  
Ο υπεύθυνος επιστήµονας των ανωτέρων εδαφίων απασχολείται µε συµβάσεις εξαρτηµένης 
εργασίας πλήρους ή µερικής απασχόλησης σύµφωνα µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου 
Ε.10. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει. Στην περίπτωση 
της µερικής απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήµονα η επιχείρηση εµπορεύεται 
πολλαπλασιαστικό υλικό, εφόσον απασχολεί προσωπικό το οποίο έχει λάβει τις σχετικές 
συστάσεις του υπεύθυνου επιστήµονα όσον αφορά το υλικό αυτό.  
Σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναγγέλλων πληροί τις προϋποθέσεις των δύο πρώτων εδαφίων 
της παρούσας υποπερίπτωσης, 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. Από 
φυτοϋγειονοµικής άποψης, το έδαφος δεν πρέπει να βρίσκεται µέσα σε ζώνη προσβεβληµένη 
από µεταδοτικές ασθένειες και εχθρούς και να είναι απαλλαγµένο από νηµατώδεις. Η 
δειγµατοληψία του εδάφους γίνεται από τον υπεύθυνο επιστήµονα και τα δείγµατα 
αποστέλλονται για νηµατωδολογικές εργαστηριακές εξετάσεις. Στις περιπτώσεις 
χρησιµοποίησης απολυµασµένων υποστρωµάτων καλλιεργειών (εδαφοµίγµατα), όπως αυτά 
ορίζονται στην περ. ε  της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1565/1985 δεν απαιτείται δειγµατοληψία 
και ανάλυση του υποστρώµατος. 
δδ) ∆ιαθέτει εγκαταστάσεις και µηχανολογικό εξοπλισµό που να είναι ανάλογες µε τις οµάδες 
πολλαπλασιαστικού υλικού και τα φυτικά είδη των οποίων το πολλαπλασιαστικό υλικό 
παράγει. 
ε) Η επιχείρηση εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α, πρέπει να: 
αα) Απασχολεί υπεύθυνο επιστήµονα πτυχιούχο γεωπόνο του πανεπιστηµιακού τοµέα ή 
πτυχιούχο του τεχνολογικού τοµέα της ηµεδαπής, ειδικότητας σχετικής 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 µέλους 
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 ορίζεται στο π.δ. 
145/2014 ή προσωπικό ισότιµα εκπαιδευµένο σε άλλα κράτη-µέλη στην παραγωγή και 
εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, σύµφωνα µε την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε.10. 
της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.  
Ο υπεύθυνος επιστήµονας των ανωτέρων εδαφίων απασχολείται µε συµβάσεις εξαρτηµένης 
εργασίας πλήρους ή µερικής απασχόλησης σύµφωνα µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου 
Ε.10. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει. Στην περίπτωση 
της µερικής απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήµονα η επιχείρηση εµπορεύεται 
πολλαπλασιαστικό υλικό, εφόσον απασχολεί προσωπικό το οποίο έχει λάβει τις σχετικές 
συστάσεις του υπεύθυνου επιστήµονα όσον αφορά το υλικό αυτό.  
Σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναγγέλλων πληροί τις προϋποθέσεις των δύο πρώτων εδαφίων 
της παρούσας υποπερίπτωσης, δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για τον σκοπό 
αυτό. 
ββ) ∆ιαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης και τυποποίησης και µηχανολογικό εξοπλισµό 
ανάλογες µε τις δραστηριότητες της. 
γγ) ∆ιαθέτει εργαστήριο για τον προσδιορισµό της βλαστικότητας και της ειδικής καθαρότητας 
των σπόρων. Της υποχρέωσης αυτής εξαιρείται κάθε επιχείρηση 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 ειδικής καθαρότητας αυτού. 

ΑΔΑ: 6ΓΟ84653ΠΓ-1ΑΓ



 7 

στ) Η επιχείρηση εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Β, πρέπει να: 
αα) Απασχολεί υπεύθυνο επιστήµονα πτυχιούχο γεωπόνο του πανεπιστηµιακού τοµέα ή 
πτυχιούχο του τεχνολογικού τοµέα της ηµεδαπής, ειδικότητας σχετικής 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 µέλους 
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 ορίζεται στο π.δ. 
145/2014 ή προσωπικό ισότιµα εκπαιδευµένο σε άλλα κράτη-µέλη στην παραγωγή και 
εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, σύµφωνα µε την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε.10. 
της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013. 
Ο υπεύθυνος επιστήµονας των ανωτέρων εδαφίων απασχολείται µε συµβάσεις εξαρτηµένης 
εργασίας πλήρους ή µερικής απασχόλησης σύµφωνα µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου 
Ε.10. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του 4152/2013, όπως ισχύει. Στην περίπτωση 
της µερικής απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήµονα η επιχείρηση εµπορεύεται 
πολλαπλασιαστικό υλικό, εφόσον απασχολεί προσωπικό το οποίο έχει λάβει τις σχετικές 
συστάσεις του υπεύθυνου επιστήµονα όσον αφορά το υλικό αυτό.  
Σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναγγέλλων πληροί τις προϋποθέσεις των δύο πρώτων εδαφίων 
της παρούσας υποπερίπτωσης, δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για τον σκοπό 
αυτό. 
ββ) ∆ιαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης κατάλληλες και ανάλογες µε τις δραστηριότητές 
της. 

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 νοµικά πρόσωπα, υποβάλλουν στο κατά τόπο αρµόδιο Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης 
του ΥΠΑΑΤ (TAA), αναγγελία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης, συνοδευόµενη από:  
α) Αντίγραφο πληρωµής του παραβόλου της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 1564/1985.  
β) Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, ήτοι: 
αα) Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλµατος του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου  
Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) ή τίτλο σπουδών του υπεύθυνου επιστήµονα. 
Σε περίπτωση που οι απαιτούµενοι τίτλοι σπουδών του υπεύθυνου επιστήµονα έχουν 
αποκτηθεί σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ, προσκοµίζεται αντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου 
ή διπλώµατος, µε επίσηµη µετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που οι 
απαιτούµενοι τίτλοι σπουδών του υπεύθυνου επιστήµονα έχουν αποκτηθεί σε χώρα εκτός ΕΕ, 
τότε απαιτείται αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιµίας από το ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης  (∆ΟΑΤΑΠ) ή από αντίστοιχο φορέα 
(NARIC) άλλου κράτους µέλους της ΕΕ. Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού ισότιµα 
εκπαιδευµένου µε τον υπεύθυνο επιστήµονα, απαιτείται αντίγραφο πιστοποιητικού 
εκπαίδευσης στην παραγωγή και εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουµένων 
φυτικών ειδών από τον φορέα εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή του φορέα του κράτους µέλους της 
Ε.Ε. που το χορήγησε, συνοδευόµενο στη τελευταία περίπτωση από την επίσηµη µετάφραση 
αυτού στην ελληνική γλώσσα.  
ββ) Αναλυτική περιοδική δήλωση (ΑΠ∆) απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήµονα της 
επιχείρησης, µε αποδεικτικό καταχώρισης από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΕΦΚΑ) ή όπου δεν υπάρχει αυτή αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης του υπεύθυνου 
επιστήµονα. Στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται η απασχόληση του υπεύθυνου επιστήµονα µε 
σύµβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών σύµφωνα µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου 
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Ε.10 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει, η επιχείρηση 
υποχρεούται να προσκοµίσει στο κατά τόπο αρµόδιο ΤΑΑ, ιδιωτικό συµφωνητικό παροχής 
ανεξαρτήτων υπηρεσιών συνοδευόµενο από αποδεικτικό ανάρτησής του στην ηλεκτρονική 
εφαρµογή taxis της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε).  
γγ) Τα έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία του φυσικού προσώπου ή για νοµικά 
πρόσωπα το Γενικό Πιστοποιητικό του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) ή τη βεβαίωση 
εγγραφής/ενηµερότητας του Αγροτικού Συνεταιρισµού στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών 
Συνεταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), καθώς και τα 
νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου. 
δδ) Αποδεικτικά για τα δικαιώµατα χρήσης των εγκαταστάσεων και του µηχανολογικού  
εξοπλισµού που έχουν σχέση µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης (όπως τίτλοι ιδιοκτησίας, 
µισθωτήρια κλπ). 
εε) Αποδεικτικά απόκτησης ή µίσθωσης του εργαστηριακού εξοπλισµού. 
στστ) Aποτελέσµατα εργαστηριακών νηµατωδολογικών εξετάσεων εδάφους ή/και εδαφικών 
υποστρωµάτων, όπου προβλέπονται στο άρθρο 3. 
2. Στην αναγγελία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης της παρ. 1, αναγράφονται 
υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία:  
α) Ο τύπος της επιχείρησης (σποροπαραγωγική, φυτωριακή τύπου Α ή Β ή Γ, εµπορίας τύπου 
Α ή Β) και η ειδίκευσή της σε φυτικά είδη. 
β) Η έδρα της επιχείρησης. 
γ) Η επωνυµία της επιχείρησης ή το ονοµατεπώνυµο του φυσικού προσώπου, µε πλήρη 
στοιχεία (ΑΦΜ, διεύθυνση, φαξ, τηλέφωνα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). 
δ) Οι εγκαταστάσεις, όπως εργαστήρια, αποθήκες, τα υποκαταστήµατα της επιχείρησης µε 
πλήρη στοιχεία (διεύθυνση, φαξ και τηλέφωνα), καθώς και τα οικόπεδα, αγροτεµάχια, 
ιδιόκτητα ή µη (θέση, περιγραφή, κ.λπ.), που έχουν σχέση µε τη δραστηριότητα της 
επιχείρησης.  
ε) Το ονοµατεπώνυµο του απασχολούµενου υπεύθυνου επιστήµονα και, όπου προβλέπεται, 
του εκπαιδευµένου για την εµπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού προσωπικού.  
στ) Το ονοµατεπώνυµο του νόµιµου εκπροσώπου της επιχείρησης. 
3. Μετά τη διενέργεια διοικητικού ελέγχου από το κατά τόπο αρµόδιο ΤΑΑ, εάν εντός 
προθεσµίας τριών (3) µηνών από την υποβολή της αναγγελίας διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 3 για τις φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α και τύπου Β και 
εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Β, η επιχείρηση καταχωρίζεται στο αντίστοιχο 
µητρώο επιχειρήσεων παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούµενων 
φυτικών ειδών του άρθρου 6 από το κατά τόπο αρµόδιο ΤΑΑ, χορηγείται σε αυτήν Βεβαίωση 
Συνδροµής των Νοµίµων Προϋποθέσεων για την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας και η 
επιχείρηση ξεκινάει να λειτουργεί νοµίµως. 
Μετά τη διενέργεια διοικητικού ελέγχου από το κατά τόπο αρµόδιο ΤΑΑ και µε εισήγηση 
αυτού προς τη ∆ιεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού 
Καλλιεργούµενων Φυτικών Ειδών του ΥΠΑΑΤ, εάν εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από 
την υποβολή της αναγγελίας, διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 για 
τις επιχειρήσεις Σποροπαραγωγική, Φυτωριακή τύπου Γ και Εµπορίας Πολλαπλασιαστικού 
Υλικού τύπου Α, η επιχείρηση καταχωρίζεται στο µητρώο επιχειρήσεων παραγωγής και 
εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούµενων φυτικών ειδών του άρθρου 6 από τη 
∆ιεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούµενων 
Φυτικών Ειδών του ΥΠΑΑΤ, χορηγείται σε αυτήν Βεβαίωση Συνδροµής των Νοµίµων 
Προϋποθέσεων για την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας και η επιχείρηση ξεκινάει να 
λειτουργεί νοµίµως.  
Η ισχύς της Βεβαίωσης των ανωτέρω εδαφίων είναι πέντε (5) χρόνια και ξεκινάει από την 
ηµεροµηνία έκδοσής της. Σε αυτήν αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθµός µητρώου της 
επιχείρησης, καθώς και η διάρκεια ισχύος της.  
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4. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, κατά περίπτωση, όπως ορίζονται στην παρ. 3, δύνανται 
να απαγορεύσουν την έναρξη άσκησης παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού 
καλλιεργούµενων φυτικών ειδών, εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την υποβολή της 
αναγγελίας, σε περίπτωση που µετά τον έλεγχο του φακέλου, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται 
οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 και ζητούν εγγράφως από τον ενδιαφερόµενο τη συµµόρφωσή 
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 εγγράφως για την απαγόρευση έναρξης λειτουργίας της 
επιχείρησης. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να επανέλθει µε την υποβολή νέας αναγγελίας 
σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.  
5. Σε περίπτωση που οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, κατά περίπτωση, όπως ορίζονται 
στην παρ. 3 δεν απαγορεύσουν την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης σύµφωνα µε την παρ. 
4, η επιχείρηση µετά την παρέλευση τριών (3) µηνών από την υποβολή της αναγγελίας, 
λειτουργεί ελεύθερα. Σε αυτήν την περίπτωση, κατά τη λειτουργία της επιχείρησης, µε 
εισήγηση των αρµόδιων Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, κατά περίπτωση, όπως ορίζονται στην παρ. 
3, µετά τη διενέργεια διοικητικού ελέγχου από αυτές, εάν διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 3, η επιχείρηση καταχωρίζεται στο µητρώο επιχειρήσεων 
παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούµενων φυτικών ειδών του 
άρθρου 6 και χορηγείται σε αυτήν Βεβαίωση Συνδροµής των Νοµίµων Προϋποθέσεων 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 ανωτέρω αρµόδιων Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, µετά τη διενέργεια διοικητικού 
ελέγχου, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, 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, ή κληρονοµιάς της επιχείρησης, εφόσον αλλάζει ο Αριθµός 
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) της επιχείρησης, ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 7.  
7. Σε περίπτωση αλλαγής του 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: 
α) Τηρούν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από τους Τεχνικούς Κανονισµούς Ελέγχου και 
Πιστοποίησης και Εµπορίας. 
β) Αποστέλλουν στο κατά τόπο αρµόδιο ΤΑΑ τα στατιστικά δελτία που τους χορηγούνται από 
αυτό, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ζητείται από αυτό, όπως στοιχεία σχετικά µε την 
παραγωγή και τη διάθεση κλπ.  
γ) Αναρτούν σε εµφανές µέρος της έδρας της επιχείρησης, τη χορηγούµενη Βεβαίωση των 
παρ. 3 και 5 του άρθρου 4, για την προστασία των καταναλωτών και τη διευκόλυνση των 
διενεργούµενων ελέγχων. 
δ) ∆ιατηρούν, εφόσον παράγουν, προβασικό και βασικό πολλαπλασιαστικό υλικό, αγρούς 
εξέτασης ποικιλιακής ταυτότητας, σύµφωνα µε τα τεχνικά πρωτόκολλα του Τµήµατος 
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Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργουµένων Φυτών της ∆ιεύθυνσης Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών 
Μακεδονίας - Θράκης του ΥΠΑΑΤ. 
ε) ∆ιατηρούν σε καλή κατάσταση τα αποθέµατα ασφαλείας και διατηρούν και αποθηκεύουν το 
πολλαπλασιαστικό υλικό σύµφωνα µε τις καθιερωµένες από την επιστήµη και τεχνική 
προδιαγραφές.  
στ) Ενηµερώνουν το κατά τόπο αρµόδιο ΤΑΑ για οποιαδήποτε µεταβολή της πραγµατικής και 
νοµικής κατάστασης της επιχείρησης, εντός τριάντα (30) ηµερών από την επέλευσή της. 
ζ) Αντικαθιστούν τον υπεύθυνο επιστήµονα εντός τριών (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) Σηµαίνουν τα δενδρύλλια µε ετικέτες, στις οποίες αναγράφονται κωδικοποιηµένα το 
υποκείµενο, το εµβόλιο και η ηµεροµηνία εµβολιασµού. Ο κωδικός αυτός τίθεται στη διάθεση 
του κατά τόπο αρµόδιου ΤΑΑ. 
β) 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.  
γ) Τηρούν βιβλία προµήθειας, παραγωγής, διάθεσης στα οποία θα αναγράφονται: η ετήσια 
παραγωγή και διάθεση του παραγόµενου πολλαπλασιαστικού υλικού, το ονοµατεπώνυµο του 
προµηθευτή, το ονοµατεπώνυµο του αγοραστή, η ποσότητα και το είδος του 
πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτικό είδος, ποικιλία, συνδυασµός υποκειµένου-εµβολίου όπου 
υπάρχει, αριθµός παρτίδας). 
 δ) Εκδίδουν τιµολόγια πώλησης ή λαµβάνουν τιµολόγιο αγοράς σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας στο οποίο αναγράφονται τα εξής στοιχεία: το 
ονοµατεπώνυµο του φυτωριούχου, ταχυδροµική διεύθυνση του φυτωρίου, το ονοµατεπώνυµο 
του αγοραστή, ο αριθµός των δενδρυλλίων κατά είδος και ποικιλία και το υποκείµενο πάνω 
στο οποίο είναι εµβολιασµένα.  
ε) Υποβάλουν στα κατά τόπους αρµόδια ΤΑΑ:  
αα) Οι φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α: µέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου κάθε έτους στοιχεία του 
παραγοµένου πάσης φύσεως πολλαπλασιαστικού υλικού δενδρωδών, το οποίο είναι έτοιµο 
προς πώληση µαζί µε την ποσότητα υλικού παραγωγής των προηγουµένων ετών η οποία δεν 
διατέθηκε καθώς και την αναµενόµενη παραγωγή του επόµενου έτους. Έως 15 Σεπτεµβρίου 
κάθε έτους τις δηλώσεις παραγωγής του προς πιστοποίηση πολλαπλασιαστικού υλικού 
αµπέλου µαζί µε  στοιχεία φύτευσης για τη νέα καλλιεργητική περίοδο.  
ββ) Οι φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Β και Γ: µέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου κάθε έτους 
στοιχεία του πάσης φύσεως πολλαπλασιαστικού υλικού που διέθεσαν. 

 
Άρθρο 6 

Μητρώο λειτουργίας επιχειρήσεων παραγωγής και εµπορίας  
πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούµενων φυτικών ειδών 

 
1. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ της παρ. 3 του άρθρου 4 τηρούν το µητρώο λειτουργίας 
επιχειρήσεων παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού, στο εξής Μητρώο, ανά 
τύπο επιχείρησης της παρ. 1 του άρθρου 2, στο οποίο καταχωρίζονται: 
α) Ο αριθµός µητρώου της επιχείρησης (κωδικός αριθµός που χορηγείται από την αρµόδια 
κατά περίπτωση υπηρεσία της παρ. 3 του άρθρου 4),  
β) Ο τύπος της επιχείρησης, η έδρα και η επωνυµία της επιχείρησης ή το ονοµατεπώνυµο του 
φυσικού προσώπου µε πλήρη στοιχεία (ΑΦΜ, διεύθυνση, φαξ, τηλέφωνα και διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). 
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γ) Τα εργοστάσια, τα εργαστήρια, οι αποθήκες και τα υποκαταστήµατα µε πλήρη στοιχεία 
(διεύθυνση, φαξ και τηλέφωνα), και τα οικόπεδα, αγροτεµάχια ιδιόκτητα ή µη (θέση, 
περιγραφή κ.λπ.) που έχουν σχέση µε την επιχείρηση.  
δ) Το ονοµατεπώνυµο του νόµιµου εκπροσώπου της επιχείρησης. 
ε) Το ονοµατεπώνυµο του υπεύθυνου επιστήµονα και του προσωπικού που απασχολείται στην 
επιχείρηση στην περίπτωση της µερικής απασχόλησης ή της απασχόλησης µε σύµβαση 
παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών του υπεύθυνου επιστήµονα, σύµφωνα µε το άρθρο 3. 
στ) Τα ετήσια στατιστικά στοιχεία της επιχείρησης που αφορούν την παραγωγή και τη 
διακίνηση του πολλαπλασιαστικού υλικού.  
ζ) Ποινές, ανανεώσεις, διαγραφή από το µητρώο, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης.  
2. Σε περίπτωση µεταφοράς ή επέκτασης των φυτωριακών επιχειρήσεων τύπου Α, Β και Γ σε 
νέα θέση επαναλαµβάνεται η διαδικασία του άρθρου 4 χωρίς την υποχρέωση της πληρωµής 
του παραβόλου της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 1564/1985.  
3. Για οποιαδήποτε µεταβολή της πραγµατικής ή νοµικής κατάστασης των επιχειρήσεων 
παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούµενων φυτικών ειδών, η 
οποία γνωστοποιείται σύµφωνα µε την περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 5, το Μητρώο 
ενηµερώνεται από την αρµόδια κατά περίπτωση υπηρεσία της παρ. 3 του άρθρου 4 εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις όπως περιγράφονται στο άρθρο 3, χωρίς την υποχρέωση της 
πληρωµής του παραβόλου της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 1564/1985.  
 

Άρθρο 7 
Επανεξέταση της συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων λειτουργίας  

των επιχειρήσεων παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούµενων 
φυτικών ειδών 

 
Η καταχώρηση των επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 2 στο Μητρώο διαρκεί πέντε (5) 
χρόνια. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί τη συνέχιση της λειτουργίας της 
επιχείρησης, υποβάλλει πριν από το πέρας της πενταετίας, αίτηση για  την επικαιροποίηση του 
φακέλου στο κατά τόπο αρµόδιο ΤΑΑ, συνοδευόµενη από το αποδεικτικό κατάθεσης του 
παραβόλου της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 1564/1985. Στη συνέχεια διενεργείται διοικητικός  
έλεγχος από το κατά τόπο αρµόδιο ΤΑΑ. Στο διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της υποβολής 
της αίτησης του δεύτερου εδαφίου και της έκδοσης της Βεβαίωσης Συνδροµής των Νοµίµων 
Προϋποθέσεων ή της τυχόν απαγόρευσης της συνέχισης λειτουργίας της επιχείρησης, αυτή 
λειτουργεί νοµίµως.  
Στην περίπτωση όπου πληρούνται  οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, ανανεώνεται η εγγραφή της 
επιχείρησης στο Μητρώο και χορηγείται σε αυτήν Βεβαίωση Συνδροµής των Νοµίµων 
Προϋποθέσεων για την συνέχιση της άσκησης της σχετικής δραστηριότητας. 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. 
Στην περίπτωση όπου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, δεν ανανεώνεται η 
εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο και δεν µπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της. Εάν ο 
ενδιαφερόµενος επιθυµεί τη συνέχιση της λειτουργίας της θα πρέπει να ακολουθήσει εκ νέου 
την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4. 

 
Άρθρο 8 

Μεταβατικές διατάξεις 
 

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, οι αναγγελίες έναρξης λειτουργίας 
σποροπαραγωγικών και φυτωριακών επιχειρήσεων τύπου Α, Β και Γ, καθώς και οι αναγγελίες 
έναρξης λειτουργίας επιχείρησης εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α και Β, 
ανανέωσης ή αλλαγής αυτών, οι οποίες υπεβλήθησαν βάσει των διατάξεων της αριθµ. 
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1153/16620/4.2.2014 απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄ 616), και εκκρεµούν, εξετάζονται µε βάση τις διατάξεις της 
παρούσας. 
2. Οι αναγγελίες έναρξης λειτουργίας επιχείρησης εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου 
Γ, ανανέωσης ή αλλαγής αυτών, οι οποίες υπεβλήθησαν βάσει των διατάξεων της αριθµ. 
1153/16620/4.2.2014 απόφασης και εκκρεµούν, επέχουν θέση αναγγελίας έναρξης λειτουργίας 
επιχείρησης εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α, ανανέωσης ή αλλαγής αυτών, 
αντίστοιχα και εξετάζονται µε βάση τις διατάξεις της παρούσας.  
3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, οι επιχειρήσεις οι οποίες κατέχουν άδεια 
εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Γ ή Βεβαίωση Συνδροµής Νοµίµων 
Προϋποθέσεων για την άσκηση εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Γ, καταχωρίζονται 
στο Μητρώο ως επιχειρήσεις εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α µε νέο αριθµό 
µητρώου. Στις εν λόγω επιχειρήσεις χορηγείται νέα βεβαίωση συνδροµής νοµίµων 
προϋποθέσεων, η οποία  έχει ισχύ έως την ηµεροµηνία λήξης της προηγούµενης βεβαίωσης.   
4. Οι άδειες λειτουργίας ή οι βεβαιώσεις συνδροµής νοµίµων προϋποθέσεων 
σποροπαραγωγικών και φυτωριακών επιχειρήσεων τύπου Α, Β και Γ, καθώς και οι άδειες ή οι 
Βεβαιώσεις Συνδροµής Νοµίµων Προϋποθέσεων επιχειρήσεων εµπορίας πολλαπλασιαστικού 
υλικού τύπου Α και Β, 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 εγγραφής στο µητρώο, σύµφωνα µε το άρθρο 7, µετά 
από την εξέταση της συνδροµής των προϋποθέσεων, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα 
απόφαση. 

 
Άρθρο 9 

∆ιατηρούµενες σε ισχύ διατάξεις  
 
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης το άρθρο 8 και οι παρ. 1 και 4 του άρθρου 9 
της αριθµ. 1153/16620/4.2.2014 απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄ 616), διατηρούνται σε ισχύ. 
 

 
Άρθρο 10 

Καταργούµενες διατάξεις  
 
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η αριθµ. 1153/16620/4.2.2014 
απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων (Β΄ 616), µε την επιφύλαξη του άρθρου 9. 
2. Κάθε παραποµπή στην απόφαση της παρ. 1 νοείται ως παραποµπή στην παρούσα απόφαση.  
3. Όπου στις κείµενες διατάξεις απαιτείται ως στοιχείο νοµιµότητας άσκησης µιας 
δραστηριότητας η κατοχή άδειας για την παραγωγή και την εµπορία πολλαπλασιαστικού 
υλικού καλλιεργούµενων φυτικών ειδών, εφεξής νοείται ως τέτοιο η συνδροµή στο πρόσωπο 
του ενδιαφερόµενου όλων των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την άσκηση της ανωτέρω 
δραστηριότητας, βάσει των διατάξεων της παρούσας.  
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Άρθρο 11 
Έναρξη ισχύος 

 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.  
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 25/07/2017 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ 
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 
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