
εµείσζε: Παξαηίζεηαη πην θάησ ην θείµελν ηεο Κ∆Π 50/2003 (17/1/2003), ζην νπνίν έρεη 
ελζσµαησζεί θαη ην θείµελν ηεο ηξνπνπνηεηηθήο Κ∆Π 586/2003 (11/7/2003, µε ηζρχ απφ 
1/8/2003) θαη ΚΓΠ 797/2004 (16/11/2004), γηα ζθνπνχο δηεπθφιπλζεο ηνπ αλαγλψζηε. Η 
ελνπνίεζε απηή δελ έρεη επίζεµν ραξαθηήξα θαη σο εθ ηνχηνπ ην Σµήµα Σεισλείσλ δελ 
ππέρεη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα ηπρφλ ιάζε ή παξαιείςεηο.  

  

  

  
  

Oη πεξί Παξαρψξεζεο Aθνξνιφγεηνπ Πεηξειαίνπ γηα Γεσξγηθνχο 
θνπνχο Kαλνληζµνί ηνπ 2003, νη νπνίνη εθδφζεθαλ απφ ην Yπνπξγηθφ 
πµβνχιην ζχµθσλα  µε ην άξζξν 9(3) ηνπ πεξί Tεισλεηαθψλ ∆αζµψλ 
θαη Φφξσλ Kαηαλαιψζεσο Nφµνπ, αθνχ θαηαηέζεθαλ ζηε Bνπιή ησλ 
Aληηπξνζψπσλ θαη εγθξίζεθαλ απφ απηή, δεµνζηεχνληαη ζηελ Eπίζεµε 
Eθεµεξίδα ηεο ∆εµνθξαηίαο ζχµθσλα µε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 3 
ηνπ πεξί Kαηαζέζεσο ζηε Bνπιή ησλ Aληηπξνζψπσλ ησλ Kαλνληζµψλ 
πνπ Eθδίδνληαη µε Eμνπζηνδφηεζε Nφµνπ,  Nφµνπ  (N. 99 ηνπ 1989 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ην N.  227 ηνπ 1990).  

  Ο ΠΔΡΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ∆ΑΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΔΩ  
ΝΟΜΟ  

  
Καλνληζµνί ζχµθσλα µε ην άξζξν 9(3)  

  

224(Ι) ηνπ 2002  
Σν Τπνπξγηθφ πµβνχιην αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη 
απφ ην άξζξν 9(3) ηνπ πεξί Σεισλεηαθψλ ∆αζµψλ θαη Φφξσλ 
Καηαλαιψζεσο Νφµνπ, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζµνχο.  

  
MEΡΟ Ι  ―  ΔΡΜΗΝΔΙΑ  

πλνπηηθφο ηίηινο  
  

1. Οη παξφληεο Καλνληζµνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Παξαρψξεζεο 
Αθνξνιφγεηνπ Πεηξειαίνπ γηα Γεσξγηθνχο θνπνχο Καλνληζµνί ηνπ 
2003.  

Δξµελεία  2.―(1) ηνπο Καλνληζµνχο απηνχο, εθηφο αλ απφ ην θείµελν πξνθχπηεη 
δηαθνξεηηθή έλλνηα―  

  
«αιηεπηηθφ ζθάθνο» ζεµαίλεη νπνηνδήπνηε ζθάθνο εμνπιηζµέλν γηα 
εµπνξηθή εθµεηάιιεπζε πφξσλ·  

Παξάξηεµα Α  «γεσξγηθά µεραλήµαηα» ζεµαίλεη ηα είδε πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 
Παξάξηεµα Α ησλ παξφλησλ Καλνληζµψλ θαη θαηαηάζζνληαη δπλάµεη 
ηνπ πεξί Σεισλεηαθψλ ∆αζµψλ θαη Φφξσλ Καηαλαιψζεσο Νφµνπ ζηηο 
δαζµνινγηθέο θιάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ελ ιφγσ Παξάξηεµα·  

Παξάξηεµα Β  «γεσξγηθνί ζθνπνί» ζεµαίλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη 
ζην Παξάξηεµα Β ησλ παξφλησλ Καλνληζµψλ:  

  
Ννείηαη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Μέξνο V ηνπ 
Παξαξηήµαηνο Β δε ζεσξνχληαη δξαζηεξηφηεηεο γηα γεσξγηθνχο 
ζθνπνχο, εθηφο αλ―  

  
 (α) Tν πξφζσπν πνπ ηηο εθηειεί αζθεί επίζεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

εµπίπηνπλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα Μέξε Ι µέρξη ΙV ηνπ 
Παξαξηήµαηνο Β· θαη  

  
 (β) ηηο εθηειεί ν ίδηνο, ή εθηεινχληαη απφ ηνπο εξγνδνηνχµελνχο ηνπ 

(ή θαη ηα δχν), θαη 

 (γ) νπνηνζδήπνηε εμνπιηζµφο πνπ ρξεζηµνπνηεί θαηά ηελ άζθεζή 



ηνπο, ή πνπ εθµηζζψλεη ζε άιιν, γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο είλαη 
εμνπιηζµφο πνπ ρξεζηµνπνηεί επίζεο γηα ηελ άζθεζε ησλ άιισλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ.  

  
"∆ηεπζπληήο" ζεµαίλεη ην ∆ηεπζπληή ηνπ Σµήµαηνο Σεισλείσλ·  

  
"θάηνρνο απνζήθεο απνηαµίεπζεο" ζεµαίλεη ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνλ θάηνρν 
απνζήθεο απνηαµίεπζεο εγθεθξηµέλεο γηα ηελ απνηαµίεπζε 
νξπθηειαίσλ·  

  
"λνµηθφ πξφζσπν" πεξηιαµβάλεη εηαηξεία, ζπλεηαηξηζµφ, ζσµαηείν, 
ιέζρε, ζχιινγν, ζχλδεζµν, νξγαληζµφ ή νπνηαδήπνηε άιιε έλσζε 
πξνζψπσλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρεη ζπζηαζεί ή φρη ζχµθσλα µε ηηο 
δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε λφµνπ ή θαλνληζµνχ·  

  
"πεηξέιαην" ζεµαίλεη ην πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο (gas oil) θαη ην 
θσηηζηηθφ πεηξέιαην (kerosene) ην νπνίν θαηαηάζζεηαη δπλάµεη ηνπ 
πεξί Σεισλεηαθψλ ∆αζµψλ θαη Φφξσλ Καηαλαιψζεσο Νφµνπ ηνπ 
2003 ζηηο δαζµνινγηθέο θιάζεηο 2710 19 25 00, 2710 19 41 00, 2710 
19 45 00 θαη 2710 19 49 00·  

  
«πφξνη» είλαη ηα δηαζέζηµα θαη πξνζηηά δψληα, ζαιάζζηα πδξφβηα είδε, 
ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ αλάδξνµσλ θαη θαηάδξνµσλ πδξφβησλ 
εηδψλ θαηά ηε  ζαιάζζηα δσή ηνπο·  

  
«πξφζσπν» ζεµαίλεη θπζηθφ ή λνµηθφ πξφζσπν·  

  
«ππνζηαηηθφ» ζεµαίλεη θάζε ηφπν, θηίξην, θηηξηαθφ ζπγθξφηεµα, 
ππφζηεγν, ρψξν ή ζπλδπαζµφ απηψλ πεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ 
αλνηθηψλ πεξηθξαγµέλσλ ρψξσλ σο θαη έγγεηα ηδηνθηεζία (ή πισηφ 
µέζν)·  

  
«ρξσµαηηζµέλν πεηξέιαην» ζεµαίλεη ην πεηξέιαην πνπ ηρλεζεηείηαη ή 
θαη ρξσµαηίδεηαη ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζµνχ 6.  

  
(2) Λέμεηο θαη φξνη πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζµνχο 
έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζε απηνχο απφ ηελ εθάζηνηε ζε ηζρχ 
ηεισλεηαθή λνµνζεζία, εθηφο αλ απφ ην θείµελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή 
έλλνηα.  

  MEΡΟ ΙΙ ―∆ΙΚΑΙΟΤΥΟ ΥΡΗΣΗ  ΚΑΙ  
ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ  

    

Πξνυπνζέζεηο 
απαιαιιαγήο  

3.―(1) Ο ∆ηεπζπληήο δχλαηαη, µεηά απφ αίηεζε, λα εγθξίλεη  πξφζσπν 
σο δηθαηνχρν ρξήζηε ρξσµαηηζµέλνπ πεηξειαίνπ, εθφζνλ ηνχην 
ρξεζηµνπνηείηαη ζε γεσξγηθά µεραλήµαηα ή αιηεπηηθά ζθάθε γηα 
γεσξγηθνχο ζθνπνχο θαη λα εθδψζεη ηελ εηδηθή γηα ην ζθνπφ απηφ άδεηα 
θαη βηβιηάξην παξαιαβψλ.  

  
(2)  Ωο δηθαηνχρνο γηα ππνβνιή αίηεζεο ζεσξείηαη―  



41 ηνπ 1980  
48 ηνπ 1982  
11 ηνπ 1983  
10 ηνπ 1985  

116 ηνπ 1985  
4 ηνπ 1987  

199 ηνπ 1987  
214 ηνπ 1987  

68 ηνπ 1988  
96 ηνπ 1989  

136 ηνπ 1989  
17 ηνπ 1990  

218 ηνπ 1991  
98(Ι) ηνπ 1992  
64(Ι) ηνπ 1993  
18(Ι) ηνπ 1995  
55(Ι) ηνπ 1996  
87(Ι) ηνπ 1997  
80(Ι) ηνπ 1998  
84(Ι) ηνπ 1998  
55(Ι) ηνπ 1999  
98(Ι) ηνπ 2000  
99(Ι) ηνπ 2000  
51(Ι) ηνπ 2001  

143(Ι) ηνπ 2001  
71(Ι) ηνπ 2002  

 (α) Tν θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη αζθαιηζµέλν σο γεσξγφο 
µε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 
Νφµσλ· ή  

 



 
  (β)  Φπζηθφ ή λνµηθφ πξφζσπν πνπ είλαη εγγεγξαµµέλν ζην 

Μεηξψν ηνπ Δθφξνπ Φ.Π.Α. ελ ζρέζεη θαη µε ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεµα Β ή ην 
θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη εγγεγξαµµέλν ζην Μεηξψν ηνπ 
Δηδηθνχ Καζεζηψηνο Αγξνηψλ ηνπ Φ.Π.Α.,  θαη   

 Κεθ. 135  
44 ηνπ 1961  

109 ηνπ 1968  
2 ηνπ 1970  
9 ηνπ 1972  

19 ηνπ 1981  
210 ηνπ 1987  
170 ηνπ 1990  

22(Ι) ηνπ 1994  
61(Ι) ηνπ 2001  

  

 (γ) ην θπζηθφ ή λνµηθφ πξφζσπν πνπ είλαη θάηνρνο αιηεπηηθνχ 
ζθάθνπο εγγεγξαµµέλνπ ζην Μεηξψν Αιηεπηηθψλ θαθψλ 
ζχµθσλα µε ηνλ πεξί Αιηείαο Νφµν, ν νπνίνο έρεη 
εμαζθαιίζεη επαγγειµαηηθή άδεηα αιηείαο ζχµθσλα µε ηνλ 
ίδην Νφµν.  

117(Ι) ηνπ 2000  
189(Ι) ηνπ 2002  

 (δ) ην θπζηθφ ή λνµηθφ πξφζσπν ην νπνίν θαηέρεη άδεηα 
ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηρζπνηξνθείνπ ζχµθσλα µε ηνλ 
πεξί Τδαηνθαιιηέξγεηαο Νφµν.  

Κεθ. 342.  
130 ηνπ 1968  

5 ηνπ 1978  
157 ηνπ 1989  

47 ηνπ 1991  

 (ε) ηα Αξδεπηηθά Σµήµαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ µε βάζε ηνλ πεξί 
Aξδεπηηθψλ Σµεµάησλ Υσξίσλ Νφµν· θαη  

(ζη) νη Αξδεπηηθνί χλδεζµνη πνπ ιεηηνπξγνχλ µε βάζε ηνλ πεξί 
Αξδεπηηθψλ πλδέζµσλ Νφµν.    

Κεθ. 115.  
131 ηνπ 1968  

6 ηνπ 1978  
156 ηνπ 1989  

62 ηνπ 1995  

  

    

Τπνρξεψζεηο 
δηθαηνχρνπ ρξήζηε.  

4. Πξφζσπν ην νπνίν έρεη εγθξηζεί σο δηθαηνχρνο ρξήζηεο νθείιεη―  

(α)  Kαηά ηελ παξαιαβή ρξσµαηηζµέλνπ πεηξειαίνπ λα πξνζθνµίδεη 
ηελ άδεηα θαη ην βηβιηάξην παξαιαβψλ πνπ εθδίδνληαη δπλάµεη 
ηνπ Καλνληζµνχ 3·  

  
 (β) λα παξέρεη ζηνλ αξµφδην ιεηηνπξγφ νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο 

εχινγα απαηηήζεη θαη λα παξνπζηάδεη ζ' απηφλ ηα ηηµνιφγηα 
αγνξάο ρξσµαηηζµέλνπ πεηξειαίνπ·  

  
 (γ) λα θπιάηηεη ηα ηηµνιφγηα αγνξάο ρξσµαηηζµέλνπ πεηξειαίνπ γηα 

δχν ηνπιάρηζην ρξφληα·  

  (δ) λα ηεξεί ζηνηρεία αλαθνξηθά µε ηελ παξαγσγή πνπ πξνθχπηεη ζε 
ζρέζε µε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ πνπ θαζνξίδνληαη ζην 
Παξάξηεµα Β· θαη  

  
(ε) λα ελεµεξψλεη ην ∆ηεπζπληή γηα νπνηαδήπνηε µεηαβνιή ησλ 

δεδνµέλσλ πνπ ιήθζεθαλ ππφςε γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο 
άδεηαο.  

  
(ζη) λα ζπµµνξθψλεηαη µε ηηο εθάζηνηε νδεγίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζε 

Γλσζηνπνίεζε ηνπ ∆ηεπζπληή θαη απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε 
ησλ δεµνζίσλ πξνζφδσλ.  



Πεξηνξηζµνί ζηε 
ρξήζε 
ρξσµαηηζµέλνπ 
πεηξειαίνπ  

5. Υξσµαηηζµέλν πεηξέιαην δε δχλαηαη―  

(α) Nα ρξεζηµνπνηεζεί γηα άιινπο εθηφο απφ ηνπο πξνβιεπφµελνπο 
ζην Παξάξηεµα Β γεσξγηθνχο ζθνπνχο· ή  

  
 (β) λα ρξεζηµνπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε φρεµα ή ζπζθεπή ε νπνία δε 

ζεσξείηαη γεσξγηθφ µεράλεµα ή αιηεπηηθφ ζθάθνο· ή  

  
 (γ) λα απνζεθεπηεί µε ζθνπφ λα ρξεζηµνπνηεζεί γηα άιινπο ζθνπνχο 

εθηφο απφ απηνχο ηεο απαιιαγήο· ή  

  
 (δ) λα µεηαθέξεηαη γηα λα παξαδνζεί γηα ζθνπνχο άιινπο εθηφο απφ 

απηνχο ηεο απαιιαγήο.  

  
MEΡΟ ΙΙΙ― ΙΥΝΗΘΔΣΗΗ ΚΑΙ ΥΡΩΜΑΣΙΜΟ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ  

Ιρλεζέηεζε θαη 
ρξσµαηηζµφο 
πεηξειαίνπ  

6.―(1) Απαγνξεχεηαη ε παξάδνζε γηα εζσηεξηθή θαηαλάισζε ρσξίο 
ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ πνπ πξννξίδεηαη γηα 
γεσξγηθνχο ζθνπνχο εθηφο αλ έρεη πξνζηεζεί ζην πεηξέιαην ν 
ηρλεζέηεο ή θαη ρξσζηηθή νπζία πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Καλνληζµφ 7.  

  
(2) Σν πεηξέιαην ηρλεζεηείηαη ή θαη ρξσµαηίδεηαη ππφ θνξνινγηθφ 

έιεγρν ζε απνζήθεο απνηαµίεπζεο εγθεθξηµέλεο γηα ηελ απνηαµίεπζε 
νξπθηειαίσλ πξηλ ηελ παξάδνζή ηνπ γηα εζσηεξηθή θαηαλάισζε, ππφ 
ηελ επζχλε ηνπ θαηφρνπ ηεο απνζήθεο απνηαµίεπζεο θαηά ηνλ ηξφπν 
πνπ θαζνξίδεη ν ∆ηεπζπληήο.  

  
(3) Η παξάδνζε γηα εζσηεξηθή θαηαλάισζε ηρλεζεηεµέλνπ ή θαη 

ρξσµαηηζµέλνπ πεηξειαίνπ αξρίδεη ηε 10ε Φεβξνπαξίνπ  2003.  

Πεξηγξαθή ηρλεζέηε 
θαη ρξψµαηνο  

7. Οη νπζίεο πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ρξσµαηηζµφ θαη ηρλεζέηεζε 
γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ Καλνληζµψλ είλαη―  

  
 (α) O ηρλεζέηεο Ν-Ethyl-N-[2-(1-isobutoxyethoxy)ethyl]-4- 

(phenylazo)-aniline θαη ν ηρλεζέηεο 
1,4-dihydroxyanthraquinone, ζε αλαινγία φρη ιηγφηεξε απφ 6 
ρηιηφγξαµµα γηα 1.000.000 ιίηξα πεηξειαίνπ· θαη 1,75 
ρηιηφγξαµµα γηα 1.000.000 ιίηξα πεηξειαίνπ αληίζηνηρα, θαη  

  
 (β) θαηάιιειε ρξσζηηθή νπζία ζε αλαινγία φρη ιηγφηεξε απφ 6 

ρηιηφγξαµµα γηα 1.000.000 ιίηξα πεηξειαίνπ.  

Τπνρξεψζεηο 
θαηφρνπ απνζήθεο 
απνηαµίεπζεο  

8. Ο θάηνρνο απνζήθεο απνηαµίεπζεο ζηελ νπνία ηρλεζεηείηαη ή 
θαη ρξσµαηίδεηαη πεηξέιαην νθείιεη―   

(α) Να απνζεθεχεη ηνλ ηρλεζέηε θαη ηε ρξσζηηθή νπζία ζε αζθαιή 
ρψξν―  

  
 (i) Xσξηζηά απφ νπνηεζδήπνηε άιιεο νπζίεο·  

  
 (ii) ζε δνρεία πνπ θέξνπλ πεξηγξαθή γηα ην πεξηερφµελφ ηνπο 

εθηφο αλ µεηαθηλείηαη γηα άµεζε ρξήζε.  

  
 (β) Να  ηεξεί θαζεµεξηλά ινγαξηαζµφ απνζεµάησλ γηα ηηο 

πνζφηεηεο ηρλεζέηε θαη ρξσζηηθήο νπζίαο πνπ 
παξαιαµβάλνληαη θαη ρξεζηµνπνηνχληαη ζηελ απνζήθε ηνπ.  

  
 (γ) Να  δηελεξγεί νπνηεζδήπνηε ρεµηθέο αλαιχζεηο απαηηνχληαη 

απφ ην ∆ηεπζπληή θαηά ηε δηαδηθαζία ηρλεζέηεζεο ή θαη 



ρξσµαηηζµνχ.  

Απνζήθεπζε θαη 
µεηαθνξά 
ρξσµαηηζµέλνπ 
πεηξειαίνπ  

9.―(1) Υξσµαηηζµέλν πεηξέιαην απνζεθεχεηαη ρσξηζηά απφ ην µε 
ρξσµαηηζµέλν πεηξέιαην.  

(2) Οπνηαδήπνηε δεμαµελή, δνρείν, ρψξνο απνζήθεπζεο, αγσγφο ή 
αληιία παξάδνζεο ρξσµαηηζµέλνπ πεηξειαίνπ θέξεη αλεμίηειε 
επηγξαθή ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη φηη πξφθεηηαη γηα ρξσµαηηζµέλν 
πεηξέιαην γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο. 

(3) Ο Γηεπζπληήο δχλαηαη κε γλσζηνπνίεζε ηνπ λα ξπζκίζεη ηε 
κεηαθνξά ηνπ ρξσκαηηζκέλνπ πεηξειαίνπ ζε βπηηνθφξα νρήκαηα. 

Απαγνξεχζεηο  10.―(1) Απαγνξεχεηαη ε ηρλεζέηεζε θαη ρξσµαηηζµφο πεηξειαίνπ 
εθηφο εάλ πξαγµαηνπνηείηαη ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζµψλ.  

  
(2) Απαγνξεχεηαη ε αθαίξεζε ηρλεζέηε ή ρξσζηηθήο νπζίαο απφ ην 

ρξσµαηηζµέλν πεηξέιαην.  

  
(3) Απαγνξεχεηαη ε πξνζζήθε ζε ρξσµαηηζµέλν πεηξέιαην 

νπνηνπδήπνηε νξπθηειαίνπ ή νπνηαζδήπνηε νπζίαο ε νπνία αιινηψλεη 
ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ρξεζηµνπνηεζέληνο ηρλεζέηε ή ρξσζηηθήο νπζίαο.  

  
MEΡΟ IV ―  EΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟ ΜΔΣΑΠΩΛΗΣΗ  

Άδεηα θαηνρήο θαη 
δηάζεζεο 
ρξσµαηηζµέλνπ 
πεηξειαίνπ  

11.―(1) Δθηφο αλ πξνλνείηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο παξφληεο 
Καλνληζµνχο, απαγνξεχεηαη ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν λα θαηέρεη ή 
θαη λα δηαζέηεη ρξσµαηηζµέλν πεηξέιαην γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο, 
εθηφο αλ θαηέρεη άδεηα εγθεθξηµέλνπ µεηαπσιεηή πνπ εθδίδεηαη απφ ην 
∆ηεπζπληή:  

  
Ννείηαη φηη ν θάηνρνο απνζήθεο απνηαµίεπζεο νξπθηειαίσλ 

εμνπζηνδνηείηαη δπλάµεη ηνπ παξφληνο Καλνληζµνχ θαη σο εγθεθξηµέλνο 
µεηαπσιεηήο.  

  
(2) Ο ∆ηεπζπληήο δχλαηαη λα απαηηήζεη απφ ηνπο εγθεθξηµέλνπο 

µεηαπσιεηέο ηε ζχζηαζε εγγχεζεο γηα ηελ ηήξεζε νπνηνπδήπνηε φξνπ 
πνπ έρεη ζρέζε µε ηελ θαηνρή θαη δηάζεζε ρξσµαηηζµέλνπ πεηξειαίνπ.  

  
(3) Ο ∆ηεπζπληήο δχλαηαη µε γλσζηνπνίεζή ηνπ λα θαζνξίζεη ηνπο 

φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ θαηνρή θαη δηάζεζε 
ρξσµαηηζµέλνπ πεηξειαίνπ.  

Απψιεηεο (θχξεο)  12. Δθφζνλ απνδεηρηεί ζην ∆ηεπζπληή απφ ηνλ εγθεθξηµέλν 
µεηαπσιεηή φηη ρξσµαηηζµέλν πεηξέιαην παξνπζηάδεη απψιεηεο 
(θχξεο) εγγελείο ζηε θχζε ηνπ πξντφληνο πέξαλ ηνπ 0,5% θαηά ην 
ζηάδην ηεο απνζήθεπζήο ηνπ, ν ∆ηεπζπληήο δχλαηαη λα απαιιάμεη ηνχην 
απφ ην θφξν θαηαλάισζεο ζηελ έθηαζε ησλ πην πάλσ απσιεηψλ.  

Τπνρξεψζεηο 
εγθεθξηµέλνπ 
µεηαπσιεηή  

  13. Πξφζσπν ην νπνίν έρεη εγθξηζεί απφ ην ∆ηεπζπληή σο 
εγθεθξηµέλνο µεηαπσιεηήο νθείιεη―  

(α) Να δηαζέηεη ρξσµαηηζµέλν πεηξέιαην µφλν ζε εγθεθξηµέλν 
µεηαπσιεηή ή δηθαηνχρν ρξήζηε θαη λα εθδίδεη ζηνλ παξαιήπηε 
ηηµνιφγην ζην νπνίν λα ζεµεηψλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα 
ρξσµαηηζµέλν πεηξέιαην θαη δε δχλαηαη λα ρξεζηµνπνηεζεί γηα 
άιινπο εθηφο απφ ηνπο πξνβιεπφµελνπο δπλάµεη ησλ 
παξφλησλ Καλνληζµψλ γεσξγηθνχο ζθνπνχο. 



(β) Να ηεξεί ινγαξηαζµνχο γηα ηηο παξαιαβέο θαη παξαδφζεηο 
ρξσµαηηζµέλνπ πεηξειαίνπ πνπ αθνξνχλ θάζε εµεξνινγηαθφ 
µήλα, λα πξνβαίλεη ζε απνγξαθή ησλ απνζεµάησλ θαη λα 
ππνβάιιεη ζην Σεισλείν ζρεηηθή δήισζε ζηνλ ηχπν πνπ 
θαζνξίδεη ν ∆ηεπζπληήο µέζα ζηηο πξψηεο δέθα  εξγάζηµεο 
εµέξεο ηνπ επφµελνπ µήλα.  

  
 (γ) Να δειψλεη ζην ∆ηεπζπληή ηα βπηηνθφξα πνπ ρξεζηµνπνηεί γηα 

ηε µεηαθνξά ρξσµαηηζµέλνπ πεηξειαίνπ.  

  
 (δ) Να ηεξεί θαηά ηε µεηαθνξά ρξσµαηηζµέλνπ πεηξειαίνπ 

εµεξνιφγην βπηηνθφξνπ ζην νπνίν λα ζεµεηψλνληαη νη 
παξαιαβέο θαη παξαδφζεηο ρξσµαηηζµέλνπ πεηξειαίνπ.  

  
 (ε) Να παξέρεη ζηνλ αξµφδην ιεηηνπξγφ νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο 

εχινγα απαηηήζεη θαη λα παξνπζηάζεη ζ' απηφλ ηνπο 
ινγαξηαζµνχο θαη νπνηαδήπνηε άιια βηβιία ή έγγξαθα ζρεηηθά 
µε ην ρξσµαηηζµέλν πεηξέιαην πνπ δηαθηλεί.  

  
 (ζη) Να θπιάηηεη ηα πην πάλσ έγγξαθα, βηβιία θαη αξρεία γηα επηά 

ηνπιάρηζην ρξφληα µεηά ηε ζπµπιήξσζε ησλ πξάμεσλ νη 
νπνίεο αλαγξάθνληαη ζε απηά εθηφο αλ ν ∆ηεπζπληήο νξίζεη 
δηαθνξεηηθά.  

  
 (δ) Να ελεµεξψλεη ην ∆ηεπζπληή γηα νπνηαδήπνηε µεηαβνιή ησλ 

δεδνµέλσλ πνπ ιήθζεθαλ ππφςε γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο 
άδεηαο.  

  
MEΡΟ V ― ∆ΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ  

 

Λήςε δεηγµάησλ.  
82 ηνπ 1967  

9  
45 ηνπ 1973  

7  
104 ηνπ 1987  

98 ηνπ 1989  
77(Ι) ηνπ 1998  
14(Ι) ηνπ 1999  
49(Ι) ηνπ 2001  
78(Ι) ηνπ 2002  

 14.―(1) Υσξίο επεξεαζµφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Σεισλείσλ θαη 
Φφξσλ Καηαλάισζεο Νφµνπ ζε ζρέζε µε ηηο εμνπζίεο ησλ ιεηηνπξγψλ 
γηα έξεπλα νρεµάησλ, ζθαθψλ θαη νηθεµάησλ, ιεηηνπξγφο πνπ 
ιαµβάλεη δείγµαηα γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ Καλνληζµψλ―  

(α) Aπφ φρεµα ή ζθάθνο, νθείιεη λα πξάηηεη ηνχην εάλ είλαη δπλαηφ 
ζηελ παξνπζία ηνπ πξνζψπνπ πνπ εµθαλίδεηαη λα είλαη ν 
ηδηνθηήηεο ηνπ ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη ηελ επζχλε ηνπ 
νρήµαηνο· ή ζθάθνπο. 

Ννείηαη φηη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη δχζθνιε ε ιήςε 
δεηγκάησλ απφ ην ιεηηνπξγφ, ν ηδηνθηήηεο ή ην πξφζσπν πνπ 
έρεη ηελ επζχλε ηνπ νρήκαηνο ή ηνπ ζθάθνπο, είλαη ππεχζπλν 
γηα λα παξάζρεη δείγκα γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ: 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπ δείγκαηνο απφ 
ηνλ ηδηνθηήηε ή ην πξφζσπν πνπ έρεη ηελ επζχλε ηνπ 
νρήκαηνο ή ηνπ ζθάθνπο, ην φρεκα ή ην ζθάθνο είλαη δπλαηφ 
λα θαηαθξαηεζεί απφ ην ιεηηνπξγφ. 

(β) απφ νπνηνδήπνηε ππνζηαηηθφ ή θαηνηθία, νθείιεη λα πξάηηεη 
ηνχην εάλ είλαη δπλαηφ ζηελ παξνπζία θαη µε ηελ έγθξηζε ηνπ 
θαηφρνπ ηνπ ππνζηαηηθνχ ή ηεο θαηνηθίαο ή ηνπ πξνζψπνπ 
πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ην ρψξν απηφ.  



  
(2) (α) Σα απνηειέζµαηα νπνηαζδήπνηε αλάιπζεο δεηγµάησλ πνπ 

ιαµβάλνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ Καλνληζµψλ δελ είλαη 
απνδεθηά―  

  
(i) ε νπνηαδήπνηε πνηληθή ή αζηηθή δηαδηθαζία, ή  

  
(ii) ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πνπ αξρίδεη απφ ην ∆ηεπζπληή,   

  
εθηφο αλ ε αλάιπζε γίλεηαη απφ ην Γεληθφ Υεµείν ηνπ Κξάηνπο ή άιιν 
εγθεθξηµέλν απφ ην ∆ηεπζπληή ρεµείν.  

  
(β)  Καηά ηε ιήςε δεηγµάησλ ν ιεηηνπξγφο νθείιεη λα δηαρσξίζεη 

ην δείγµα ζε ηξία µέξε,  ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ ππνθεηµέλνπ ζε 
αλάιπζε, ηα νπνία ζεµαηνδνηνχληαη θαη ζθξαγίδνληαη ην θαζέλα 
ρσξηζηά θαη―  

  
 (i) Έλα µέξνο παξαδίδεηαη ζην πξφζσπν ζηελ παξνπζία ηνπ 

νπνίνπ έρεη ιεθζεί αλ ην απαηηήζεη, θαη   

  
 (ii) ην άιιν µέξνο θαηαθξαηείηαη ζην Σεισλείν γηα µειινληηθή 

ρξήζε.  

  
(γ) Όηαλ δελ είλαη δπλαηή ε εθαξµνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ (1) ν ιεηηνπξγφο πνπ ιαµβάλεη ην δείγµα νθείιεη λα 
απνζηείιεη θνηλνπνίεζε ζηνλ θάηνρν ή ην πξφζσπν πνπ έρεη ηελ 
επζχλε ηνπ νρήµαηνο ή ηνπ ζθάθνπο ή ηεο θαηνηθίαο ή ηνπ 
ππνζηαηηθνχ, µε ηελ νπνία λα ηνλ πιεξνθνξεί φηη έρεη ιεθζεί δείγµα 
θαη µέξνο ηνπ είλαη δηαζέζηµν εάλ ην απαηηήζεη ζε ρξφλν θαη ηφπν πνπ 
θαζνξίδεηαη ζηελ θνηλνπνίεζε.  

  
MEΡΟ VΙ ― ΑΛΛΔ ∆ΙΑΣΑΞΔΙ  

Δμαζθάιηζε αδεηψλ.  15.  Η αίηεζε γηα εμαζθάιηζε άδεηαο δηθαηνχρνπ ρξήζηε ή 
εγθεθξηµέλνπ µεηαπσιεηή ππνβάιιεηαη ζην ∆ηεπζπληή ζε έληππν πνπ 
θαζνξίδεη ζε γλσζηνπνίεζε πνπ εθδίδεη ν ∆ηεπζπληήο θαη δεµνζηεχεηαη 
ζηελ Δπίζεµε Δθεµεξίδα ηεο ∆εµνθξαηίαο.  

Αθχξσζε ή 
αλάθιεζε άδεηαο.  

16. Ο ∆ηεπζπληήο δχλαηαη λα αθπξψζεη ή αλαθαιέζεη άδεηα ε νπνία 
εθδίδεηαη ζχµθσλα µε ηνπο παξφληεο Καλνληζµνχο φηαλ―  

  
 (α) ∆ηαπηζησζεί φηη ε έθδνζή ηεο βαζίζηεθε ζε αλαιεζή ή 

αλαθξηβή ζηνηρεία, ρσξίο ηε ζπλδξνµή ησλ νπνίσλ δε ζα 
εθδίδεην,  

  
 (β) Δμέιηπαλ µεξηθά ή νιηθά νη πξνυπνζέζεηο ζηηο νπνίεο 

βαζίζηεθε ε έθδνζή ηεο,  

  
 (γ) ν θάηνρνο ηεο άδεηαο δε ζπµµνξθψλεηαη µε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

παξφλησλ Καλνληζµψλ,  

  
 (δ) ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απνζλήζθεη ή θεξχζζεηαη ζε πηψρεπζε,  

  
 (ε) ν θάηνρνο ηεο άδεηαο παχεη λα αζρνιείηαη µε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεµα Β,  

  
 (ζη) ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απνδεδεηγµέλα δε ρξεζηµνπνηεί ηελ 

εθδνζείζα άδεηα.  



Έλαξμε ηεο ηζρχνο 
ησλ παξφλησλ 
Καλνληζµψλ  

17. Οη παξφληεο Καλνληζµνί ηίζεληαη ζε ηζρχ απφ ηεο 
δεµνζηεχζεψο ηνπο ζηελ Δπίζεµε Δθεµεξίδα ηεο ∆εµνθξαηίαο.  

 
  

  
  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α  
  

(Καλνληζµφο 2)  
  

∆αζµνινγηθή 
Κιάζε- ∆ηάθξηζε  

Πεξηγξαθή  

ΔΥ 8408  Δµβνινθφξνη θηλεηήξεο µε αλάθιεμε µε ζπµπίεζε (θηλεηήξαο ληήδει ή 
εµη-ληήδει) νη νπνίνη είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ άληιεζε λεξνχ.  

ΔΥ 8412  Άιινη θηλεηήξεο θαη θηλεηήξηεο µεραλέο πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα γεσξγηθή 
ρξήζε.  

ΔΥ 8413  Αληιίεο γηα πγξά, έζησ θαη µε µεηξηθή δηάηαμε. Αλπςσηέο πγξψλ γηα 
γεσξγηθή ρξήζε.   

ΔΥ 8422 40 00 
00  

Μεραλέο πεξηηχιημεο µπαιψλ ζαλνχ αρχξσλ γηα ηε γεσξγία.  

ΔΥ 8424 20 00 
00  

Πηζηφιηα εμαθνληίζεσο πνπ ιεηηνπξγνχλ µε πηεζµέλν αέξα ή αηµφ θαη 
άιιεο παξφµνηεο ζπζθεπέο γηα γεσξγηθή ρξήζε.  

ΔΥ 8424 81  Βειηησµέλνη ηχπνη µεραλνθίλεησλ απηνπξνσζνχµελσλ ςεθαζηήξσλ 
(λεθεινςεθαζηήξεο, ςεθαζηήξεο ππνθαπληζµνχ).  

ΔΥ 8424 81  πζθεπέο πνηίζµαηνο θαη άιιεο ζπζθεπέο γηα γεσξγηθή ρξήζε.  

ΔΥ 8428  Πιαηθφξµεο ζπγθνµηδήο θξνχησλ.  

ΔΥ 8428  Αλαβαηφξην νξζνγψλησλ µπαιψλ.  

ΔΥ 8428                   
ΔΥ 8431  

Φνξησηήξαο/µεηαθνξέαο θηβσηίσλ θξνχησλ, παηαηψλ θαη γηα ρξήζε ζε 
θηελνηξνθηθέο µνλάδεο.  

ΔΥ 8432  Πεξηζηξνθηθνί ιηπαληήξεο.  

ΔΥ 8432  Μεραλέο, ζπζθεπέο θαη µεραλήµαηα γεσξγηθά, θεπεπηηθά ή δαζνθνµηθά γηα 
ηελ θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο ή ηελ θαιιηέξγεηα.  

ΔΥ 8432  χλζεην µεράλεµα πνιιαπιήο ρξήζεο γηα θαιιηέξγεηα ζηηεξψλ θαη άιισλ 
θαιιηεξγεηψλ.  

ΔΥ 8432  Φξέδεο ή πεξηζηξνθηθά άξνηξα.  

ΔΥ 8432  Αλαζηξεθφµελα άξνηξα.  

ΔΥ 8432  Μνλναμνληθά ηξαθηέξ (θξέδεο).  

ΔΥ 8432  Κπιίλδξηα.  

ΔΥ 8432  βάξλεο.  

ΔΥ 8432  πνξέαο ζηηεξψλ µε ζβάξλα θαη θπιίλδξη.  

ΔΥ 8432  πνξέαο γηα θηζηίθηα θαη ςπραλζή.  

ΔΥ 8432  Γξαµµηθνί θαη «πλεπµαηηθνί» (pneumatic) ζπνξείο γηα µηθξνχο ζπφξνπο 
ιαραληθψλ (εθηφο παηαηψλ).  

ΔΥ 8432  Μεραλή θχηεπζεο ζπνξνθχησλ ιαραληθψλ µε/ρσξίο ηαπηφρξνλε 



εθαξµνγή πιαζηηθνχ εδαθνθάιπςεο.  

ΔΥ 8432  Φπηεπηήξαο (παηαηνζπνξέαο) (απηφµαηνο βειηησµέλνο ηχπνο).  

ΔΥ 8433  Μεραλέο, ζπζθεπέο θαη µεραληθέο επηλνήζεηο γηα ηε ζπγθνµηδή ή ηνλ 
αισληζµφ ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ζηα νπνία πεξηιαµβάλνληαη θαη ηα 
πηεζηήξηα γηα άρπξα ή ρνξηνλνµέο. Μεραλέο γηα ην θαζάξηζµα ή ηε δηαινγή 
απγψλ, θξνχησλ ή άιισλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ εμαηξνπµέλσλ ησλ 
θνπξεπηηθψλ µεραλψλ ρφξηνπ.  

ΔΥ 8433  Μεραλήµαηα ζπγθνµηδήο (δνλεηέο) γηα αµχγδαια, θαξχδηα, ειηέο θιπ.  

ΔΥ 8433*  Αισληζηηθή θαζνιηψλ.  

ΔΥ 8433*  Υνξηνθφπηεο θαζνιηψλ  

ΔΥ 8433*  Γξαµµηθφο ζπιιέθηεο θαζνιηψλ.  

ΔΥ 8433  Αισληζηηθή θηζηηθηψλ.  

ΔΥ 8433  Μεραλή ζπγθνµηδήο ληνµάηαο.  

ΔΥ 8433  Μεραλή δηαινγήο ληνµάηαο.  

ΔΥ 8433   Μεραλή δηαινγήο ειηψλ  

ΔΥ 8433  Μπαιαξηζηηθή γηα νξζνγψληεο ή θπιηλδξηθέο µπάιεο.  

ΔΥ 8433  Υνξηνζπιιέθηεο.  

ΔΥ 8433  Υνξηνθνπηηθή.  

ΔΥ 8433  Δηδηθή ρνξηνθνπηηθή (Hay Conditioner)  

EX 8433  Δηδηθή ρνξηνθνπηηθή γηα ελζίξσζε.  

ΔΥ 8433  πγθξφηεµα θαηαζηξνθήο θπιιψµαηνο παηαηψλ θαη πεξηηχιημεο ιάζηηρσλ 
άξδεπζεο.  

ΔΥ 8433  Δθξηδσηήξαο – αλπςσηήξαο παηαηψλ (βειηησµέλνο ηχπνο)  

*  Καη ηα ηξία µεραλήµαηα απνηεινχλ ην ζχζηεµα εθµεράληζεο ηεο ζπγθνµηδήο θαζνιηψλ.  

8434 10 00 00  Αξµερηηθέο µεραλέο  

ΔΥ 8435 10 00 
00  

Ηιεθηξηθή αιέζηξα – απνβνζηξπρσηήο ζηαθπιηψλ.  

ΔΥ 8436  Άιιεο µεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηε γεσξγία, ηελ θεπνπξηθή, ηε δαζνθνµία, 
ηε πηελνηξνθία ή ηε µειηζζνθνµία, ζηηο νπνίεο πεξηιαµβάλνληαη θαη νη 
ζπζθεπέο γηα ηε βιάζηεζε ησλ ζπφξσλ µε µεραληθέο ή ζεξµηθέο δηαηάμεηο 
θαη νη εθθνιαπηήξεο θαη αλαζξεπηήξεο πηελνηξνθίαο γηα γεσξγηθή ρξήζε.  

ΔΥ 8436  Δηδηθή άµαμα γηα µάδεµα θαη ηάηζµα ρφξηνπ.  

ΔΥ 8436  Δηδηθή άµαμα γηα θφξησζε θαη µεηαθνξά ρφξηνπ γηα ελζίξσζε.  

ΔΥ 8436  Δηδηθή θνπηηθή ελζηξψµελνπ ρφξηνπ.  

ΔΥ 8436  πγθξφηεµα παξαγσγήο ζπµππθλσµέλσλ µηγµάησλ (ζηιφ, δπγαξηά, µχινη, 
αλαµηθηήξαο, δηάθνξνη θνριίεο θιπ) σο νινθιεξσµέλν ζχζηεµα.  

ΔΥ 8436  πζηήµαηα απηφµαησλ ηαΐζηξσλ.  

ΔΥ 8436  Μεραληθά θιαδεπηηθά ζπγθξνηήµαηα.  

ΔΥ 8436  Μεραλήµαηα αιέζµαηνο ππνιεηµµάησλ θπηηθψλ θαιιηεξγεηψλ µεηά ην 
θιάδεπµα.  

ΔΥ 8436  Μεραληθνί απνθινησηέο αµπγδάισλ, ραιεπηαλψλ, θιπ.  

ΔΥ 8436  Μεράλεµα εθαξµνγήο πιαζηηθνχ εδαθνθάιπςεο.  



ΔΥ 8438  παζηήξαο – απνθινησηήξαο μεξψλ θαξπψλ (γηα δηαρσξηζµφ ςίραο 
θπξίσο ραιεπηαλψλ θιπ)  

ΔΥ 8501  Ηιεθηξηθέο γελλήηξηεο.  

ΔΥ 8701  ∆ηαμνληθνί ειθπζηήξεο (ηξάθηνξο)  

ΔΥ 8701 10  Διθπζηήξεο ρεηξνδεγνχµελνη γηα γεσξγηθή ρξήζε.  

Γεσξγηθνί ειθπζηήξεο θαη ειθπζηήξεο δαζψλ ηξνρνθφξνη:   

- Καλνχξηνη, µε θηλεηήξα ηζρχνο:  

8701 90 11 00  Πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 18 kw  

8701 90 20 00  Πνπ ππεξβαίλεη ηα 18 kw αιιά δελ ππεξβαίλεη ηα 37 kw  

8701 90 25 00  Πνπ ππεξβαίλεη ηα 37 kw αιιά δελ ππεξβαίλεη ηα 59 kw  

8701 90 31 00  Πνπ ππεξβαίλεη ηα 59 kw αιιά δελ ππεξβαίλεη ηα 75 kw  

8701 90 35 00  Πνπ ππεξβαίλεη ηα 75 kw αιιά δελ ππεξβαίλεη ηα 90 kw  

8701 90 39 00  Πνπ ππεξβαίλεη ηα 90 kw   

8701 90 50 00  Μεηαρεηξηζµέλνη  

8716 20 00 00  Ρπµνπιθνχµελα θαη εµηξπµνπιθνχµελα πνπ δηαζέηνπλ ζπζηήµαηα 
θνξηνεθθφξησζεο γηα αγξνηηθή ρξήζε.  

 

 πζθεπέο / ζπζηήµαηα ζέξµαλζεο θαη ςχμεο (αεξφζεξµα, θαπζηήξεο θαη άιια)  

 Μεραλήµαηα παξαγσγήο αηµνχ γηα απνιχµαλζε ηνπ εδάθνπο  

 θάθε γηα εμππεξέηεζε ηρζπνηξνθείσλ θισβψλ  

 πζηήµαηα ζέξµαλζεο λεξνχ πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη ζηελ πδαηνθαιιηέξγεηα.  
 

  
  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β  
(Καλνληζµφο 2)  

  
ΜΔΡΟ Ι – ΓΔΩΡΓΙΑ  

  
 1. Γεληθή γεσξγία, πεξηιαµβαλνµέλεο ηεο αµπεινθαιιηέξγεηαο.  

 2. Καιιηέξγεηα νπσξνθφξσλ δέλδξσλ (ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ ειαηνδέλδξσλ), 
ιαραληθψλ, αλζέσλ θαη δηαθνζµεηηθψλ θπηψλ.  

 3. Παξαγσγή µαληηαξηψλ, µπαραξηθψλ, ζπφξσλ πξνο ζπνξά, εηδψλ πνπ 
ρξεζηµνπνηνχληαη ζηνλ πνιιαπιαζηαζµφ ησλ θπηψλ θαη θπηψξηα.  

 
  

  
ΜΔΡΟ ΙΙ – ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ  

  
 1. Γεληθή θηελνηξνθία.  

 2. Πηελνηξνθία.  

 3. Κνληθινηξνθία.  

 4. Μειηζζνθνµία.  

 5. εξνηξνθία.  

 6. αιηγθαξνηξνθία.  
 
  



ΜΔΡΟ ΙΙΙ – ∆ΑΟΚΟΜΙΑ  
  
 1. Καιιηέξγεηα, θνπή θαη γεληθή δηαρείξηζε δέλδξσλ ζε δάζνο ή δαζχιιην.  
 
  

  
ΜΔΡΟ ΙV – ΑΛΙΔΙΑ  

 1. Αιηεία.  

 2. Τδαηνθαιιηέξγεηα.  
 
  

ΜΔΡΟ V – ΤΠΗΡΔΙΔ  
  
 1. Δξγαζίεο θαιιηέξγεηαο, ζεξηζµνχ, αισλίζµαηνο, δεµαηνπνίεζεο, πεξηζπιινγήο, 

ζπγθνµηδήο, ζπνξάο θαη θχηεπζεο.  

 2. πζθεπαζία θαη πξνπαξαζθεπή γηα ηελ πψιεζε (πεξηιαµβαλνµέλεο ηεο μήξαλζεο, 
θαζαξηζµνχ, άιεζεο απνιχµαλζεο θαη απνζήθεπζεο ζε ζηιφ) γεσξγηθψλ πξντφλησλ.  

 3. Απνζήθεπζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ.  

 4. Φχιαμε, πάρπλζε θαη εθηξνθή δψσλ.  

 5. Καηαπνιέµεζε επηβιαβψλ θπηψλ θαη δψσλ, θαζψο θαη ν ςεθαζµφο θπηψλ θαη εδάθνπο.  

 6. Λεηηνπξγία αξδεπηηθψλ θαη απνμεξαληηθψλ µέζσλ θαη εμνπιηζµνχ.  

 7. Τινηνµία, θνπή μχισλ θαη άιιεο δαζνθνµηθέο ππεξεζίεο.  


