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Απιθμόρ  198 

Οι πεπί Αζηςνομίαρ (Γενικοί) (Τποποποιηηικοί) Κανονιζμοί ηος 2017, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό 
Σςμβούλιο, δςνάμει ηος άπθπος 13  ηων πεπί Αζηςνομίαρ Νόμων ηος 2004 έωρ (Απ. 3) ηος 2016, αθού 
καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη 
Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων 
Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ 
ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2004 ΔΩ (ΑΡ. 3) ΣΟΤ 2016 
__________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 13 

 
73(Ι) ηνπ 2004 
94(Ι) ηνπ 2005 
28(Ι) ηνπ 2006 
73(Ι) ηνπ 2006 

153(Ι) ηνπ 2006 
93(Ι) ηνπ 2008 
36(Ι) ηνπ 2010 

169(Ι) ηνπ 2011 
52(Ι) ηνπ 2012 

115(Ι) ηνπ 2012 
4(Ι) ηνπ 2013 

84(Ι) ηνπ 2015 
64(Ι) ηνπ 2016 
99(Ι) ηνπ 2016 

            114(Ι) ηνπ 2016. 

 Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 13 ησλ πεξί Αζηπλνκίαο Νόκσλ ηνπ 2004 έσο (Αξ. 3) ηνπ 2016, αθνύ έιαβε 
ππόςε ηε γλώκε ηνπ Αξρεγνύ ηεο Αζηπλνκίαο, εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο: 



πλνπηηθόο  
ηίηινο. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα  
ηεο Γεκνθξαηίαο, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 

3.3.1989 
5.6.1992 

25.6.1993 
4.3.1994 

2.12.1994 
26.5.1995 
6.11.1998 

30.11.2001 
19.4.2002 
1.11.2002 

2.5.2003 
17.10.2003 

8.4.2004 
26.7.2005 

29.12.2006 
29.5.2009 

       27.10.2016. 

 1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Αζηπλνκίαο (Γεληθνί) 
(Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2017 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί Αζηπλνκίαο 
(Γεληθνύο) Καλνληζκνύο ηνπ 1989 κέρξη 2016 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «νη 
βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξόληεο Καλνληζκνί ζα 
αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Αζηπλνκίαο (Γεληθνί) Καλνληζκνί ηνπ 1989 κέρξη 2017. 
 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 4 ησλ 
βαζηθώλ θαλνληζκώλ. 

 2.  Ο Καλνληζκόο 4 ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (ζ) ηεο παξαγξάθνπ (1) απηνύ, κε ηελ αθόινπζε λέα ππνπαξάγξαθν: 
 

   « 
 
   Πίλαθαο Β΄. 

(ζ)  λα έρεη επηηύρεη ζε δνθηκαζία αζιεηηθώλ γπκλαζηηθώλ 
αγσληζκάησλ, ην απαηηνύκελν επίπεδν ησλ νπνίσλ 
θαζνξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα Β΄ ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ θαη ηα 
νπνία δηεμάγνληαη από Δπηηξνπή, ε νπνία ζπζηήλεηαη από ηνλ 
Αξρεγό γηα ην ζθνπό απηό θαη ζηελ νπνία δηνξίδνληαη σο 
πξόεδξνο ν Πξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ Πξνζιήςεσλ θαη σο 
κέιε ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Πξνζιήςεσλ, ν Τπνδηεπζπληήο 
Δθπαίδεπζεο ηεο Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο Κύπξνπ, δύν (2) 
πηπρηνύρνη γπκλαζηέο κέιε ηεο Αζηπλνκίαο θαη δύν (2) κέιε 
ηνπ Κέληξνπ Αζιεηηθώλ θαη Αζιεηηαηξηθώλ Δξεπλώλ ηνπ 
Κππξηαθνύ Οξγαληζκνύ Αζιεηηζκνύ, κεηά από εηζήγεζε ηνπ 
Κππξηαθνύ Οξγαληζκνύ Αζιεηηζκνύ: 
 
Ννείηαη όηη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζηελ Αζηπλνκία ν 
απαηηνύκελνο αξηζκόο πηπρηνύρσλ γπκλαζηώλ, ζηε ζέζε ηνπο 
δηνξίδεηαη από ηνλ Αξρεγό, κεηά από εηζήγεζε ηνπ Κππξηαθνύ 
Οξγαληζκνύ Αζιεηηζκνύ, αληίζηνηρνο αξηζκόο πηπρηνύρσλ 
γπκλαζηώλ πνπ ππεξεηνύλ ζηνλ Κππξηαθό Οξγαληζκό 
Αζιεηηζκνύ.». 
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Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ(Η)                                                                                                                                             Κ.Γ.Π. 199/2017 

Αξ. 5023, 23.6.2017    

Αξηζκόο 199 

Oη πεξί Παξαγσγήο θαη Δκπνξίαο ηνπ Πνιιαπιαζηαζηηθνύ Τιηθνύ Οπσξνθόξσλ Φπηώλ θαη Οπσξνθόξσλ 

Φπηώλ πνπ Πξννξίδνληαη γηα ηελ Παξαγσγή Φξνύησλ (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2017, νη νπνίνη 

εθδόζεθαλ από ην Τπνπξγηθό πκβνύιην, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 14 ησλ πεξί Παξαγσγήο θαη Δκπνξίαο Φπηηθνύ 

Πνιιαπιαζηαζηηθνύ Τιηθνύ Νόκσλ ηνπ 2007 έσο 2017, αθνύ θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ θαη 

εγθξίζεθαλ από απηή, δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζύκθσλα κε ην εδάθην (3) ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Καηαζέζεσο ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ησλ Καλνληζκώλ πνπ Δθδίδνληαη κε 

Δμνπζηνδόηεζε Νόκνπ, Νόκνπ (Ν. 99 ηνπ 1989 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Νόκνπο 227 ηνπ 1990 κέρξη 3(Η) 

ηνπ 2010). 

 
ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΦΤΣΗΚΟΤ ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2007 ΔΩ 2017  

____________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 14 

 
Πξννίκην. 
 

Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηηο πξάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηνπο αθφινπζνπο 
ηίηινπο:  

  
Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Δ.Δ.:  
L 298, 
16.10.2014,  
ζ.12. 

«Δθηειεζηηθή Οδεγία 2014/96/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15εο Οθησβξίνπ 2014 φζνλ αθνξά ηηο 
απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, ηε ζθξάγηζε θαη ηε ζπζθεπαζία ηνπ 
πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ νπσξνθφξσλ θπηψλ θαη ησλ νπσξνθφξσλ δέλδξσλ πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή θξνχησλ, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 
νδεγίαο 2008/90/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ», 

  
Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Δ.Δ.:  
L 298, 
16.10.2014,  
ζ.16. 

 «Δθηειεζηηθή Οδεγία 2014/97/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15εο Οθησβξίνπ 2014 γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2008/90/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ εγγξαθή ησλ 
πξνκεζεπηψλ ζε κεηξψν, ηελ θαηαρψξηζε ησλ πνηθηιηψλ θαη ηνλ θνηλφ θαηάινγν πνηθηιηψλ», 

  
Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Δ.Δ.:  
L 298, 
16.10.2014,  
ζ.16. 
 

«Δθηειεζηηθή Οδεγία 2014/98/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15εο Οθησβξίνπ 2014 γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2008/90/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο γηα 
ηα γέλε θαη είδε νπσξνθφξσλ δέλδξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα I, ηηο εηδηθέο 
απαηηήζεηο πνπ  πξέπεη λα πιεξνχληαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, θαζψο θαη ιεπηνκεξείο 
θαλφλεο γηα ηηο επίζεκεο επηζεσξήζεηο», 

  
 

149(Η) ηνπ 2007 
 2(Η) ηνπ 2011 

70(I) ηνπ 2017. 

Σν Τπνπξγηθφ  πκβνχιην,  αζθψληαο ηηο  εμνπζίεο πνπ  ρνξεγνχληαη  ζε απηφ  απφ ην 
άξζξν 14 ησλ πεξί Παξαγσγήο θαη Δκπνξίαο Φπηηθνχ Πνιιαπιαζηαζηηθνχ Τιηθνχ Νφκσλ 
ηνπ 2007 έσο 2017, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

  
πλνπηηθφο  
ηίηινο. 
 
 
Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Η): 
9.2.2011. 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Παξαγσγήο θαη Δκπνξίαο ηνπ 
Πνιιαπιαζηαζηηθνχ Τιηθνχ Οπσξνθφξσλ Φπηψλ θαη Οπσξνθφξσλ Φπηψλ πνπ 
Πξννξίδνληαη γηα ηελ Παξαγσγή Φξνχησλ (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2017 θαη ζα 
δηαβάδνληαη  καδί κε ηνπο πεξί Παξαγσγήο θαη Δκπνξίαο ηνπ Πνιιαπιαζηαζηηθνχ Τιηθνχ 
Οπσξνθφξσλ Φπηψλ θαη Οπσξνθφξσλ Φπηψλ πνπ Πξννξίδνληαη γηα ηελ Παξαγσγή 
Φξνχησλ Καλνληζκνχο ηνπ 2011 (πνπ ζην εμήο ζα νλνκάδνληαη σο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») 
θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί 
Παξαγσγήο θαη Δκπνξίαο ηνπ Πνιιαπιαζηαζηηθνχ Τιηθνχ Οπσξνθφξσλ Φπηψλ θαη 
Οπσξνθφξσλ Φπηψλ πνπ Πξννξίδνληαη γηα ηελ Παξαγσγή Φξνχησλ Καλνληζκνί ηνπ 2011 
θαη 2017.  

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 2 ησλ 
βαζηθψλ θαλνληζκψλ. 

2. O Καλνληζκφο 2 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

  
    (α)  κε ηελ πξνζζήθε ζηελ παξάγξαθν (1) απηνχ, ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά,  

ησλ αθφινπζσλ λέσλ φξσλ θαη νξηζκψλ απηψλ: 
  
  «αλαλέσζε απφ κεηξηθφ θπηφ» ζεκαίλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ελφο κεηξηθνχ θπηνχ κε 

θπηφ πνπ έρεη πξνέιζεη απφ ην αξρηθφ θπηφ κε θπηηθή αλαπαξαγσγή· 
  
  «βαζηθφ κεηξηθφ θπηφ» ζεκαίλεη ην θπηφ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ παξαγσγή 

βαζηθνχ πιηθνχ· 
  «δνθηκή» ζεκαίλεη ηελ εμέηαζε, εμαηξνπκέλεο ηεο νπηηθήο επηζεψξεζεο· 
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  «Δθηειεζηηθή Οδεγία 2014/96/ΔΔ»  ζεκαίλεη ηελ Δθηειεζηηθή Οδεγία 2014/96/ΔΔ 
ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15

εο
 Οθησβξίνπ 2014 φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

επηζήκαλζε, ηε ζθξάγηζε θαη ηε ζπζθεπαζία ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ 
νπσξνθφξσλ θπηψλ θαη ησλ νπσξνθφξσλ δέλδξσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 
παξαγσγή θξνχησλ, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 
2008/90/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ», φπσο απηή εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  «Δθηειεζηηθή Οδεγία 2014/97/ΔΔ» ζεκαίλεη ηελ Δθηειεζηηθή Οδεγία 2014/97/ΔΔ 
ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15εο Οθησβξίνπ 2014 γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 
2008/90/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ εγγξαθή ησλ πξνκεζεπηψλ ζε 
κεηξψν, ηελ θαηαρψξηζε ησλ πνηθηιηψλ θαη ηνλ θνηλφ θαηάινγν πνηθηιηψλ», φπσο 
απηή εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  
  «Δθηειεζηηθή Οδεγία 2014/98/ΔΔ» ζεκαίλεη ηελ Δθηειεζηηθή Οδεγία 2014/98/ΔΔ 

ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15εο Οθησβξίνπ 2014 γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 
2008/90/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηα γέλε θαη είδε 
νπσξνθφξσλ δέλδξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα I, ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο 
πνπ  πξέπεη λα πιεξνχληαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, θαζψο θαη ιεπηνκεξείο θαλφλεο 
γηα ηηο επίζεκεο επηζεσξήζεηο», φπσο απηή εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη· 

  
  «Έλσζε» ζεκαίλεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε· 

 
 
Παξάξηεκα II  
Παξάξηεκα III  
Παξάξηεκα IV. 

 «επηβιαβήο νξγαληζκφο» ζεκαίλεη θάζε είδνο, ζηέιερνο ή βηφηππνο θπηηθνχ, δσηθνχ 
ή παζνγφλνπ παξάγνληα πνπ είλαη επηβιαβήο γηα ηα θπηά ή ηα θπηηθά πξντφληα 
φπσο νη νξγαληζκνί απηνί απαξηζκνχληαη ζηα Παξαξηήκαηα II, III θαη IV· 
 
 
«Δπηηξνπή» ζεκαίλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή· 

 «εξγαζηήξην» ζεκαίλεη θάζε εγθαηάζηαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δνθηκή ηνπ 
πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θαη ησλ νπσξνθφξσλ θπηψλ· 

 

 

 

  
  «θαηεγνξία» ζεκαίλεη ην πξνβαζηθφ πιηθφ, ην βαζηθφ πιηθφ, ην πηζηνπνηεκέλν πιηθφ 

ή ην ηππνπνηεκέλν πιηθφ· 
  
  «θξπνζπληήξεζε» ζεκαίλεη ηε δηαηήξεζε ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ κε ςχμε ζε εμαηξεηηθά 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ψζηε λα δηαηεξεζεί ε βησζηκφηεηα ηνπ πιηθνχ· 
  
  «κεηξηθφ θπηφ» ζεκαίλεη ην αλαγλσξηζκέλν θπηφ πνπ πξννξίδεηαη γηα 

αλαπαξαγσγή· 
  
  «κηθξνπνιιαπιαζηαζκφο» ζεκαίλεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ γηα λα 

παξαρζεί κεγάινο αξηζκφο θπηψλ, κε ηελ ηερλεηή (in vitro) θαιιηέξγεηα 
δηαθνξνπνηεκέλσλ θπηηθψλ νθζαικψλ ή δηαθνξνπνηεκέλσλ θπηηθψλ 
κεξηζησκάησλ πνπ ιακβάλνληαη απφ έλα θπηφ· 

  
  «νπηηθή επηζεψξεζε» ζεκαίλεη ηελ εμέηαζε ησλ θπηψλ ή ησλ κεξψλ ησλ θπηψλ κε 

γπκλφ νθζαικφ, θαθφ, ζηεξενζθφπην ή κηθξνζθφπην· 
  
  «νπσξνθφξν θπηφ κε ζθνπφ ηελ θαξπνθνξία» ζεκαίλεη ην θπηφ πνπ αλαπαξάγεηαη 

απφ κεηξηθφ θπηφ θαη θαιιηεξγείηαη γηα ηελ παξαγσγή θαξπψλ, ψζηε λα επηηξέπεηαη 
ε εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηεο πνηθηιίαο ηνπ ελ ιφγσ κεηξηθνχ θπηνχ· 

  
  «πηζηνπνηεκέλν κεηξηθφ θπηφ» ζεκαίλεη ην θπηφ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ 

παξαγσγή πηζηνπνηεκέλνπ πιηθνχ· 
  
  «πνιιαπιαζηαζκφο» ζεκαίλεη ηε θπηηθή παξαγσγή κεηξηθψλ θπηψλ ψζηε λα 

ζπγθεληξσζεί επαξθήο αξηζκφο κεηξηθψλ θπηψλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία· 
  
  «πξαθηηθψο απαιιαγκέλα απφ ειαηηψκαηα» ζεκαίλεη φηη ηα ειαηηψκαηα πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ππνβαζκίζνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ 
πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ ή νπσξνθφξσλ θπηψλ είλαη παξφληα ζε επίπεδν ίζν κε 
ή θαηψηεξν απφ ην επίπεδν πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη απφ  νξζέο πξαθηηθέο 
θαιιηέξγεηαο θαη ρεηξηζκνχ θαη ην ελ ιφγσ επίπεδν είλαη ζχκθσλν κε ηηο νξζέο 
πξαθηηθέο θαιιηέξγεηαο θαη ρεηξηζκνχ· 

  
  «πξαθηηθψο απαιιαγκέλα απφ επηβιαβείο νξγαληζκνχο» ζεκαίλεη φηη ν βαζκφο 

ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ παξάζηηα ζην πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ ή ηα νπσξνθφξα 
θπηά είλαη αξθεηά ρακειφο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα θαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ 
πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ· 
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  «πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ» ζεκαίλεη ην θπηφ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ παξαγσγή 

πξνβαζηθνχ πιηθνχ· 
  
  «ππνςήθην πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ» ζεκαίλεη ην κεηξηθφ θπηφ ην νπνίν ν 

πξνκεζεπηήο επηδηψθεη λα γίλεη απνδερηφ σο πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ∙ 
  
    (β)  κε ηε δηαγξαθή ηνπ φξνπ «πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ» θαη ηνπ νξηζκνχ ηνπ. 
  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 4 ησλ 
βαζηθψλ θαλνληζκψλ. 

3. Ο Καλνληζκφο 4 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά 
ηελ παξάγξαθν (3) απηνχ, ησλ αθφινπζσλ λέσλ παξαγξάθσλ (4) θαη (5): 

  
  «(4) Σν πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ θαη ηα νπσξνθφξα θπηά πνπ αλήθνπλ ζηα γέλε 

θαη ζηα είδε πνπ απαξηζκνχληαη ζηνλ θαηάινγν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 
Παξάξηεκα I, ζπκκνξθψλνληαη, θαηά ηελ παξαγσγή θαη ηελ εκπνξία, κε ηηο 
απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο 5 έσο θαη 5Ξ, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε. 

  
    (5) Σν πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ πνπ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίαο δελ αλακεηγλχεηαη κε πιηθφ άιισλ θαηεγνξηψλ». 
  
Αληηθαηάζηαζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 5 ησλ 
βαζηθψλ θαλνληζκψλ. 

4. Ο Καλνληζκφο 5 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν λέν 
Καλνληζκφ:  

  
 «Απαηηήζεηο γηα 

ηελ πηζηνπνίεζε 
ηνπ πξνβαζηθνχ 
πιηθνχ. 

5.-(1) Σν πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ, εθηφο ησλ κεηξηθψλ θπηψλ θαη ησλ 
έξξηδσλ ππνθεηκέλσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζε πνηθηιία, πηζηνπνηείηαη 
επίζεκα σο πξνβαζηθφ πιηθφ εάλ δηαπηζησζεί φηη πιεξνί ηηο αθφινπζεο 
απαηηήζεηο: 

   
   (α)  Πξνέξρεηαη απεπζείαο κε πνιιαπιαζηαζκφ κεηξηθνχ 

θπηνχ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 5I θαη 
5IΑ∙ 

    
   (β)  είλαη πηζηφ ζηελ πεξηγξαθή ηεο πνηθηιίαο ηνπ θαη ε 

πηζηφηεηα ζηελ πεξηγξαθή ηεο πνηθηιίαο επαιεζεχεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 5Γ· 

    
   (γ)  δηαηεξείηαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 5Δ· 
    
   (δ)  πιεξνί ηηο θπηνυγεηνλνκηθέο απαηηήζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 5Ε· 
    
   (ε)  φπνπ ε Δπηηξνπή έρεη ρνξεγήζεη παξέθθιηζε γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα πξνβαζηθψλ κεηξηθψλ θπηψλ θαη πξνβαζηθνχ 
πιηθνχ ζε αγξνχο εθηφο εληνκνζηεγψλ εγθαηαζηάζεσλ, 
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο  παξαγξάθνπ (4) ηνπ 
Καλνληζκνχ 5Δ, νη πξνυπνζέζεηο γηα ην έδαθνο 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 5Ζ· 

    
   (ζη)  είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 5Θ, φζνλ 

αθνξά ηελ απαιιαγή απφ πνηνηηθά ειαηηψκαηα. 
    
       (2)  Σν κεηξηθφ θπηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο 

παξαγξάθνπ (1) είηε έρεη γίλεη απνδεθηφ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ  5Β 
είηε απνηειεί πξντφλ πνιιαπιαζηαζκνχ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ 
Καλνληζκνχ 5I ή κηθξνπνιιαπιαζηαζκνχ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ 
Καλνληζκνχ 5IΑ. 

   
       (3)(α) Όηαλ έλα πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ ή πξνβαζηθφ πιηθφ δελ 

πιεξνί πιένλ ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο 5Γ 
έσο 5Θ, ν πξνκεζεπηήο ην απνκαθξχλεη ψζηε απηφ λα κελ γεηηληάδεη κε 
άιια πξνβαζηθά κεηξηθά θπηά θαη πξνβαζηθφ πιηθφ, εθηφο εάλ ιάβεη ηα 
θαηάιιεια κέηξα γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ην ελ ιφγσ κεηξηθφ θπηφ ή 
πιηθφ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο απηέο εθ λένπ· 

   
  (β) Σν κεηξηθφ θπηφ ή ην πιηθφ πνπ απνκαθξχλεηαη δπλάκεη ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ (α) δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βαζηθφ πιηθφ, 
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πηζηνπνηεκέλν πιηθφ ή πιηθφ CAC ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνί ηηο 
απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο γηα ηηο 
αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο.» 

   
 5. Οη βαζηθνί θαλνληζκνί ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηνλ Καλνληζκφ 5 

απηψλ, ησλ αθφινπζσλ λέσλ Καλνληζκψλ 5Α έσο 5Ξ: 
   
 «Απαηηήζεηο γηα 

ηελ πηζηνπνίεζε 
σο πξνβαζηθνχ 
πιηθνχ έξξηδσλ 
ππνθεηκέλσλ πνπ 
δελ αλήθνπλ ζε 
πνηθηιία. 

5Α.-(1) Σν έξξηδν ππνθείκελν πνπ δελ αλήθεη ζε πνηθηιία πηζηνπνηείηαη 
επίζεκα σο πξνβαζηθφ πιηθφ εάλ δηαπηζησζεί φηη πιεξνί ηηο αθφινπζεο 
απαηηήζεηο: 
 

   (α)  πξνέξρεηαη απεπζείαο κε αγελή ή εγγελή 
πνιιαπιαζηαζκφ απφ κεηξηθφ θπηφ· ζηελ πεξίπησζε 
εγγελνχο πνιιαπιαζηαζκνχ, ηα δέλδξα επηθνλίαζεο 
(επηθνληαζηέο) παξάγνληαη άκεζα κε αγελή 
πνιιαπιαζηαζκφ απφ κεηξηθφ θπηφ· 

    
   (β)  είλαη πηζηφ ζηελ πεξηγξαθή ηνπ είδνπο ηνπ· 
    
   (γ)  δηαηεξείηαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 5Δ· 
    
   (δ)  πιεξνί ηηο θπηνυγεηνλνκηθέο απαηηήζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 5Ε· 
    
   (ε)  φπνπ ε Δπηηξνπή έρεη ρνξεγήζεη παξέθθιηζε γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα πξνβαζηθψλ κεηξηθψλ θπηψλ θαη 
πξνβαζηθνχ πιηθνχ ζε αγξνχο εθηφο εληνκνζηεγψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο 
παξαγξάθνπ (4), ην έδαθνο πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 5Ζ· 

    
   (ζη)  ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 5Θ, 

φζνλ αθνξά ηελ απαιιαγή απφ πνηνηηθά ειαηηψκαηα. 
   
       (2)  Σν κεηξηθφ θπηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο  

παξαγξάθνπ (1), είηε έρεη γίλεη απνδεθηφ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 5Γ 
είηε απνηειεί πξντφλ πνιιαπιαζηαζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 5I ή 
κηθξνπνιιαπιαζηαζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 5IΑ. 

   
       (3)(α) Όηαλ ην έξξηδν ππνθείκελν, ην νπνίν δχλαηαη λα είλαη 

πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ ή πξνβαζηθφ πιηθφ, δελ πιεξνί πιένλ ηηο 
απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο 5Δ έσο 5Θ, ν 
πξνκεζεπηήο ην απνκαθξχλεη ψζηε απηφ λα κελ γεηηληάδεη κε άιια 
πξνβαζηθά κεηξηθά θπηά θαη πξνβαζηθφ πιηθφ, εθηφο αλ ιάβεη ηα 
θαηάιιεια κέηξα γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ην ελ ιφγσ έξξηδν ππνθείκελν 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο απηέο εθ λένπ. 

    
  (β) Σν έξξηδν ππνθείκελν πνπ απνκαθξχλεηαη δπλάκεη ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ (α), δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βαζηθφ πιηθφ, 
πηζηνπνηεκέλν πιηθφ ή πιηθφ CAC ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνί ηηο 
απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο γηα ηηο 
αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο. 

   
 Απαηηήζεηο γηα 

ηελ απνδνρή 
πξνβαζηθνχ 
κεηξηθνχ θπηνχ. 

5Β.-(1)(α)  Ζ αξκφδηα αξρή απνδέρεηαη έλα θπηφ σο πξνβαζηθφ κεηξηθφ 
θπηφ εθφζνλ απηφ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 
πξφλνηεο ησλ Καλνληζκψλ 5Γ έσο 5Θ θαη εθφζνλ ε πηζηφηεηά ηνπ ζηελ 
πεξηγξαθή ηεο πνηθηιίαο θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο (2), (3) θαη (4). 

   
  (β) Ζ αλαθεξφκελε ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) απνδνρή πξαγκαην-

πνηείηαη κε βάζε ηελ επίζεκε επηζεψξεζε θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 
δνθηκψλ, ηα αξρεία θαη ηηο δηαδηθαζίεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο πξφλνηεο 
ηηο παξαγξάθνπ (4) ηνπ Καλνληζκνχ 16. 

   
       (2) Ζ αξκφδηα αξρή απνδεηθλχεη ηελ πηζηφηεηα ηνπ πξνβαζηθνχ 

κεηξηθνχ θπηνχ ζηελ πεξηγξαθή ηεο πνηθηιίαο ηνπ παξαηεξψληαο ηελ 

1540



 

εθδήισζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πνηθηιίαο θαη ε παξαθνινχζεζε 
απηή βαζίδεηαη ζε έλα απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

   
   (α)  Σελ επίζεκε πεξηγξαθή ησλ πνηθηιηψλ πνπ έρνπλ 

εγγξαθεί ζην κεηξψν πνηθηιηψλ θαη ησλ πνηθηιηψλ πνπ 
πξνζηαηεχνληαη λνκηθψο απφ δηθαίσκα επί θπηηθήο 
πνηθηιίαο· 

    
   (β)  ηελ πεξηγξαθή πνπ ζπλνδεχεη ηελ αίηεζε γηα πνηθηιίεο 

πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ζην 
κεηξψν πνηθηιηψλ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνχ 
10∙ 

    
   (γ)  ηελ πεξηγξαθή πνπ ζπλνδεχεη ηελ αίηεζε γηα πνηθηιίεο 

πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν αίηεζεο εγγξαθήο 
δηθαηψκαηνο επί θπηηθήο πνηθηιίαο· 

    
   (δ)  ηελ επηζήκσο αλαγλσξηζκέλε πεξηγξαθή ηεο πνηθηιίαο, 

εθφζνλ ε πνηθηιία πνπ αληηζηνηρεί ζε απηήλ ηελ 
πεξηγξαθή είλαη εγγεγξακκέλε ζην κεηξψν πνηθηιηψλ. 

       (3)(α) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθαξκφδεηαη ε ππνπαξάγξαθνο (β) ή (γ) 
ηεο παξαγξάθνπ (2), ην πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ γίλεηαη δεθηφ κφλνλ 
εάλ δηαηίζεηαη έθζεζε κε πεξηγξαθή ηεο νηθείαο πνηθηιίαο, ε νπνία 
θαηαξηίδεηαη απφ νπνηνλδήπνηε αξκφδην νξγαληζκφ ηεο Έλσζεο ή ζε 
ηξίηε ρψξα θαη ε νπνία απνδεηθλχεη φηη ε νηθεία πνηθηιία είλαη δηαθξηηή, 
νκνηφκνξθε θαη ζηαζεξή. 

   
  (β) Μέρξη ηελ εγγξαθή ηεο πνηθηιίαο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ην νηθείν κεηξηθφ θπηφ 
θαη ην πιηθφ πνπ παξάγεηαη απφ απηφ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν 
γηα ηελ παξαγσγή βαζηθνχ ή πηζηνπνηεκέλνπ πιηθνχ θαη δελ επηηξέπεηαη 
λα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά σο πξνβαζηθφ, βαζηθφ ή πηζηνπνηεκέλν 
πιηθφ. 

   
       (4)(α)  Όηαλ ν θαζνξηζκφο ηεο πηζηφηεηαο ζηελ πεξηγξαθή ηεο 

πνηθηιίαο είλαη δπλαηφο κφλν βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 
νπσξνθφξνπ θπηνχ κε ζθνπφ ηελ θαξπνθνξία, ε παξαηήξεζε ηεο 
εθδήισζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πνηθηιίαο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα 
θξνχηα ηνπ ελ ιφγσ θπηνχ, ην νπνίν απνηειεί πξντφλ 
πνιιαπιαζηαζκνχ απφ ην πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ. 

   
  (β) Σα νπσξνθφξα θπηά κε ζθνπφ ηελ θαξπνθνξία δηαηεξνχληαη 

ρσξηζηά απφ ηα πξνβαζηθά κεηξηθά θπηά θαη ην πξνβαζηθφ πιηθφ. 
   
  (γ) Σα νπσξνθφξα θπηά ππνβάιινληαη ζε νπηηθή επηζεψξεζε ζηηο 

πιένλ θαηάιιειεο πεξηφδνπο ηνπ έηνπο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 
θιηκαηηθψλ θαη θαιιηεξγεηηθψλ ζπλζεθψλ ησλ θπηψλ ηνπ νηθείνπ γέλνπο 
ή είδνπο. 

   
 Απαηηήζεηο γηα 

ηελ απνδνρή 
έξξηδνπ 
ππνθεηκέλνπ πνπ 
δελ αλήθεη ζε 
πνηθηιία σο 
πξνβαζηθφ 
κεηξηθφ θπηφ. 

5Γ.-(1) Ζ αξκφδηα αξρή απνδέρεηαη σο πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ έλα 
έξξηδν ππνθείκελν πνπ δελ αλήθεη ζε πνηθηιία, εθφζνλ απηφ είλαη πηζηφ 
ζηελ πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη εθφζνλ πιεξνί ηηο πξφλνηεο ησλ 
Καλνληζκψλ 5Δ έσο 5Θ. 
 

       (2) Ζ αλαθεξφκελε ζηελ παξάγξαθν (1) απνδνρή πξαγκαηνπνηείηαη 
κε βάζε ηελ επίζεκε επηζεψξεζε θαη ηα απνηειέζκαηα δνθηκψλ, ηα 
αξρεία θαη ηηο δηαδηθαζίεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο πξφλνηεο ηεο 
παξαγξάθνπ (4) ηνπ Καλνληζκνχ 16. 

   
 Δπαιήζεπζε ηεο 

πηζηφηεηαο ζηελ 
πεξηγξαθή ηεο 
πνηθηιίαο ησλ 
πξνβαζηθψλ 
κεηξηθψλ θπηψλ 

5Γ.-(1) Ζ αξκφδηα αξρή θαη, θαηά πεξίπησζε, ν πξνκεζεπηήο ειέγρνπλ 
ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηελ πηζηφηεηα ησλ πξνβαζηθψλ κεηξηθψλ 
θπηψλ θαη ηνπ πξνβαζηθνχ πιηθνχ ζηελ πεξηγξαθή ηεο πνηθηιίαο ηνπο, 
ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο (2) θαη (3) ηνπ Καλνληζκνχ 5Β, θαηά 
πεξίπησζε, γηα ηελ νηθεία πνηθηιία θαη ηε ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν 
πνιιαπιαζηαζκνχ. 
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θαη ηνπ 
πξνβαζηθνχ 
πιηθνχ. 

       (2) Ζ αξκφδηα αξρή θαη, θαηά πεξίπησζε, ν πξνκεζεπηήο, εθηφο απφ 
ηελ ηαθηηθή επαιήζεπζε ησλ πξνβαζηθψλ κεηξηθψλ θπηψλ θαη ηνπ 
πξνβαζηθνχ πιηθνχ, επαιεζεχεη κεηά απφ θάζε αλαλέσζε ηα πξνβαζηθά 
κεηξηθά θπηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ. 

   
 Απαηηήζεηο 

ζρεηηθά κε ηε 
δηαηήξεζε ησλ 
πξνβαζηθψλ 
κεηξηθψλ  
θπηψλ θαη ηνπ 
πξνβαζηθνχ 
πιηθνχ. 

5Δ.-(1)(α) Οη πξνκεζεπηέο δηαηεξνχλ ηα πξνβαζηθά κεηξηθά θπηά θαη ην 
κεηξηθφ πιηθφ ζε εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο έρνπλ θαζνξηζηεί γηα ηα νηθεία 
γέλε ή είδε θαη νη νπνίεο είλαη απξφζβιεηεο απφ έληνκα θαη 
εμαζθαιίδνπλ ηελ απαιιαγή απφ κφιπλζε κε ελαέξηνπο θνξείο θαη 
άιιεο πηζαλέο πεγέο κφιπλζεο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
παξαγσγήο. 
 

  (β) Σα ππνςήθηα πξνβαζηθά κεηξηθά θπηά δηαηεξνχληαη ζε ζπλζήθεο 
πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία απφ έληνκα θαη θπζηθψο 
απνκνλσκέλα απφ ηα πξνβαζηθά κεηξηθά θπηά ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α), έσο φηνπ νινθιεξσζνχλ φιεο νη 
δνθηκέο φζνλ αθνξά ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (1) θαη (2) ηνπ Καλνληζκνχ 5Σ. 

   
       (2) Σα πξνβαζηθά κεηξηθά θπηά θαη ην πξνβαζηθφ πιηθφ δηαηεξνχληαη 

θαηά ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη έρνπλ αλαγλσξηζηεί αηνκηθά θαζ' 
φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο. 

   
       (3) Σα πξνβαζηθά κεηξηθά θπηά θαη ην πξνβαζηθφ πιηθφ 

θαιιηεξγνχληαη ή παξάγνληαη απνκνλσκέλα απφ ην έδαθνο, ζε δνρεία 
ρσξίο ρψκα ή κε απνζηεηξσκέλα κέζα θαιιηέξγεηαο θαη επηζεκαίλνληαη 
κε εηηθέηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ηρλειαζηκφηεηα. 

       (4)(α) Αλεμάξηεηα απφ ηηο παξαγξάθνπο (1), (2) θαη (3), ε αξκφδηα 
αξρή δχλαηαη, γηα ζπγθεθξηκέλα γέλε ή είδε, λα ρνξεγήζεη άδεηα 
παξαγσγήο πξνβαζηθψλ κεηξηθψλ θπηψλ θαη κεηξηθνχ πιηθνχ ζε 
αγξνχο ζε ζπλζήθεο πνπ δελ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία απφ έληνκα 
θαη ην πιηθφ απηφ επηζεκαίλεηαη κε εηηθέηεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
ηρλειαζηκφηεηα. 

 (β) Ζ αλαθεξφκελε ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) άδεηα ρνξεγείηαη ππφ 
ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αξκφδηα αξρή εμαζθαιίδεη φηη ιακβάλνληαη ηα 
θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηεο κφιπλζεο ησλ θπηψλ απφ 
μεληζηέο απφ αέξνο, απφ επαθή κε ξίδεο, απφ δηαζηαπξνχκελε κφιπλζε 
απφ κεραλήκαηα, εξγαιεία εκβνιηαζκνχ θαη άιιεο πηζαλέο πεγέο.  

     (5) Σα πξνβαζηθά κεηξηθά θπηά θαη ην κεηξηθφ πιηθφ δχλαηαη λα 
δηαηεξεζνχλ κε θξπνζπληήξεζε. 

     (6) Σα πξνβαζηθά κεηξηθά θπηά δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν 
γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε ζηαζεξφηεηα ηεο 
πνηθηιίαο ή ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο θαιιηεξγνχληαη 
θαη ηπρφλ άιινπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ έρνπλ αληίθηππν ζηε 
ζηαζεξφηεηα ηεο πνηθηιίαο.   

  

  

  

  

  

  

 Φπηνυγεηνλν-
κηθέο απαηηήζεηο 
γηα  
ηα ππνςήθηα 
πξνβαζηθά 
κεηξηθά θπηά θαη 
γηα ηα πξνβαζηθά 
κεηξηθά θπηά πνπ 
παξάγνληαη κέζσ 
αλαλέσζεο. 
Παξάξηεκα ΗΗ. 

5Σ.-(1)(α)  Σν ππνςήθην πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ είλαη απαιιαγκέλν 
απφ ηνπο επηβιαβείο νξγαληζκνχο πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ 
φζνλ αθνξά ην νηθείν γέλνο ή είδνο. 
 

  
 
Παξάξηεκα ΗΗ. 

(β) Σν ππνςήθην πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ θξίλεηαη, κέζσ νπηηθήο 
επηζεψξεζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνπο αγξνχο, απαιιαγκέλν απφ 
ηνπο επηβιαβείο νξγαληζκνχο πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ 
φζνλ αθνξά ην νηθείν γέλνο ή είδνο. 
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  (γ) Ζ νπηηθή επηζεψξεζε δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη, 
θαηά πεξίπησζε, ηνλ πξνκεζεπηή. 

   
  (δ) ε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ησλ 

αλαθεξφκελσλ ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (α) θαη (β) επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ, ε αξκφδηα αξρή θαη, θαηά πεξίπησζε, ν πξνκεζεπηήο 
δηελεξγεί δεηγκαηνιεςίεο θαη δνθηκέο ησλ ππνςήθησλ πξνβαζηθψλ 
κεηξηθψλ θπηψλ. 

   
 

Παξάξηεκα ΗΗΗ. 
     (2)(α) Σν ππνςήθην πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ είλαη απαιιαγκέλν απφ 
ηνπο επηβιαβείο νξγαληζκνχο πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ 
φζνλ αθνξά ην νηθείν γέλνο ή είδνο. 

   
  

 

Παξάξηεκα ΗΗΗ. 

(β) Σν ππνςήθην πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ θξίλεηαη, κέζσ νπηηθήο 
επηζεψξεζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνπο αγξνχο θαη κέζσ 
δεηγκαηνιεςηψλ θαη δνθηκψλ, απαιιαγκέλν απφ ηνπο επηβιαβείο 
νξγαληζκνχο πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ φζνλ αθνξά ην 
νηθείν γέλνο ή είδνο. 

   
  (γ) Ζ νπηηθή επηζεψξεζε, νη δεηγκαηνιεςίεο θαη νη δνθηκέο 

δηελεξγνχληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη, θαηά πεξίπησζε, ηνλ 
πξνκεζεπηή. 

   
  (δ) Οη αλαθεξφκελεο ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (β) θαη (γ) 

δεηγκαηνιεςίεο θαη δνθηκέο πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ πιένλ 
θαηάιιειε πεξίνδν ηνπ έηνπο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ θιηκαηηθψλ 
ζπλζεθψλ θαη ησλ ζπλζεθψλ θαιιηέξγεηαο ηνπ θπηνχ, θαζψο θαη ηεο 
βηνινγίαο ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν 
θπηφ, ελψ ζε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ησλ ελ 
ιφγσ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ νη δεηγκαηνιεςίεο θαη νη δνθηκέο 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδν εληφο ηνπ έηνπο. 

   
       (3)(α)  Όζνλ αθνξά ηηο δεηγκαηνιεςίεο θαη ηηο δνθηκέο φπσο 

πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (1) θαη (2) ε αξκφδηα αξρή εθαξκφδεη 
ηα πξσηφθνιια ηεο Δπξσπατθήο θαη Μεζνγεηαθήο Οξγάλσζεο γηα ηελ 
Πξνζηαζία ησλ Φπηψλ (ΔΡΡΟ) ή άιια δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα 
πξσηφθνιια. 

   
  (β) ε πεξίπησζε πνπ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) 

πξσηφθνιια δελ ππάξρνπλ, ε αξκφδηα αξρή εθαξκφδεη ηα ζρεηηθά 
πξσηφθνιια πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ζε εζληθφ επίπεδν θαη ηα θαζηζηά 
δηαζέζηκα, θαηφπηλ αηηήκαηνο, ζηα ππφινηπα θξάηε κέιε θαη ζηελ 
Δπηηξνπή. 

   
  (γ) Ζ αξκφδηα αξρή θαη, θαηά πεξίπησζε ν πξνκεζεπηήο, ππνβάιιεη 

ηα δείγκαηα ζε εξγαζηήξηα επηζήκσο απνδεθηά απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 
   
  (δ) Ζ κέζνδνο δνθηκήο γηα ηνχο, ηνεηδή, αζζέλεηεο παξεκθεξείο κε 

ηνγελείο θαη παξάζηηα ηνπ είδνπο θπηνπιάζκαηα (phytoplasma) πνπ 
εθαξκφδεηαη ζηα ππνςήθηα πξνβαζηθά κεηξηθά θπηά είλαη ε ρξήζε 
θπηηθψλ δεηθηψλ(indexing) ζε θπηά-δείθηεο ελψ άιιεο κέζνδνη δνθηκήο 
δχλαηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίπησζε πνπ, ε αξκφδηα αξρή θξίλεη 
φηη κε βάζε επηζηεκνληθά ζηνηρεία αμηνινγεκέλα απφ νκνηίκνπο, ηα 
απνηειέζκαηά ηνπο είλαη εμίζνπ αμηφπηζηα κε ηε ρξήζε θπηηθψλ δεηθηψλ 
ζε θπηά-δείθηεο. 

   
  

 
 
 

Παξάξηεκα ΗΗΗ. 
 

     (4) Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (2), ζηηο 
πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο έλα ππνςήθην πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ 
είλαη ζπνξφθπην, ε νπηηθή επηζεψξεζε, ε δεηγκαηνιεςία θαη νη δνθηκέο 
δηελεξγνχληαη κφλν γηα ηνχο, ηνεηδή ή αζζέλεηεο παξεκθεξείο κε ηηο 
ηνγελείο πνπ κεηαδίδνληαη κε ηε γχξε θαη νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 
Παξάξηεκα ΗΗΗ, φζνλ αθνξά ηα νηθεία γέλε ή είδε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
φηη έρεη επηβεβαησζεί κε επίζεκε επηζεψξεζε φηη ηα ζπνξφθπηα 
πξνέξρνληαη απφ ζπφξν πνπ έρεη παξαρζεί απφ θπηφ απαιιαγκέλν 
απφ ζπκπηψκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνπο ελ ιφγσ ηνχο, ηνεηδή θαη 
αζζέλεηεο παξεκθεξείο κε ηνχο θαη φηη ηα ζπνξφθπηα δηαηεξήζεθαλ 
ζχκθσλα κε ηηο  πξφλνηεο  ησλ  παξαγξάθσλ (1) θαη (3) ηνπ 
Καλνληζκνχ 5Δ. 
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       (5)(α) Οη πξφλνηεο ησλ παξάγξαθσλ (1) θαη (3) εθαξκφδνληαη θαη ζην 
πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ πνπ παξάγεηαη κε αλαλέσζε. 

   
  

 
Παξάξηεκα ΗΗΗ. 

(β) Σν πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ πνπ παξάγεηαη κε αλαλέσζε είλαη 
απαιιαγκέλν απφ ηνπο ηνχο θαη ηα ηνεηδή πνπ απαξηζκνχληαη ζην 
Παξάξηεκα ΗΗΗ φζνλ αθνξά ην νηθείν γέλνο ή είδνο. 

   
  

 
 
 
Παξάξηεκα ΗΗΗ. 

(γ) Σν αλαθεξφκελν ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) πξνβαζηθφ κεηξηθφ 
θπηφ θξίλεηαη, κε νπηηθή επηζεψξεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ζηνπο αγξνχο 
θαη ζηηο παξηίδεο θαη κε δεηγκαηνιεςίεο θαη δνθηκέο, φηη είλαη 
απαιιαγκέλν απφ ηνπο ηνχο θαη ηνεηδή πνπ απαξηζκνχληαη ζην 
Παξάξηεκα ΗΗΗ φζνλ αθνξά ην νηθείν γέλνο ή είδνο. 

   
  

 
 

 (δ) Ζ νπηηθή επηζεψξεζε, νη δεηγκαηνιεςίεο θαη νη δνθηκέο 
δηελεξγνχληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη, θαηά πεξίπησζε, ηνλ 
πξνκεζεπηή. 

   
 Φπηνυγεηνλν-

κηθέο απαηηήζεηο 
γηα ηα πξνβαζηθά 
κεηξηθά θπηά  
θαη ην πξνβαζηθφ 
πιηθφ. 
Παξάξηεκα ΗΗ 
Παξάξηεκα ΗΗΗ. 

5Ε.-(1)(α) Σν πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ ή πξνβαζηθφ πιηθφ είλαη 
απαιιαγκέλν απφ ηνπο επηβιαβείο νξγαληζκνχο πνπ απαξηζκνχληαη ζην 
κέξνο Α ησλ Παξαξηεκάησλ ΗΗ θαη ΗΗΗ φζνλ αθνξά ην νηθείν γέλνο ή 
είδνο. 

  
 
 
Παξάξηεκα ΗΗ 
Παξάξηεκα ΗΗΗ. 
 

(β) Σν πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ ή ην πξνβαζηθφ πιηθφ θξίλεηαη, κε 
νπηηθή επηζεψξεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ζηνπο αγξνχο θαη ζηηο παξηίδεο, 
απαιιαγκέλν απφ ηνπο επηβιαβείο νξγαληζκνχο πνπ απαξηζκνχληαη ζην 
Μέξνο Α ησλ Παξαξηεκάησλ ΗΗ θαη ΗΗΗ φζνλ αθνξά ην νηθείν γέλνο ή 
είδνο·  

  

Παξάξηεκα ΗΗ. 

(γ) Σν πνζνζηφ πξνβαζηθψλ κεηξηθψλ θπηψλ ή πξνβαζηθνχ πιηθνχ 
πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ηνπο επηβιαβείο νξγαληζκνχο πνπ 
απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Β ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη ηα επίπεδα αλνρήο φπσο απηά νξίδνληαη ζην ελ ιφγσ Μέξνο·   

 
(δ) Σα πξνβαζηθά κεηξηθά θπηά ή ην πξνβαζηθφ πιηθφ θξίλεηαη, κε 

νπηηθή επηζεψξεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ζηνπο αγξνχο θαη ζηηο παξηίδεο, 
φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν (γ) 
επίπεδα αλνρήο. 

 
(ε)  Ζ νπηηθή επηζεψξεζε δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηνλ πξνκεζεπηή. 
   
  (δ) ε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ησλ 

αλαθεξφκελσλ ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (β) θαη (γ) επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ, ε αξκφδηα αξρή θαη, θαηά πεξίπησζε, ν πξνκεζεπηήο 
δηελεξγεί δεηγκαηνιεςίεο θαη δνθηκέο ησλ νηθείσλ πξνβαζηθψλ κεηξηθψλ 
θπηψλ ή πξνβαζηθνχ πιηθνχ. 

   
  

Παξάξηεκα V. 

     (2)  Ζ αξκφδηα αξρή θαη, θαηά πεξίπησζε, ν πξνκεζεπηήο δηελεξγεί 
νπηηθή επηζεψξεζε, δεηγκαηνιεςίεο θαη δνθηκέο ζε πξνβαζηθά κεηξηθά 
θπηά ή κεηξηθφ πιηθφ, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα V φζνλ αθνξά 
ην νηθείν γέλνο ή είδνο. 

   
       (3)(α) Όζνλ αθνξά ηηο δεηγκαηνιεςίεο θαη ηηο δνθηκέο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν (1), ε αξκφδηα αξρή εθαξκφδεη ηα 
πξσηφθνιια ηεο ΔΡΡΟ ή άιια δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξσηφθνιια. 

   
  (β) Όηαλ δελ ππάξρνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) 

πξσηφθνιια, ε αξκφδηα αξρή εθαξκφδεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια πνπ 
έρνπλ ζεζπηζηεί ζε εζληθφ επίπεδν θαη ηα θαζηζηά δηαζέζηκα, θαηφπηλ 
αηηήκαηνο, ζηα ππφινηπα θξάηε κέιε θαη ζηελ Δπηηξνπή. 

   
  (γ) Ζ αξκφδηα αξρή θαη, θαηά πεξίπησζε, ν πξνκεζεπηήο, ππνβάιιεη 

ηα δείγκαηα ζε εξγαζηήξηα επηζήκσο απνδεθηά απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 
   
       (4) Ζ παξάγξαθνο (1) δελ εθαξκφδεηαη ζε πξνβαζηθά κεηξηθά θπηά 

θαη κεηξηθφ πιηθφ θαηά ηε δηάξθεηα θξπνζπληήξεζεο. 
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 Απαηηήζεηο γηα  

ην έδαθνο γηα ηα 
πξνβαζηθά 
κεηξηθά θπηά  
θαη ην πξνβαζηθφ 
πιηθφ. 
Παξάξηεκα IV. 

5H.-(1)(α) Σα πξνβαζηθά κεηξηθά θπηά θαη ην πξνβαζηθφ πιηθφ δχλαηαη 
λα θαιιηεξγεζνχλ κφλν ζε έδαθνο απαιιαγκέλν απφ ηνπο επηβιαβείο 
νξγαληζκνχο πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα IV γηα ην νηθείν γέλνο 
ή είδνο θαη πνπ απνηεινχλ μεληζηέο ηψλ πνπ επεξεάδνπλ ην ελ ιφγσ 
γέλνο ή είδνο.  
 
 
     (β) Ζ αλαθεξφκελε ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) απαιιαγή απφ 
επηβιαβείο νξγαληζκνχο θαζνξίδεηαη κε δεηγκαηνιεςίεο νη νπνίεο 
δηελεξγνχληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη, θαηά πεξίπησζε, ηνλ 
πξνκεζεπηή θαζψο θαη απφ δνθηκέο. 

   
  

 
 
 
 
 
 

(γ) Οη αλαθεξφκελεο ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) δεηγκαηνιεςίεο θαη 
δνθηκέο πξαγκαηνπνηνχληαη πξηλ ηε θχηεπζε ησλ πξνβαζηθψλ κεηξηθψλ 
θπηψλ ή ηνπ πξνβαζηθνχ πιηθνχ θαη επαλαιακβάλνληαη θαηά ηελ 
αλάπηπμε φηαλ ππάξρεη ππφλνηα παξνπζίαο ησλ επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α). 

(δ) Οη αλαθεξφκελεο ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) δεηγκαηνιεςίεο θαη 
δνθηκέο πξαγκαηνπνηνχληαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ θιηκαηηθψλ 
ζπλζεθψλ θαη ηεο βηνινγίαο ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ πνπ 
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα IV, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη 
ελ ιφγσ επηβιαβείο νξγαληζκνί έρνπλ ζεκαζία γηα ηα πξνβαζηθά 
κεηξηθά θπηά ή ην πξνβαζηθφ πιηθφ. 

 
 
Παξάξηεκα IV. 

   
  

 
 
 
Παξάξηεκα IV. 

     (2) Οη αλαθεξφκελεο ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) ηεο παξαγξάθνπ (1) 
δεηγκαηνιεςίεο θαη νη δνθηκέο δελ δηεμάγνληαη φηαλ- 
 
    (α) ηα θπηά πνπ είλαη μεληζηέο γηα ηνπο επηβιαβείο νξγαληζκνχο πνπ 
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα IV γηα ην νηθείν γέλνο ή είδνο δελ έρνπλ 
θαιιηεξγεζεί ζην έδαθνο παξαγσγήο γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 
εηψλ θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη ακθηβνιία ζρεηηθά κε ηελ απνπζία ησλ 
ζρεηηθψλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ ζην ελ ιφγσ έδαθνο· 

   
  

 
Παξάξηεκα IV. 

      (β) ε αξκφδηα αξρή απνθαλζεί κε βάζε επίζεκε επηζεψξεζε φηη ην 
έδαθνο είλαη απαιιαγκέλν απφ ηνπο επηβιαβείο νξγαληζκνχο πνπ 
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα IV γηα ην νηθείν γέλνο ή είδνο θαη πνπ 
είλαη μεληζηέο ηψλ πνπ πξνβάιινπλ ην ελ ιφγσ γέλνο ή είδνο. 

   
       (3)(α)  Όζνλ αθνξά ηηο δεηγκαηνιεςίεο θαη ηηο δνθηκέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1), ε αξκφδηα αξρή εθαξκφδεη ηα 
πξσηφθνιια ηεο ΔΡΡΟ ή άιια δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξσηφθνιια. 

   
  (β) ε πεξίπησζε πνπ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) 

πξσηφθνιια δελ ππάξρνπλ, ε αξκφδηα αξρή εθαξκφδεη ηα ζρεηηθά 
πξσηφθνιια πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ζε εζληθφ επίπεδν θαη ηα θαζηζηά 
δηαζέζηκα, θαηφπηλ αηηήκαηνο, ζηα ππφινηπα θξάηε κέιε θαη ζηελ 
Δπηηξνπή. 

   
 Απαηηήζεηο 

ζρεηηθά κε 
ειαηηψκαηα  
πνπ πηζαλφ λα 
επεξεάδνπλ  
ηελ πνηφηεηα γηα 
ηα πξνβαζηθά 
κεηξηθά θπηά  
θαη ην πξνβαζηθφ 
πιηθφ. 

5Θ. Σα πξνβαζηθά κεηξηθά θπηά θαη ην πξνβαζηθφ πιηθφ θξίλνληαη 
νπζηαζηηθά απαιιαγκέλα απφ ειαηηψκαηα κε βάζε νπηηθή επηζεψξεζε 
ε νπνία δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη, θαηά πεξίπησζε, ηνλ 
πξνκεζεπηή:  
 
 
 
 
 
 
Ννείηαη φηη, νη ηξαπκαηηζκνί, ν απνρξσκαηηζκφο, ν νπιψδεο ηζηφο ή ε 
απνμήξαλζε ζεσξνχληαη ειαηηψκαηα εθφζνλ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα 
θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. 

   
 Απαηηήζεηο 

ζρεηηθά κε ηνλ 
πνιιαπια-
ζηαζκφ, 
ηελ αλαλέσζε  
θαη ηελ 

5I.-(1) Ο πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα πνιιαπιαζηάδεη ή λα αλαλεψλεη 
πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ πνπ έγηλε απνδεθηφ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο 
ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 5Β. 
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αλαπαξαγσγή 
πξνβαζηθψλ 
κεηξηθψλ θπηψλ. 

       (2) Ο πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα αλαπαξάγεη πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ 
γηα ηελ παξαγσγή πξνβαζηθνχ πιηθνχ. 

   
       (3) Ο πνιιαπιαζηαζκφο, ε αλαλέσζε θαη ε αλαπαξαγσγή ησλ 

πξνβαζηθψλ κεηξηθψλ θπηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα 
πξσηφθνιια πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (4). 

   
       (4)(α) Ζ αξκφδηα αξρή εθαξκφδεη ηα πξσηφθνιια ηεο ΔΡΡΟ ή άιια 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξσηφθνιια ζρεηηθά κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ, 
ηελ αλαλέσζε θαη ηελ αλαπαξαγσγή πξνβαζηθψλ κεηξηθψλ θπηψλ·  

   
  (β) ε πεξίπησζε πνπ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) 

πξσηφθνιια δελ ππάξρνπλ, ε αξκφδηα αξρή εθαξκφδεη ζρεηηθά 
πξσηφθνιια πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ζε εζληθφ επίπεδν θαη ηα θαζηζηά 
δηαζέζηκα, θαηφπηλ αηηήκαηνο, ζηα ππφινηπα θξάηε κέιε θαη ζηελ 
Δπηηξνπή. 

   
  (γ) Σα πξσηφθνιια πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (α) θαη 

(β) έρνπλ δνθηκαζηεί γηα ηα νηθεία γέλε ή είδε γηα νξηζκέλε ρξνληθή 
πεξίνδν πνπ ζεσξείηαη θαηάιιειε γηα ηα ελ ιφγσ γέλε ή είδε:  

 
Ννείηαη φηη, ε ρξνληθή πεξίνδνο ζεσξείηαη θαηάιιειε φηαλ επηηξέπεη 

ηελ επηθχξσζε ηνπ θαηλφηππνπ ησλ θπηψλ φζνλ αθνξά ηελ πηζηφηεηα 
ζηελ πεξηγξαθή ηεο πνηθηιίαο κε βάζε ηελ παξαηήξεζε ηεο παξαγσγήο 
θξνχησλ ή ηε θπηηθή αλάπηπμε ησλ έξξηδσλ ππνθεηκέλσλ. 

   
       (5) Ο πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα αλαλεψλεη ην πξνβαζηθφ κεηξηθφ 

θπηφ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ πνπ θαζνξίζηεθε δπλάκεη ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (6) ηνπ Καλνληζκνχ 5E. 

   
 Απαηηήζεηο 

ζρεηηθά κε ηνλ 
πνιιαπια-
ζηαζκφ, ηελ 
αλαλέσζε θαη ηελ 
αλαπαξαγσ-γή 
κέζσ ηνπ 
κηθξνπνιια-
πιαζηαζκνχ ησλ 
πξνβαζηθψλ 
κεηξηθψλ θπηψλ. 

5IΑ.-(1) Ο πνιιαπιαζηαζκφο, ε αλαλέσζε θαη ε αλαπαξαγσγή κέζσ 
κηθξνπνιιαπιαζηαζκνχ πξνβαζηθψλ κεηξηθψλ θπηψλ γηα ηελ 
παξαγσγή άιισλ πξνβαζηθψλ κεηξηθψλ θπηψλ ή κεηξηθνχ πιηθνχ 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα πξσηφθνιια πνπ νξίδνληαη ζηελ 
παξάγξαθν (2). 
 

       (2)(α) Ζ αξκφδηα αξρή εθαξκφδεη ηα πξσηφθνιια ηεο ΔΡΡΟ ή άιια 
δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξσηφθνιια ζρεηηθά κε ηνλ 
κηθξνπνιιαπιαζηαζκφ πξνβαζηθψλ κεηξηθψλ θπηψλ θαη πξνβαζηθνχ 
πιηθνχ. 

   
  (β) ε πεξίπησζε πνπ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) 

πξσηφθνιια δελ ππάξρνπλ ε  αξρή εθαξκφδεη ζρεηηθά πξσηφθνιια πνπ 
έρνπλ ζεζπηζηεί ζε εζληθφ επίπεδν θαη ηα θαζηζηά δηαζέζηκα, θαηφπηλ 
αηηήκαηνο, ζηα ππφινηπα θξάηε κέιε θαη ζηελ Δπηηξνπή. 

   
     (γ) Ζ αξκφδηα αξρή εθαξκφδεη κφλν πξσηφθνιια πνπ έρνπλ 

δνθηκαζηεί ζην νηθείν γέλνο ή είδνο γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ 
ζεσξείηαη επαξθήο γηα λα επηηξέςεη ηελ επηθχξσζε ηνπ θαηλφηππνπ ησλ 
θπηψλ φζνλ αθνξά ηελ πηζηφηεηα ζηελ πεξηγξαθή ηεο πνηθηιίαο κε 
βάζε ηελ παξαηήξεζε ηεο παξαγσγήο θξνχησλ ή ηε θπηηθή αλάπηπμε 
ησλ έξξηδσλ ππνθεηκέλσλ. 

   
 Απαηηήζεηο γηα 

ηελ πηζηνπνίεζε 
βαζηθνχ πιηθνχ. 

5IΒ.-(1) Σν πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ, πιελ ησλ βαζηθψλ κεηξηθψλ 
θπηψλ θαη πιελ ησλ έξξηδσλ ππνθεηκέλσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζε πνηθηιία, 
πηζηνπνηείηαη, θαηφπηλ αηηήζεσο, επίζεκα σο βαζηθφ πιηθφ εάλ πιεξνί 
ηηο απαηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ (2), (3) θαη (4). 
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       (2) Σν πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ αλαπαξάγεηαη απφ βαζηθφ κεηξηθφ 
θπηφ ην νπνίν πιεξνί κία απφ ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

   
   (α)  έρεη αλαπηπρζεί απφ πξνβαζηθφ πιηθφ· ή 
    
   (β)  έρεη παξαρζεί κε πνιιαπιαζηαζκφ ελφο βαζηθνχ 

κεηξηθνχ θπηνχ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ 
Καλνληζκνχ 5ΗΣ. 

   
       (3) Σν πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη 

ζηνλ Καλνληζκφ 5Γ, ζηελ παξάγξαθν (6) ηνπ Καλνληζκνχ 5Δ  θαη ζηνλ 
Καλνληζκφ 5Θ. 

   
       (4) Σν πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ πιεξνί πξφζζεηεο απαηηήζεηο φζνλ 

αθνξά- 
   
   (α)  ηε θπηνυγεία, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 

5ΗΓ· 
    
   (β)  ην έδαθνο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 

5ΗΓ· 
    
   (γ)  ηε δηαηήξεζε ησλ βαζηθψλ κεηξηθψλ θπηψλ θαη ηνπ 

βαζηθνχ πιηθνχ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ 
Καλνληζκφ 5ΗΔ· θαη 

    
   (δ)  ηηο εηδηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαπαξαγσγή, φπσο, 

απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 5ΗΣ. 
   
       (5) Σν έξξηδν ππνθείκελν πνπ δελ αλήθεη ζε πνηθηιία πηζηνπνηείηαη 

επίζεκα, θαηφπηλ αηηήζεσο, σο βαζηθφ πιηθφ εθφζνλ είλαη πηζηφ ζηελ 
πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο (2) θαη (6) ηνπ Καλνληζκνχ 5Δ θαη ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο 
απαηηήζεηο ησλ Καλνληζκψλ 5Θ, 5IΓ, 5IΓ, 5IΔ θαη 5IΣ. 

   
       (6) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη ησλ Καλνληζκψλ 

5IΓ έσο 5IΣ, θάζε αλαθνξά γηα ηα πξνβαζηθά κεηξηθά θπηά θαη θάζε 
αλαθνξά ζην πξνβαζηθφ πιηθφ ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηηο πξφλνηεο 
ζηηο νπνίεο παξαπέκπνπλ νη παξάγξαθνη (3) θαη (5) ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ, ζεσξείηαη σο αλαθνξά ζηα βαζηθά κεηξηθά θπηά θαη σο 
αλαθνξά ζην βαζηθφ πιηθφ, αληίζηνηρα. 

   
       (7)(α)  Όηαλ έλα βαζηθφ κεηξηθφ θπηφ ή βαζηθφ πιηθφ δελ πιεξνί 

πιένλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ 5Γ, ησλ παξαγξάθσλ (2) θαη (6) 
ηνπ Καλνληζκνχ 5Δ θαη ησλ Καλνληζκψλ 5Θ, 5IΓ θαη 5IΓ, ν πξνκεζεπηήο 
ην απνκαθξχλεη ψζηε απηφ λα κε γεηηληάδεη κε άιια βαζηθά κεηξηθά θπηά 
θαη βαζηθφ πιηθφ εθηφο αλ ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα εμαζθαιίζεη 
φηη ην ελ ιφγσ κεηξηθφ θπηφ ή πιηθφ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο 
απηέο εθ λένπ. 
 
       (β) Σν κεηξηθφ θπηφ ή ην πιηθφ πνπ απνκαθξχλεηαη δπλάκεη ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (α)  δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πηζηνπνηεκέλν 
πιηθφ ή πιηθφ CAC ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο γηα ηηο αληίζηνηρεο 
θαηεγνξίεο. 

   
       (8)(α) Όηαλ έλα βαζηθφ κεηξηθφ θπηφ ή βαζηθφ πιηθφ πνπ δελ πιεξνί 

πιένλ ηηο απαηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ (2) θαη (6) ηνπ Καλνληζκνχ 5Δ 
θαη ησλ Καλνληζκψλ 5Θ, 5IΓ θαη 5IΓ είλαη έξξηδν ππνθείκελν πνπ δελ 
αλήθεη ζε θάπνηα θαηεγνξία, ν πξνκεζεπηήο ην απνκαθξχλεη ψζηε απηφ 
λα κε γεηηληάδεη κε άιια βαζηθά κεηξηθά θπηά θαη βαζηθφ πιηθφ, εθηφο αλ 
ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ην ελ ιφγσ έξξηδν 
ππνθείκελν ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο απηέο εθ λένπ. 

   
  (β) Σν έξξηδν ππνθείκελν πνπ απνκαθξχλεηαη δπλάκεη ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ (α) δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πηζηνπνηεκέλν 
πιηθφ ή πιηθφ CAC ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ 
νξίδνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο γηα ηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο. 
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 Φπηνυγεην-
λνκηθέο 
απαηηήζεηο γηα ηα 
βαζηθά κεηξηθά 
θπηά θαη ην 
βαζηθφ πιηθφ 
Παξάξηεκα II. 
Παξάξηεκα III. 

5IΓ.-(1)(α)  To βαζηθφ κεηξηθφ θπηφ ή βαζηθφ πιηθφ είλαη απαιιαγκέλν 
απφ ηνπο επηβιαβείο νξγαληζκνχο πνπ απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Α ησλ 
Παξαξηεκάησλ ΗΗ θαη ΗΗΗ φζνλ αθνξά ην νηθείν γέλνο ή είδνο. 

   
  

 
 
Παξάξηεκα II  
Παξάξηεκα III. 

   (β) Σν βαζηθφ κεηξηθφ θπηφ ή βαζηθφ πιηθφ θξίλεηαη, κε νπηηθή 
επηζεψξεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ζηνπο αγξνχο θαη ζηηο παξηίδεο, 
απαιιαγκέλν απφ ηνπο επηβιαβείο νξγαληζκνχο πνπ απαξηζκνχληαη ζην 
Μέξνο Α ησλ Παξαξηεκάησλ ΗΗ θαη ΗΗΗ φζνλ αθνξά ην νηθείν γέλνο ή 
είδνο. 

   
  

 
 
Παξάξηεκα II. 
 

     (γ) Tν πνζνζηφ βαζηθψλ κεηξηθψλ θπηψλ ή βαζηθνχ πιηθνχ πνπ 
έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ηνπο επηβιαβείο νξγαληζκνχο πνπ 
απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Β ηνπ Παξαξηήκαηνο II δελ ππεξβαίλεη ηα 
επίπεδα αλνρήο φπσο νξίδνληαη ζην ελ ιφγσ Μέξνο· 
 
       (δ) Σα βαζηθά κεηξηθά θπηά ή ην βαζηθφ πιηθφ θξίλεηαη, κε νπηηθή 
επηζεψξεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ζηνπο αγξνχο θαη ζηηο παξηίδεο, φηη 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν (γ) επίπεδα 
αλνρήο. 
 
        (ε) Ζ δπλάκεη ησλ ππνπαξαγξάθσλ (β) θαη (δ) νπηηθή επηζεψξεζε 
δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη, θαηά πεξίπησζε, ηνλ 
πξνκεζεπηή. 

   
         (δ) ε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ησλ 

αλαθεξφκελσλ ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (β) θαη (γ) επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ, ε αξκφδηα αξρή θαη, θαηά πεξίπησζε, ν πξνκεζεπηήο 
δηελεξγεί δεηγκαηνιεςίεο θαη δνθηκέο ησλ νηθείσλ βαζηθψλ κεηξηθψλ 
θπηψλ ή βαζηθνχ πιηθνχ. 

   
  

 
Παξάξηεκα V. 

     (2) Ζ αξκφδηα αξρή θαη, θαηά πεξίπησζε, ν πξνκεζεπηήο δηελεξγεί 
νπηηθή επηζεψξεζε, δεηγκαηνιεςίεο θαη δνθηκέο ζε βαζηθά κεηξηθά θπηά 
ή βαζηθφ πιηθφ, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα V φζνλ αθνξά ην 
νηθείν γέλνο ή είδνο. 

   
       (3)(α) Όζνλ αθνξά ηηο δεηγκαηνιεςίεο θαη ηηο δνθηκέο φπσο 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν (1), ε αξκφδηα αξρή εθαξκφδεη ηα 
πξσηφθνιια ηεο ΔΡΡΟ ή άιια δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξσηφθνιια. 

   
  (β)  ε πεξίπησζε πνπ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) 

πξσηφθνιια δελ ππάξρνπλ, ε αξκφδηα αξρή εθαξκφδεη ηα ζρεηηθά 
πξσηφθνιια πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ζε εζληθφ επίπεδν θαη ηα θαζηζηά 
δηαζέζηκα, θαηφπηλ αηηήκαηνο, ζηα ππφινηπα θξάηε κέιε θαη ζηελ 
Δπηηξνπή. 

   
  (γ) Ζ αξκφδηα αξρή θαη, θαηά πεξίπησζε, ν πξνκεζεπηήο ππνβάιιεη 

ηα δείγκαηα ζε εξγαζηήξηα επηζήκσο απνδεθηά απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 
   
       (4) Οη πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) δελ εθαξκφδνληαη ζε βαζηθά 

κεηξηθά θπηά θαη βαζηθφ πιηθφ θαηά ηε δηάξθεηα θξπνζπληήξεζεο. 
   
 Απαηηήζεηο γηα ην 

έδαθνο γηα ηα 
βαζηθά κεηξηθά  
θπηά θαη ην  
βαζηθφ πιηθφ. 
Παξάξηεκα IV. 

5ΗΓ.-(1)(α) Σα βαζηθά κεηξηθά θπηά θαη ην βαζηθφ πιηθφ δχλαηαη λα 
θαιιηεξγεζνχλ κφλν ζε έδαθνο απαιιαγκέλν απφ ηνπο επηβιαβείο 
νξγαληζκνχο νη νπνίνη απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα IV γηα ην νηθείν 
γέλνο ή είδνο θαη νη νπνίνη απνηεινχλ μεληζηέο ηψλ πνπ επεξεάδνπλ ην 
ελ ιφγσ γέλνο ή είδνο· 
 

 (β) Ζ απαιιαγή ηνπ εδάθνπο απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (α) απφ επηβιαβείο νξγαληζκνχο μεληζηέο ηψλ 
θαζνξίδεηαη κε δεηγκαηνιεςίεο νη νπνίεο δηελεξγνχληαη απφ ηελ αξκφδηα 
αξρή θαη, θαηά πεξίπησζε, ηνλ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη απφ δνθηκέο. 
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  (γ) Οη δεηγκαηνιεςίεο θαη δνθηκέο πξαγκαηνπνηνχληαη πξηλ απφ ηε 
θχηεπζε ησλ νηθείσλ βαζηθψλ κεηξηθψλ θπηψλ ή ηνπ βαζηθνχ πιηθνχ θαη 
επαλαιακβάλνληαη θαηά ηελ αλάπηπμε φηαλ ππάξρεη ππφλνηα παξνπζίαο 
ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α). 

   
  

 
Παξάξηεκα IV. 

(δ) Οη δεηγκαηνιεςίεο θαη δνθηκέο πξαγκαηνπνηνχληαη ιακβαλνκέλσλ 
ππφςε ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο βηνινγίαο ησλ επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα IV, θαζψο θαη ζηηο 
πεξηπηψζεηο φπνπ νη ελ ιφγσ επηβιαβείο νξγαληζκνί έρνπλ ζεκαζία γηα 
ηα βαζηθά κεηξηθά θπηά ή ην βαζηθφ πιηθφ. 

   
  

 
 
 
Παξάξηεκα IV. 
 

     (2)(α) Οη αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν (1) δεηγκαηνιεςίεο θαη 
δνθηκέο δελ δηεμάγνληαη φηαλ- 
 

(i) ηα θπηά πνπ είλαη μεληζηέο γηα ηνπο επηβιαβείο 
νξγαληζκνχο πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα IV γηα ην 
νηθείν γέλνο ή είδνο δελ έρνπλ θαιιηεξγεζεί ζην έδαθνο 
παξαγσγήο γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ πέληε (5)  εηψλ θαη 
εθφζνλ δελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία ζρεηηθά κε ηελ 
απνπζία ησλ ζρεηηθψλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ ζην ελ ιφγσ 
έδαθνο. 

   
  

 
Παξάξηεκα IV. 

(ii) ε αξκφδηα αξρή απνθαλζεί κε βάζε επίζεκε 
επηζεψξεζε φηη ην έδαθνο είλαη απαιιαγκέλν απφ ηνπο 
επηβιαβείο νξγαληζκνχο πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα 
IV γηα ην νηθείν γέλνο ή είδνο θαη πνπ είλαη μεληζηέο ηψλ πνπ 
πξνβάιινπλ ην ελ ιφγσ γέλνο ή είδνο. 

   
       (3)(α)   Όζνλ αθνξά ηηο δεηγκαηνιεςίεο θαη ηηο δνθηκέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) ε αξκφδηα αξρή εθαξκφδεη ηα 
πξσηφθνιια ηεο ΔΡΡΟ ή άιια δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξσηφθνιια.  
 
      (β) ε πεξίπησζε πνπ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) 
πξσηφθνιια δελ ππάξρνπλ, ε αξκφδηα αξρή εθαξκφδεη ηα ζρεηηθά 
πξσηφθνιια πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ζε εζληθφ επίπεδν θαη ηα θαζηζηά 
δηαζέζηκα, θαηφπηλ αηηήκαηνο, ζηα ππφινηπα θξάηε κέιε θαη ζηελ 
Δπηηξνπή. 

   
 Απαηηήζεηο 

ζρεηηθά κε ηε 
δηαηήξεζε ησλ 
βαζηθψλ 
κεηξηθψλ θπηψλ 
θαη ηνπ βαζηθνχ 
πιηθνχ. 

5IE.-(1) Σα βαζηθά κεηξηθά θπηά θαη ην βαζηθφ πιηθφ δηαηεξνχληαη ζε 
αγξνχο απνκνλσκέλνπο απφ δπλεηηθέο πεγέο κφιπλζεο απφ ελαέξηα 
κέζα, απφ επαθή κε ξίδεο, δηαζηαπξνχκελε κφιπλζε απφ κεραλήκαηα, 
εξγαιεία εκβνιηαζκνχ θαη άιιεο πηζαλέο πεγέο κφιπλζεο. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     (2)   Ζ απφζηαζε απνκφλσζεο ησλ αγξψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν (1), εμαξηάηαη απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο ζπλζήθεο, ην είδνο ηνπ 
πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, ηελ παξνπζία επηβιαβψλ νξγαληζκψλ ζηελ 
νηθεία πεξηνρή θαη ηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο, φπσο θαζνξίδνληαη ζηε 
βάζε επίζεκεο επηζεψξεζεο, απφ ην πκβνχιην κε γλσζηνπνίεζή ηνπ 
πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.  

     (3)  Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (2) ηα βαζηθά 
κεηξηθά θπηά θαη ην βαζηθφ πιηθφ κπνξνχλ λα δηαηεξνχληαη ζε 
εληνκνζηεγείο θισβνχο λoνπκέλνπ φηη ηεξνχληαη νη πξφλνηεο ηεο 
παξαγξάθνπ (1). 

5IΣ.-(1)(α) Σα βαζηθά κεηξηθά θπηά πνπ θαιιηεξγνχληαη απφ κεηξηθφ 
πιηθφ θαηά ηελ έλλνηα ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ 
Καλνληζκνχ 5IΒ  δχλαηαη λα πνιιαπιαζηάδνληαη ζε πνιιέο γελεέο γηα λα 
απνθηεζεί ν αλαγθαίνο αξηζκφο βαζηθψλ κεηξηθψλ θπηψλ.  

 Πξνυπνζέ-ζεηο  
γηα ηνλ 
πνιιαπια-
ζηαζκφ ησλ 
βαζηθψλ 
κεηξηθψλ θπηψλ. 

  (β) Σα βαζηθά κεηξηθά θπηά πνιιαπιαζηάδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ 
Καλνληζκφ 5Η  ή πνιιαπιαζηάδνληαη κέζσ κηθξνπνιιαπιαζηαζκνχ 
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 5ΗΑ.  

   
  

 
Παξάξηεκα VI. 

(γ) Ο κέγηζηνο επηηξεπφκελνο αξηζκφο γελεψλ θαη ε κέγηζηε 
επηηξεπφκελε δηάξθεηα δσήο ησλ βαζηθψλ κεηξηθψλ θπηψλ θαζνξίδνληαη 
ζην Παξάξηεκα VI γηα ηα νηθεία γέλε ή είδε. 
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       (2) ε πεξίπησζε πνπ επηηξέπνληαη πνιιαπιέο γελεέο ησλ βαζηθψλ 
κεηξηθψλ θπηψλ, θάζε γελεά εθηφο απφ ηελ πξψηε δχλαηαη λα 
πξνθχπηεη απφ ηηο πξνεγνχκελεο γελεέο. 

   
       (3) Σν πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ δηαθφξσλ γελεψλ  θπιάζζεηαη 

ρσξηζηά. 
   
 Απαηηήζεηο γηα 

ηελ πηζηνπνίεζε 
ηνπ πηζηνπνηεκέ-
λνπ πιηθνχ. 

5IZ.-(1) Σν πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ, πιελ ησλ κεηξηθψλ θπηψλ θαη ησλ 
νπσξνθφξσλ θπηψλ, πηζηνπνηείηαη επίζεκα, κεηά απφ  αίηεζε, σο 
πηζηνπνηεκέλν πιηθφ εθφζνλ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη 
ζηηο παξαγξάθνπο (2), (3) θαη (4). 

   
       (2)(α) Σν πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ θαη ηα νπσξνθφξα θπηά 

αλαπαξάγνληαη απφ έλα πηζηνπνηεκέλν κεηξηθφ θπηφ ή απφ βαζηθφ ή 
πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ.  
 
     (β) Σν πηζηνπνηεκέλν κεηξηθφ θπηφ πιεξνί κία απφ ηηο αθφινπζεο 
απαηηήζεηο: 

   
   (i)  Έρεη αλαπηπρζεί απφ πξνβαζηθφ πιηθφ· 
    
   (ii)  έρεη αλαπηπρζεί απφ βαζηθφ πιηθφ. 
   
       (3) Σν πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ θαη ηα νπσξνθφξα θπηά πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 5Γ, ζηελ παξάγξαθν (6) 
ηνπ Καλνληζκνχ 5Δ  θαη ζηνπο Καλνληζκνχο 5Θ, 5ΗΖ θαη 5ΗΘ. 
 
     (4)(α) Σν πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ θαη ηα νπσξνθφξα θπηά πιεξνχλ 
ηηο θπηνυγεηνλνκηθέο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ  5ΗΖ. 

   
  (β) Σν  πνιιαπιαζηαζηηθφ   πιηθφ  θαη   ηα   νπσξνθφξα θπηά 

αλαπαξάγνληαη απφ πηζηνπνηεκέλν κεηξηθφ θπηφ ην νπνίν πιεξνί ηηο 
απαηηήζεηο εδάθνπο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 5IΘ. 

   
       (5) Σν έξξηδν ππνθείκελν πνπ δελ αλήθεη ζε πνηθηιία πηζηνπνηείηαη 

επίζεκα, κεηά απφ αίηεζε, σο πηζηνπνηεκέλν πιηθφ εθφζνλ είλαη πηζηφ 
ζηελ πεξηγξαθή ηνπ είδνπο, πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη 
ζηελ παξάγξαθν (6) ηνπ Καλνληζκνχ 5Δ θαη ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο 
απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο 5Θ, 5ΗΖ θαη 5ΗΘ. 
 
     (6) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη ησλ Καλνληζκψλ 
5ΗΖ θαη 5ΗΘ, θάζε αλαθνξά γηα ηα πξνβαζηθά κεηξηθά θπηά θαη θάζε 
αλαθνξά ζην πξνβαζηθφ πιηθφ ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηηο πξφλνηεο 
ζηηο νπνίεο παξαπέκπνπλ νη παξάγξαθνη  (3) θαη (5) ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ, ζεσξείηαη σο αλαθνξά ζηα πηζηνπνηεκέλα κεηξηθά θπηά 
θαη σο αλαθνξά ζην πηζηνπνηεκέλν πιηθφ, αληίζηνηρα. 

   
       (7)(α) Όηαλ έλα πηζηνπνηεκέλν κεηξηθφ θπηφ ή πηζηνπνηεκέλν πιηθφ 

δελ πιεξνί πιένλ ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 5Γ, 
ζηελ παξάγξαθν (6) ηνπ Καλνληζκνχ 5Δ  θαη ζηνπο Καλνληζκνχο 5Θ, 
5IΖ θαη 5IΘ, ν πξνκεζεπηήο ην απνκαθξχλεη ψζηε απηφ λα κε γεηηληάδεη 
κε άιια πηζηνπνηεκέλα κεηξηθά θπηά θαη πηζηνπνηεκέλν πιηθφ εθηφο αλ 
ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ην ελ ιφγσ κεηξηθφ 
θπηφ ή πιηθφ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο απηέο εθ λένπ. 

   
  (β) Σν κεηξηθφ θπηφ ή ην πιηθφ πνπ απνκαθξχλεηαη δπλάκεη ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ (α) δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πιηθφ CAC ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηνπο 
Καλνληζκνχο 5Κ έσο 5Ξ. 

 
   
       (8)(α)  Όηαλ έλα πηζηνπνηεκέλν κεηξηθφ θπηφ ή πηζηνπνηεκέλν πιηθφ 

πνπ δελ πιεξνί πιένλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ (6) ηνπ 
Καλνληζκνχ 5Δ θαη ησλ Καλνληζκψλ 5Θ, 5ΗΖ θαη 5IΘ είλαη έξξηδν 
ππνθείκελν πνπ δελ αλήθεη ζε θάπνηα θαηεγνξία, ν πξνκεζεπηήο ην 
απνκαθξχλεη ψζηε απηφ λα κε γεηηληάδεη κε άιια πηζηνπνηεκέλα κεηξηθά 
θπηά θαη πηζηνπνηεκέλν πιηθφ εθηφο αλ ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα 
εμαζθαιίζεη φηη ην ελ ιφγσ έξξηδν ππνθείκελν ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 
απαηηήζεηο απηέο εθ λένπ. 
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(β) Σν κεηξηθφ θπηφ ή ην πιηθφ πνπ απνκαθξχλεηαη δπλάκεη ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ (α) δχλαηαη  λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πιηθφ CAC ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηνπο 
Καλνληζκνχο 5Κ έσο 5Ξ. 

   
 Φπηνυγεην-

λνκηθέο 
απαηηήζεηο γηα ηα 
πηζηνπνηεκέ-λα 
κεηξηθά θπηά θαη 
ην πηζηνπνηεκέ-
λν πιηθφ. 
Παξάξηεκα II   
Παξάξηεκα III. 

5IΖ.-(1)(α) Σν πηζηνπνηεκέλν κεηξηθφ θπηφ ή πηζηνπνηεκέλν πιηθφ είλαη 
απαιιαγκέλν απφ ηνπο επηβιαβείο νξγαληζκνχο πνπ απαξηζκνχληαη ζην 
Μέξνο Α ησλ Παξαξηεκάησλ II θαη ΗΗΗ φζνλ αθνξά ην νηθείν γέλνο ή 
είδνο. 

  
 
 
Παξάξηεκα II  
Παξάξηεκα III. 

(β) Tν πηζηνπνηεκέλν κεηξηθφ θπηφ ή πηζηνπνηεκέλν πιηθφ θξίλεηαη, 
κε νπηηθή επηζεψξεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ζηνπο αγξνχο θαη ζηηο 
παξηίδεο, απαιιαγκέλν απφ ηνπο επηβιαβείο νξγαληζκνχο πνπ 
απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Α ησλ Παξαξηεκάησλ II θαη ΗΗΗ φζνλ αθνξά ην 
νηθείν γέλνο ή είδνο·  

   
  

 
Παξάξηεκα II. 

(γ) Tν πνζνζηφ πηζηνπνηεκέλσλ κεηξηθψλ θπηψλ ή πηζηνπνηεκέλνπ 
πιηθνχ πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ηνπο επηβιαβείο νξγαληζκνχο πνπ 
απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Β ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ  δελ ππεξβαίλεη ηα 
επίπεδα αλνρήο φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην  ελ ιφγσ κέξνο·  

 
(δ) ηα πηζηνπνηεκέλα κεηξηθά θπηά ή ην πηζηνπνηεκέλν πιηθφ 

θξίλεηαη, κε νπηηθή επηζεψξεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ζηνπο αγξνχο θαη 
ζηηο παξηίδεο, φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (γ) επίπεδα αλνρήο. 

 
(ε) Ζ δπλάκεη ησλ ππνπαξαγξάθσλ (β) θαη (δ) νπηηθή επηζεψξεζε 

δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη, θαηά πεξίπησζε, ηνλ 
πξνκεζεπηή. 

   
  (δ) ε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ησλ 

αλαθεξφκελσλ ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (α) θαη (γ) επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ, ε αξκφδηα αξρή θαη, θαηά πεξίπησζε, ν πξνκεζεπηήο 
δηελεξγεί δεηγκαηνιεςίεο θαη δνθηκέο ησλ νηθείσλ πηζηνπνηεκέλσλ 
κεηξηθψλ θπηψλ ή πηζηνπνηεκέλνπ πιηθνχ. 

   
  

 
 
Παξάξηεκα V. 

     (2) Ζ αξκφδηα αξρή θαη, θαηά πεξίπησζε, ν πξνκεζεπηήο δηελεξγεί 
νπηηθή επηζεψξεζε, δεηγκαηνιεςίεο θαη δνθηκέο ζε πηζηνπνηεκέλα 
κεηξηθά θπηά ή πηζηνπνηεκέλν  πιηθφ, φπσο  θαζνξίδεηαη ζην 
Παξάξηεκα V φζνλ αθνξά ην νηθείν γέλνο ή είδνο. 

   
      (3)(α) Όζνλ αθνξά ηηο δεηγκαηνιεςίεο θαη ηηο δνθηκέο φπσο 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν (1), ε αξκφδηα αξρή εθαξκφδεη ηα 
πξσηφθνιια ηεο ΔΡΡΟ ή άιια δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξσηφθνιια. 
 

(β) ε πεξίπησζε πνπ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) 
πξσηφθνιια δελ ππάξρνπλ, ε αξκφδηα αξρή  εθαξκφδεη ηα ζρεηηθά 
πξσηφθνιια πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ζε εζληθφ επίπεδν θαη ηα  θαζηζηά 
δηαζέζηκα, θαηφπηλ αηηήκαηνο, ζηα ππφινηπα θξάηε κέιε θαη ζηελ 
Δπηηξνπή. 

 (γ) Ζ αξκφδηα αξρή θαη, θαηά πεξίπησζε, ν πξνκεζεπηήο ππνβάιιεη 
ηα δείγκαηα ζε εξγαζηήξηα επηζήκσο απνδεθηά απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 

 
     (4) Οη πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) δελ εθαξκφδνληαη ζε 
πηζηνπνηεκέλα κεηξηθά θπηά θαη πηζηνπνηεκέλν πιηθφ θαηά ηε δηάξθεηα 
θξπνζπληήξεζεο. 

 Απαηηήζεηο γηα ην 
έδαθνο γηα ηα 
πηζηνπνηεκέ-λα 
κεηξηθά θπηά θαη 
ην πηζηνπνηεκέ-
λν πιηθφ. 
Παξάξηεκα IV. 

5IΘ.-(1)(α) Σα πηζηνπνηεκέλα κεηξηθά θπηά δχλαηαη λα θαιιηεξγεζνχλ 
κφλν ζε έδαθνο απαιιαγκέλν απφ ηνπο επηβιαβείο νξγαληζκνχο πνπ 
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα IV γηα ην νηθείν γέλνο ή είδνο θαη πνπ 
απνηεινχλ μεληζηέο ηψλ πνπ επεξεάδνπλ ην ελ ιφγσ γέλνο ή είδνο. 
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 (β) Ζ απαιιαγή ηνπ εδάθνπο απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (α) επηβιαβείο νξγαληζκνχο μεληζηέο ηψλ θαζνξίδεηαη κε 
δεηγκαηνιεςίεο νη νπνίεο δηελεξγνχληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη, θαηά 
πεξίπησζε, ηνλ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη κε δνθηκέο. 

   
   (γ) Οη δεηγκαηνιεςίεο θαη δνθηκέο πξαγκαηνπνηνχληαη πξηλ ηε 

θχηεπζε ηνπ νηθείνπ πηζηνπνηεκέλνπ κεηξηθνχ θπηνχ θαη 
επαλαιακβάλνληαη θαηά ηελ αλάπηπμε φηαλ ππάξρεη ππφλνηα παξνπζίαο 
ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α). 

   
  

 
Παξάξηεκα IV. 

(δ) Οη δεηγκαηνιεςίεο θαη δνθηκέο πξαγκαηνπνηνχληαη ιακβαλνκέλσλ 
ππφςε ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο βηνινγίαο ησλ επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα IV, θαζψο θαη ζηηο 
πεξηπηψζεηο φπνπ νη ελ ιφγσ επηβιαβείο νξγαληζκνί έρνπλ ζεκαζία γηα 
ηα πηζηνπνηεκέλα κεηξηθά θπηά ή ην πηζηνπνηεκέλν πιηθφ. 

   
  

 
Παξάξηεκα IV. 

     (2)(α) Οη δεηγκαηνιεςίεο θαη νη δνθηκέο δελ δηεμάγνληαη φηαλ ηα θπηά 
πνπ είλαη μεληζηέο γηα ηνπο επηβιαβείο νξγαληζκνχο πνπ απαξηζκνχληαη 
ζην Παξάξηεκα IV γηα ην νηθείν γέλνο ή είδνο δελ έρνπλ θαιιηεξγεζεί 
ζην έδαθνο παξαγσγήο γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ θαη 
εθφζνλ δελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία ζρεηηθά κε ηελ απνπζία ησλ 
ζρεηηθψλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ ζην ελ ιφγσ έδαθνο. 

   
  

 
 
Παξάξηεκα IV. 

(β) Οη δεηγκαηνιεςίεο θαη νη δνθηκέο δελ δηεμάγνληαη φηαλ ε αξκφδηα 
αξρή απνθαλζεί κε βάζε επίζεκε επηζεψξεζε φηη ην έδαθνο είλαη 
απαιιαγκέλν απφ ηνπο επηβιαβείο νξγαληζκνχο πνπ απαξηζκνχληαη ζην 
Παξάξηεκα IV γηα ην νηθείν γέλνο ή είδνο θαη πνπ είλαη μεληζηέο ηψλ πνπ 
πξνβάιινπλ ην ελ ιφγσ γέλνο ή είδνο. 

   
  (γ) Ζ δεηγκαηνιεςία θαη νη δνθηκέο δελ δηεμάγνληαη ζε 

πηζηνπνηεκέλα νπσξνθφξα θπηά. 
   
       (3)(α) Όζνλ αθνξά ηηο δεηγκαηνιεςίεο θαη ηηο δνθηκέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1), ε αξκφδηα αξρή εθαξκφδεη ηα 
πξσηφθνιια ηεο ΔΡΡΟ ή άιια δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξσηφθνιια.  
 

(β) ε πεξίπησζε πνπ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) 
πξσηφθνιια δελ ππάξρνπλ, ε αξκφδηα αξρή εθαξκφδεη ηα ζρεηηθά 
πξσηφθνιια πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ζε εζληθφ επίπεδν θαη ηα θαζηζηά 
δηαζέζηκα, θαηφπηλ αηηήκαηνο, ζηα ππφινηπα θξάηε κέιε θαη ζηελ 
Δπηηξνπή. 

   
 Πξνυπνζέ-ζεηο 

γηα ην πιηθφ CAC 
εθηφο ησλ 
έξξηδσλ 
ππνθεηκέλσλ πνπ 
δελ αλήθνπλ ζε 
πνηθηιία. 

5Κ.-(1) Σν πιηθφ CAC εθηφο ησλ έξξηδσλ ππνθεηκέλσλ πνπ δελ αλήθνπλ 
ζε πνηθηιία δχλαηαη λα δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά κφλνλ εθφζνλ δηαπηζησζεί 
φηη πιεξνί ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

   (α)  Αλαπαξάγεηαη απφ αλαγλσξηζκέλε   πεγή πιηθνχ 
πνπ θαηαγξάθεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή· 

 
(β)  είλαη πηζηφ ζηελ πεξηγξαθή ηεο πνηθηιίαο, ζχκθσλα 

κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 5Μ· 
 
(γ)  πιεξνί ηηο θπηνυγεηνλνκηθέο  απαηηήζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηνλ  Καλνληζκφ 5Ν· 
 
(δ)  ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 5Ξ 

φζνλ αθνξά ηελ απαιιαγή απφ ειαηηψκαηα. 
 

    
       (2) Οη δξάζεηο γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ παξάγξαθν (1) δηεμάγνληαη 

απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 
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       (3) ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ CAC δελ ζπκκνξθψλεηαη πιένλ κε 
ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1), ν πξνκεζεπηήο πξαγκαηνπνηεί κία 
απφ ηηο αθφινπζεο δξάζεηο: 

   
   (α)  Φξνληίδεη  ψζηε  ην  ελ  ιφγσ  πιηθφ  λα κε  

γεηηληάδεη κε άιιν πιηθφ CAC· ή 
 
(β)  ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα  λα εμαζθαιίδεη  

φηη  ην πιηθφ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο απηέο 
εθ λένπ. 

   
 Πξνυπνζέ-ζεηο  

γηα ην πιηθφ CAC 
ζε πεξίπησζε 
έξξηδσλ 
ππνθεηκέλσλ πνπ 
δελ αλήθνπλ ζε 
πνηθηιία. 

5Λ.-(1) ηελ πεξίπησζε έξξηδσλ ππνθεηκέλσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζε 
πνηθηιία, ην πιηθφ CAC πιεξνί ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 
 

   (α)  Δίλαη   πηζηφ ζηελ πεξηγξαθή  ηνπ είδνπο  ηνπ· 
 
(β)  πιεξνί ηηο θπηνυγεηνλνκηθέο απαηηήζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 5Ν· 
 
(γ)  ζπκκνξθψλεηαη   κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 

5Ξ φζνλ  αθνξά ηελ απαιιαγή απφ ειαηηψκαηα. 
   
       (2) Οη δξάζεηο γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ (1) δηεμάγνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 
   
       (3) ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ CAC δελ ζπκκνξθψλεηαη πιένλ κε 

ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν (1), ν πξνκεζεπηήο 
πξαγκαηνπνηεί κία απφ ηηο αθφινπζεο δξάζεηο: 

   
   (α)  Φξνληίδεη ψζηε ην ελ ιφγσ πιηθφ λα κε γεηηληάδεη κε 

άιιν πιηθφ CAC· ή 
 
(β)  ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα εμαζθαιίδεη φηη 

ην πιηθφ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο απηέο εθ 
λένπ. 

   
 Πηζηφηεηα ζηελ 

πεξηγξαθή ηεο 
πνηθηιίαο γηα ην 
πιηθφ CAC. 

5Μ.-(1) Ζ πηζηφηεηα ηνπ πιηθνχ CAC ζηελ πεξηγξαθή ηεο πνηθηιίαο 
θαζνξίδεηαη απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο εθδήισζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
ηεο πνηθηιίαο θαη ε παξαθνινχζεζε απηή βαζίδεηαη ζε έλα απφ ηα 
αθφινπζα ζηνηρεία: 

   
   (α)  Σελ επίζεκε πεξηγξαθή ησλ εγγεγξακκέλσλ 

πνηθηιηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο πξφλνηεο ησλ 
παξαγξάθσλ (2), (3) θαη (4) ηνπ Καλνληζκνχ 10 θαη 
ησλ πνηθηιηψλ πνπ πξνζηαηεχνληαη λνκηθψο απφ 
δηθαίσκα επί θπηηθήο πνηθηιίαο· ή 

 
(β)  ηελ πεξηγξαθή πνπ ζπλνδεχεη ηελ αίηεζε γηα 

πνηθηιίεο πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο αίηεζεο 
εγγξαθήο ζε θάζε θξάηνο κέινο, φπσο αλαθέξεηαη 
ζηηο παξαγξάθνπο (2), (3) θαη (4) ηνπ Καλνληζκνχ 
10· 

 
(γ)  ηελ πεξηγξαθή πνπ ζπλνδεχεη ηελ αίηεζε γηα ηε 

ρνξήγεζε δηθαηψκαηνο επί θπηηθήο πνηθηιίαο· 
    
   (δ)  ηελ επηζήκσο αλαγλσξηζκέλε πεξηγξαθή ηεο 

πνηθηιίαο φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ππφ-
ππνπαξάγξαθν (iii) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (γ) ηεο 
παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 9. 

 
        (2) Ζ πηζηφηεηα ηνπ πιηθνχ CAC ζηελ πεξηγξαθή ηεο 

πνηθηιίαο θαζνξίδεηαη ηαθηηθά απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο 
εθδήισζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πνηθηιίαο ηνπ ππφ 
αλαθνξά πιηθνχ CAC. 
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 Φπηνυγεην-

λνκηθέο 
απαηηήζεηο γηα ην 
πιηθφ CAC. 
Παξάξηεκα II 
Παξάξηεκα III. 

5Ν.-(1)(α) Σν πιηθφ CAC είλαη πξαθηηθψο απαιιαγκέλν απφ ηνπο 
επηβιαβείο νξγαληζκνχο πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ θαη ζην 
Παξάξηεκα ΗΗΗ φζνλ αθνξά ην νηθείν γέλνο ή είδνο. 

  
 
 
Παξάξηεκα II  
Παξάξηεκα III. 

(β) Σν πιηθφ CAC θξίλεηαη, κε νπηηθή επηζεψξεζε απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ζηνπο αγξνχο θαη ζηηο παξηίδεο, 
πξαθηηθψο απαιιαγκέλν απφ ηνπο επηβιαβείο νξγαληζκνχο πνπ 
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ θαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ φζνλ αθνξά ην 
νηθείν γέλνο ή είδνο. 

   
     (γ) ε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ησλ 

αλαθεξφκελσλ ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) επηβιαβψλ νξγαληζκψλ, ν 
πξνκεζεπηήο δηελεξγεί δεηγκαηνιεςίεο θαη δνθηκέο ηνπ νηθείνπ πιηθνχ 
CAC. 

   
  

Παξάξηεκα V. 
    (2) Ο πξνκεζεπηήο δηελεξγεί νπηηθή επηζεψξεζε, δεηγκαηνιεςίεο θαη 
δνθηκέο ζε πιηθφ CAC, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα V φζνλ αθνξά 
ην νηθείν γέλνο ή είδνο. 

   
       (3)  Οη πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) δελ εθαξκφδνληαη ζε πιηθφ 

CAC θαηά ηε δηάξθεηα θξπνζπληήξεζεο. 
 
     (4) Δπηπξφζζεηα ησλ απαηηήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο (1) θαη (2) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ην πιηθφ CAC πνπ 
αλήθεη ζηα είδε Citrus L., Fortunella Swingle θαη Poncirus Raf. 
ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

   
  

 
 
Παξάξηεκα III. 
 

(α)  Παξάγεηαη απφ αλαγλσξηζκέλε πεγή πιηθφ ε νπνία 
είλαη απαιιαγκέλε, βάζεη δεηγκαηνιεςίαο θαη 
δνθηκψλ, απφ επηβιαβείο νξγαληζκνχο πνπ 
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα III γηα ηα είδε απηά· 

  
 
 
 
Παξάξηεκα III. 

(β)  απφ ηελ έλαξμε ηεο ηειεπηαίαο βιαζηηθήο πεξηφδνπ 
είλαη πξαθηηθψο απαιιαγκέλν, βάζεη νπηηθήο 
επηζεψξεζεο, δεηγκαηνιεςίαο θαη δνθηκψλ, απφ 
επηβιαβείο νξγαληζκνχο, φπσο απαξηζκνχληαη ζην 
Παξάξηεκα III φζνλ αθνξά ηα νηθεία είδε. 

   
 Απαηηήζεηο 

ζρεηηθά κε ηα 
ειαηηψκαηα γηα  
ην πιηθφ CAC. 

5Ξ.-(1) Σν πιηθφ CAC θξίλεηαη πξαθηηθψο απαιιαγκέλν απφ ειαηηψκαηα 
κε βάζε νπηηθή επηζεψξεζε· 
 
 
     (2)  Οη ηξαπκαηηζκνί, ν απνρξσκαηηζκφο, ν νπιψδεο ηζηφο ή ε 
απνμήξαλζε ζεσξνχληαη ειαηηψκαηα εθφζνλ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα 
θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ.». 

  
Σξνπνπνίεζε 
Καλνληζκνχ 7  
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

6. Ο Καλνληζκφο 7 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

  (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (1) απηνχ κε ηελ αθφινπζε λέα παξάγξαθν:  
 

  «(1) Σν πκβνχιην εγγξάθεη θάζε πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν ρνξεγεί άδεηα 
πξνκεζεπηή ζην κεηξψν πξνκεζεπηψλ, αλάινγα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
απηφο αζθεί ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο.»·  

   
  (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (3) απηνχ κε ηελ αθφινπζε παξάγξαθν: 
   
   «(3)(α) Σν δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (1) κεηξψν, ηεξείηαη θαη ελεκεξψλεηαη απφ 

ηελ αξκφδηα αξρή ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ: 
   
  Ννείηαη φηη νη πξνκεζεπηέο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζην κεηξψν πξνκεζεπηψλ πξηλ 

απφ  ηελ 30
ή
 επηεκβξίνπ 2012 εμαθνινπζνχλ λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ελ 

ιφγσ κεηξψν. 
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         (β) Ζ αξκφδηα αξρή θαζηζηά δηαζέζηκν ην κεηξψν πξνκεζεπηψλ αλάινγα κε 
ηελ πεξίπησζε.». 

   
  (γ)  κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν (3) απηνχ, ησλ αθφινπζσλ λέσλ 

παξαγξάθσλ (4), (5) θαη (6): 
   
    «(4) Σν κεηξψν πξνκεζεπηψλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 
    
   (α)  Σν νλνκαηεπψλπκν, ηε δηεχζπλζε θαη ηα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο ηνπ πξνκεζεπηή· 
    
   (β)  ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνκεζεπηή, φπσο απηέο 

θαζνξίδνληαη ζηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «πξνκεζεπηήο» 
πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 2,  
θαζψο θαη ηε δηεχζπλζε ησλ ζρεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
θαη ηα νηθεία βαζηθά γέλε ή είδε, θαη 

    
   (γ)  ηνλ αξηζκφ ή θσδηθφ εγγξαθήο. 
   
        (5) Σν πκβνχιην έρεη ηελ εμνπζία λα δηαγξάθεη νπνηνδήπνηε 

πξνκεζεπηή απφ ην κεηξψν πξνκεζεπηψλ, αλ δηαπηζησζεί φηη ν ελ ιφγσ 
πξνκεζεπηήο δελ αζθεί πιένλ θακία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
πξνκεζεπηή, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηελ έλλνηα ηνπ φξνπ 
«πξνκεζεπηήο» πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 2. 

   
        (6) Σν πκβνχιην ελεκεξψλεη ηνπο πξνκεζεπηέο, εληφο πξνζεζκίαο 

πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην ίδην,  γηα  ηελ  εγγξαθή  ηνπο ζην κεηξψν 
πξνκεζεπηψλ, θαζψο θαη γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ κεηξψνπ.». 

   
Σξνπνπνίεζε 
Καλνληζκνχ 8 ησλ 
βαζηθψλ θαλνληζκψλ. 

7. Ο Καλνληζκφο 8 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

  (α)  Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (3) απηνχ απφ ηελ αθφινπζε λέα 
παξάγξαθν: 

   
   «(3) Καηά ηελ παξαγσγή ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θαη ησλ 

νπσξνθφξσλ θπηψλ, νη πξνκεζεπηέο δηαζέηνπλ, φπσο ελδείθλπηαη γηα 
ηα νηθεία γέλε ή είδε, ζρέδην εληνπηζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ 
θξίζηκσλ ζεκείσλ ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ην νπνίν πεξηιακβάλεη 
ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

    
   (α)  Σνλ ηφπν ζηνλ νπνίν θαιιηεξγνχληαη ηα θπηά θαη ηνλ αξηζκφ 

ησλ θπηψλ· 
 
(β)  ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπο· 
 
(γ)  ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνιιαπιαζηαζκνχ· 
 
(δ)  ηε ζπζθεπαζία, ηελ απνζήθεπζε θαη ηε κεηαθνξά.». 

   
  (β)  κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν (6) απηνχ ησλ αθφινπζσλ λέσλ  

παξαγξάθσλ  (7), (8) θαη (9): 
   
   «(7)(α) Οη πξνκεζεπηέο θνηλνπνηνχλ ζην πκβνχιην ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (α) θαη (β) ηεο παξαγξάθνπ (4) 
ηνπ Καλνληζκνχ 7. 

   
        (β) Κάζε πξνκεζεπηήο ελεκεξψλεη άκεζα ην πκβνχιην γηα 

νπνηαδήπνηε αιιαγή επέιζεη αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 
ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (α)  θαη (β) ηεο  παξαγξάθνπ  (4)  ηνπ 
Καλνληζκνχ 7. 

    
  (8)(α) Οη πξνκεζεπηέο ηεξνχλ αξρείν κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο 
παξαγξάθνπ (2) θαη φηαλ απαηηείηαη ηα θαζηζηνχλ δηαζέζηκα πξνο 
εμέηαζε. 

   (β) Σν αλαθεξφκελν ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) αξρείν παξακέλεη 
δηαζέζηκν γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ κεηά ηελ 
παξαγσγή ηνπ νηθείνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. 
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    (γ)  Οη πξνκεζεπηέο ηεξνχλ αξρείν αλαθνξηθά κε ηηο επηηφπηεο 
επηζεσξήζεηο, ηηο δεηγκαηνιεςίεο θαη ηηο δνθηκέο γηα φζν δηάζηεκα ην 
αληίζηνηρν πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ θαη νπσξνθφξα θπηά είλαη ππφ ηνλ 
έιεγρφ ηνπο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ αθφηνπ 
ην ελ ιφγσ πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ θαη νπσξνθφξα θπηά έρνπλ 
απνκαθξπλζεί ή δηαηεζεί ζηελ αγνξά. 

   
  

 
Παξάξηεκα Η. 

   (9) Ζ αξκφδηα αξρή, κεξηκλά ψζηε, θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ 
πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θαη ησλ νπσξνθφξσλ θπηψλ πνπ αλήθνπλ 
ζηα γέλε θαη είδε πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Η, νη πξνκεζεπηέο 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ (3) θαη (8)». 
 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 10 ησλ 
βαζηθψλ θαλνληζκψλ. 

8. Ο Καλνληζκφο 10 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ αθφινπζν Καλνληζκφ: 

 «Μεηξψν 
πνηθηιηψλ. 

10.-(1)(α)Σεξνπκέλεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β), νη πνηθηιίεο εγγξάθνληαη 
απφ ην πκβνχιην, ζην κεηξψν πνηθηιηψλ, εθφζνλ θξηζεί  φηη πιεξνχλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο 
θαη εθφζνλ ππάξρεη επίζεκε πεξηγξαθή ηνπο αλαγλσξηζκέλε απφ ην 
πκβνχιην. 

   
  (β) Οη πνηθηιίεο κπνξνχλ επίζεο λα εγγξάθνληαη επηζήκσο απφ ην 

πκβνχιην εάλ ην πιηθφ έρεη ήδε δηαηεζεί ζην εκπφξην πξηλ απφ ηελ 30
ή
 

επηεκβξίνπ 2012, ππφ ηνλ φξν φηη ππάξρεη επίζεκα αλαγλσξηζκέλε 
πεξηγξαθή ηνπο απφ ην πκβνχιην. 

   
  (γ) Οη πνηθηιίεο εγγξάθνληαη κεηά απφ ηελ ππνβνιή αίηεζεο απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν πξνο ην πκβνχιην ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη θαη ν 
δηαηεξεηήο ηεο πνηθηιίαο. 

   
  (δ) Ζ αξκφδηα αξρή ηεξεί, ελεκεξψλεη θαη  θαζηζηά δηαζέζηκν ην 

κεηξψν πνηθηιηψλ πνπ θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο 
ηνπ πκβνπιίνπ. 

 
(ε) ην κεηξψν πνηθηιηψλ, πεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ ηηο πνηθηιίεο πνπ 

εγγξάθνληαη κε βάζε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, νη πνηθηιίεο πνπ έρνπλ 
εγγξαθεί κε βάζε ηελ ππνπαξάγξαθν (β).  

   
  (ζη) Σν κεηξψν πνηθηιηψλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 
    
   (i) Σελ νλνκαζία ηεο πνηθηιίαο θαη ηα ζπλψλπκά ηεο· 

(ii) ην είδνο ζην νπνίν αλήθεη ε πνηθηιία· 

(iii) ηελ έλδεημε «επίζεκε πεξηγξαθή» ή «επίζεκα 
αλαγλσξηζκέλε πεξηγξαθή», αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε· 

(iv) ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ζην κεηξψν ή, ζε 
πεξίπησζε πνπ είλαη ήδε εγγεγξακκέλε, ηελ 
εκεξνκελία αλαλέσζεο ηεο εγγξαθήο· 

(v) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο ηεο εγγξαθήο ζην 
κεηξψν. 

  (δ)  Ζ αξκφδηα αξρή ηεξεί αξρείν γηα θάζε πνηθηιία πνπ εγγξάθεηαη 
ζην κεηξψν πνηθηιηψλ απφ ην πκβνχιην ην νπνίν πεξηιακβάλεη 
πεξηγξαθή ηεο πνηθηιίαο θαη πεξίιεςε φισλ ησλ πξαγκαηηθψλ 
πεξηζηαηηθψλ πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ εγγξαθή ηεο πνηθηιίαο. 

   
       (2)(α) Ζ πνηθηιία εγγξάθεηαη σο πνηθηιία κε επίζεκε πεξηγξαθή, εάλ 

πιεξνί ηηο πην θάησ πξνυπνζέζεηο: 
    
  

 
 
 
 
 

 

(i) είλαη δηαθξηηή, νκνηφκνξθε θαη ζηαζεξή θαηά ηελ 
έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνπο φξνπο απηνχο ζχκθσλα 
κε ηηο πξφλνηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β)·  

(ii) ππάξρεη δηαζέζηκν δείγκα ηεο πνηθηιίαο· θαη 

(iii) πξνθεηκέλνπ γηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλε πνηθηιία, ν 
γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλνο νξγαληζκφο απφ ηνλ 
νπνίν ζπλίζηαηαη ε πνηθηιία έρεη ιάβεη έγθξηζε γηα 
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160(Η) ηνπ 2003. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ: L268, 
18,10.2003, 
ζ.1. 

θαιιηέξγεηα ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Γελεηηθά 
Σξνπνπνηεκέλσλ Οξγαληζκψλ (Διεπζέξσζε ζην 
Πεξηβάιινλ) Νφκν ηνπ 2003 ή ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 
αξηζ. 1829/2003. 

  (β) Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
   
   (i) Ζ πνηθηιία ζεσξείηαη «δηαθξηηή» φηαλ, κε βάζε ηελ 

έθθξαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
ηδηαίηεξν γνλφηππν ή ζπλδπαζκφ γνλνηχπσλ, δχλαηαη 
λα δηαρσξίδεηαη ζαθψο, απφ θάζε άιιε πνηθηιία 
θνηλψο γλσζηή θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο πνπ 
αλαθέξεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 7· 

 
(ii)  ε πνηθηιία ζεσξείηαη «νκνηφκνξθε» φηαλ, κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο κεηαβνιήο πνπ κπνξεί λα αλακέλεηαη 
απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ 
ηεο, είλαη επαξθψο νκνηνγελήο σο πξνο ηελ έθθξαζε 
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
εμέηαζε δηαθξηηφηεηαο, θαζψο θαη νπνησλδήπνηε 
άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
πεξηγξαθή ηεο πνηθηιίαο· 

 
      (iii)  ε πνηθηιία ζεσξείηαη «ζηαζεξή» φηαλ ε έθθξαζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εμέηαζε 
δηαθξηηφηεηαο, θαζψο θαη νπνησλδήπνηε άιισλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξηγξαθή 
ηεο πνηθηιίαο, παξακέλεη αλαιινίσηε έπεηηα απφ 
επαλαιακβαλφκελν πνιιαπιαζηαζκφ ή, ζε πεξίπησζε 
κηθξνπνιιαπιαζηαζκνχ, ζην ηέινο θάζε θχθινπ. 

       (3)(α) Γηα ηελ εγγξαθή ηεο πνηθηιίαο ζην κεηξψν πνηθηιηψλ σο πνηθηιίαο 
κε επίζεκε πεξηγξαθή ε δπλάκεη ηεο  ππνπαξαγξάθνπ (γ) ηεο 
παξαγξάθνπ (1) αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα: 

   
   (i)  Σηο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο απαηηνχληαη απφ ηα ηερληθά 

εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία, θαηά ηνλ ρξφλν ηεο 
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, θαζνξίδνληαη- 

     
    (αα) ζην παξάξηεκα II ησλ «Πξσηνθφιισλ γηα 

ηηο δνθηκέο δηαθξηηφηεηαο, νκνηνκνξθίαο θαη 
ζηαζεξφηεηαο» ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 
ηνπ Κνηλνηηθνχ Γξαθείνπ Φπηηθψλ Πνηθηιηψλ 
(CPVO) γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο γηα ην 
νπνίν έρεη δεκνζηεπζεί ηέηνην πξσηφθνιιν· 
ή,  

 
(ββ)  ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη δεκνζηεπζεί ην 

αλαθεξφκελν πην πάλσ πξσηφθνιιν, ζην 
ηκήκα X ηνπ εγγξάθνπ κε ηίηιν 
«Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δηεμαγσγή 
δνθηκψλ φζνλ αθνξά ηε δηαθξηηφηεηα, ηελ 
νκνηνκνξθία θαη ηε ζηαζεξφηεηα» ηεο 
Γηεζλνχο Έλσζεο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ 
Νέσλ Πνηθηιηψλ Φπηψλ (UPOV) θαη ζην 
παξάξηεκα ησλ ζρεηηθψλ θαηεπζπληήξησλ 
γξακκψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο γηα ην 
νπνίν έρνπλ δεκνζηεπζεί ηέηνηεο 
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο· ή, 

 
(γγ)   ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ δεκνζηεπζεί νη 

αλαθεξφκελεο πην πάλσ θαηεπζπληήξηεο 
γξακκέο, ζε ξπζκίζεηο πνπ ηζρχνπλ ζηε 
Γεκνθξαηία · 

   (ii)  ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην εάλ ε πνηθηιία είλαη 
επίζεκα εγγεγξακκέλε ζε άιιν θξάηνο κέινο ή εάλ 
απνηειεί αληηθείκελν αίηεζεο γηα ηέηνηα εγγξαθή ζε 
άιιν θξάηνο κέινο· 
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(iii)  ηελ πξνηεηλφκελε νλνκαζία· 
 
(iv) ζε πεξίπησζε γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλεο πνηθηιίαο, 

ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ν γελεηηθψο 
ηξνπνπνηεκέλνο νξγαληζκφο απφ ηνλ νπνίν ζπλίζηαηαη 
ε πνηθηιία έρεη ιάβεη έγθξηζε γηα θαιιηέξγεηα ζχκθσλα 
κε ηνλ  πεξί Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλσλ Οξγαληζκψλ 
(Διεπζέξσζε ζην Πεξηβάιινλ) Νφκν ηνπ 2003 ή ηνλ 
Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1829/2003. 

   
  (β) Ο αηηεηήο δχλαηαη λα ππνβάιεη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπ νπνηνδήπνηε 

απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 
    
   (i) Δπίζεκε πεξηγξαθή πνπ έρεη θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε 

ηελ ππνπαξάγξαθν (ε) ηεο παξαγξάθνπ (4), απφ 
αξκφδηα επίζεκε ππεξεζία ηνπ άιινπ θξάηνπο κέινπο· 

 
(ii) νπνηεζδήπνηε άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

   
       (4)(α) Σν πκβνχιην φηαλ ηνπ ππνβιεζεί αίηεζε γηα εγγξαθή πνηθηιίαο 

σο πνηθηιίαο κε επίζεκε πεξηγξαθή εμεηάδεη ηελ ελ ιφγσ πνηθηιία ζχκθσλα 
κε ηηο πξφλνηεο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (β), (γ) θαη (δ). 

  (β) Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο επίζεκεο πεξηγξαθήο ηεο πνηθηιίαο 
δηελεξγνχληαη δνθηκέο θαιιηέξγεηαο θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ην πκβνχιην 
δεηά δείγκα ηνπ πιηθνχ ηεο πνηθηιίαο: 

 
       Ννείηαη φηη, φηαλ ν αηηεηήο ππνβάιιεη πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηελ 
ππν-ππνπαξάγξαθν (i), ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β), ηεο παξαγξάθνπ (3) θαη 
ην πκβνχιην θξίλεη φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο απνδεηθλχνπλ φηη πιεξνχληαη 
νη φξνη εγγξαθήο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν (2) ηνπ Καλνληζκνχ 
10, δελ δηελεξγνχληαη δνθηκέο θαιιηέξγεηαο. 

  (γ) Οη δνθηκέο θαιιηέξγεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) 
δηελεξγνχληαη απφ- 

    
   (i)  ην πκβνχιην ην νπνίν παξαιακβάλεη ηελ αίηεζε ή 

 
(ii)  ηελ αξκφδηα ππεξεζία άιινπ θξάηνπο κέινπο πνπ 

έρεη ζπκθσλήζεη λα δηελεξγεί ηηο ελ ιφγσ δνθηκέο· ή 
 
(iii)  νπνηνδήπνηε λνκηθφ πξφζσπν, ζχκθσλα κε ηηο  

πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 16 
θαη φηαλ νη δνθηκέο απηέο δηελεξγνχληαη ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ην 
πκβνχιην εμαζθαιίδεη φηη δελ εθαξκφδνληαη κέηξα 
πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ επίζεκε εμέηαζε. 

  (δ) Όζνλ αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δνθηκήο, ηηο ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο 
θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηθηιίαο πνπ πξφθεηηαη λα εμεηαζηνχλ, νη 
δνθηκέο θαιιηέξγεηαο δηελεξγνχληαη, θαη' ειάρηζηνλ, ζχκθσλα κε ηα 
αθφινπζα: 

    
   (i)  Σα «Πξσηφθνιια γηα ηηο δνθηκέο δηαθξηηφηεηαο, 

νκνηνκνξθίαο θαη ζηαζεξφηεηαο» ηνπ δηνηθεηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ ηνπ Κνηλνηηθνχ Γξαθείνπ Φπηηθψλ 
Πνηθηιηψλ (CPVO) πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηελ 
έλαξμε ηεο ηερληθήο εμέηαζεο· ή,  

 
(ii)  εάλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί ην αλαθεξφκελν πην πάλσ 

πξσηφθνιιν γηα ην νηθείν είδνο, νη «Καηεπζπληήξηεο 
γξακκέο γηα ηε δηεμαγσγή δνθηκψλ φζνλ αθνξά ηε 
δηαθξηηφηεηα, ηελ νκνηνκνξθία θαη ηε ζηαζεξφηεηα» 
ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Νέσλ 
Πνηθηιηψλ Φπηψλ (UPOV) πνπ εθαξκφδνληαη θαηά 
ηελ έλαξμε ηεο ηερληθήο εμέηαζεο· ή,  

 (iii)  εάλ δελ έρνπλ δεκνζηεπζεί νη αλαθεξφκελεο πην 
πάλσ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ην νηθείν είδνο, νη 
ξπζκίζεηο πνπ ηζρχνπλ ζηε Γεκνθξαηία ∙ 
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       (ε) Σν πκβνχιην αλ, κε βάζε ηελ εμέηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (α), θξίλεη φηη ε νηθεία πνηθηιία πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο 
παξαγξάθνπ (3), θαζνξίδεη ηελ επίζεκε πεξηγξαθή ηεο θαη ηελ εγγξάθεη 
ζην κεηξψν πνηθηιηψλ. 

   
       (5)(α) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β), ε κέγηζηε 

ρξνληθή πεξίνδνο ηζρχνο ηεο εγγξαθήο πνηθηιίαο ζην κεηξψν πνηθηιηψλ 
είλαη ηξηάληα (30) έηε. 
 
     (β) ηηο γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλεο πνηθηιίεο, ε ρξνληθή πεξίνδνο ηζρχνο 
ηεο εγγξαθήο πνηθηιίαο ζην κεηξψν πνηθηιηψλ πεξηνξίδεηαη ζηελ πεξίνδν 
γηα ηελ νπνία ν γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλνο νξγαληζκφο απφ ηνλ νπνίν 
ζπλίζηαηαη ε πνηθηιία έρεη ιάβεη έγθξηζε γηα θαιιηέξγεηα ζχκθσλα κε ηνλ 
πεξί Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλσλ Οξγαληζκψλ (Διεπζέξσζε ζην 
Πεξηβάιινλ) Νφκν ηνπ 2003 ή ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1829/2003. 

   
       (6)(α) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β), ε εγγξαθή 

πνηθηιίαο ζην  κεηξψν πνηθηιηψλ δχλαηαη λα αλαλεσζεί γηα πεξαηηέξσ 
πεξηφδνπο ηξηάληα (30) εηψλ θαη' αλψηαην φξην θάζε θνξά, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ην πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνηθηιίαο 
εμαθνινπζεί λα είλαη δηαζέζηκν. 
 
     (β) Δπηπξνζζέησο ηεο αλαθεξφκελεο ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) 
πξνυπφζεζεο, ζηηο γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλεο πνηθηιίεο ε αλαλέσζε 
εγγξαθήο ζην κεηξψν πνηθηιηψλ ηειεί ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 
αληίζηνηρνο γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλνο νξγαληζκφο απφ ηνλ νπνίν 
ζπλίζηαηαη ε πνηθηιία έρεη ιάβεη έγθξηζε γηα θαιιηέξγεηα ζχκθσλα κε ηνλ 
πεξί Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλσλ Οξγαληζκψλ (Διεπζέξσζε ζην 
Πεξηβάιινλ) Νφκν ηνπ 2003 ή ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1829/2003 θαη ε 
πεξίνδνο αλαλέσζεο πεξηνξίδεηαη ζηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία ηζρχεη ε 
έγθξηζε ηνπ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ. 

   
  (γ) Γηα ηελ αλαλέσζε ηεο εγγξαθήο ζην κεηξψν πνηθηιηψλ ν 

ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη γξαπηή αίηεζε ζην πκβνχιην ε νπνία 
ζπλνδεχεηαη απφ ζηνηρεία πνπ  απνδεηθλχνπλ φηη πιεξνχληαη νη φξνη ησλ 
ππνπαξαγξάθσλ (α) θαη (β): 

 
      Ννείηαη φηη ην πκβνχιην δχλαηαη λα αλαλεψζεη ηελ εγγξαθή πνηθηιίαο 
γηα ηελ νπνία δελ έρεη ππνβιεζεί γξαπηή αίηεζε εάλ θξίλεη φηη κε ηελ 
αλαλέσζε εμππεξεηείηαη ε δηαηήξεζε ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο θαη ηεο 
βηψζηκεο παξαγσγήο, ή εάλ εμππεξεηείηαη άιιν γεληθφ ζπκθέξνλ. 

   
        (7) Σν πκβνχιην δηαγξάθεη πνηθηιία απφ ην κεηξψν πνηθηιηψλ εάλ- 
    
   (α)  δελ πιεξνχληαη πιένλ νη φξνη εγγξαθήο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ παξάγξαθν (2)· 
 
(β)  θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ή θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εμέηαζεο, παξαζρέζεθαλ ςεπδείο ή παξαπιαλεηηθέο 
πιεξνθνξίεο σο πξνο ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά βάζεη 
ησλ νπνίσλ εγγξάθεθε ε ελ ιφγσ πνηθηιία. 

    
        (8)(α) Ζ αξκφδηα αξρή θνηλνπνηεί- 

 
(i)  ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ θαη ζηελ 

Δπηηξνπή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
πξφζβαζε ζην κεηξψν πνηθηιηψλ· 

 
(ii) ζηελ Δπηηξνπή, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, νπνηαδήπνηε 

πξνζζήθε πνηθηιίαο ζην κεηξψν πνηθηιηψλ, θαζψο θαη θάζε 
άιιε ηξνπνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ κεηξψνπ. 

   
       (β) Ζ αξκφδηα αξρή, κεηά απφ αίηεκα, ζέηεη ζηε δηάζεζε άιινπ θξάηνπο 

κέινπο ή ηεο Δπηηξνπήο ηα αθφινπζα: 
    
   (i) Σελ επίζεκε πεξηγξαθή ή ηελ επίζεκα αλαγλσξηζκέλε 

πεξηγξαθή ησλ πνηθηιηψλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζην κεηξψν 
πνηθηιηψλ· 
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(ii) ηα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ γηα ηελ 
εγγξαθή πνηθηιηψλ ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην  
πκβνχιην ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ  10· 

 
(iii) θάζε άιιε δηαζέζηκε πιεξνθνξία φζνλ αθνξά πνηθηιίεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην κεηξψν πνηθηιηψλ  ή πνπ έρνπλ 
δηαγξαθεί απφ ην ελ ιφγσ κεηξψν· 

 
(iv) ηνλ θαηάινγν ησλ πνηθηιηψλ γηα ηηο νπνίεο εθθξεκνχλ 

αηηήζεηο γηα εγγξαθή ζην κεηξψν πνηθηιηψλ.». 
  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 12 ησλ 
βαζηθψλ θαλνληζκψλ. 

9.  Ο Καλνληζκφο 12 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:  

  (α)  Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (3) απηνχ απφ ηελ αθφινπζε λέα 
παξάγξαθν: 

   
   «(3)(α) Σν πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ πνπ έρεη πηζηνπνηεζεί επηζήκσο σο 

πξνβαζηθφ, βαζηθφ ή πηζηνπνηεκέλν πιηθφ θαη ηα νπσξνθφξα θπηά πνπ 
έρνπλ πηζηνπνηεζεί επηζήκσο σο πηζηνπνηεκέλν πιηθφ δηαηίζεληαη ζηελ 
αγνξά κφλν εάλ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζήκαλζε, 
ηε ζθξάγηζε θαη ηε ζπζθεπαζία πνπ  θαζνξίδνληαη  ζηηο παξαγξάθνπο (5) 
θαη (7). 

  
       (β) Σν ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν (6) 

δχλαηαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, λα ρξεζηκνπνηείηαη ζπκπιεξσκαηηθά 
πξνο ηελ ζήκαλζε. 

 
       (γ) Σν πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ θαη ηα νπσξνθφξα θπηά πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο πιηθφ CAC (Conformitas Agragria Communitatis) 
δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά κφλν εάλ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο γηα ην 
έγγξαθν ηνπ πξνκεζεπηή φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν (8).»· 

   
  (β)  κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν (4) απηνχ ησλ αθφινπζσλ λέσλ 

παξαγξάθσλ (5), (6), (7) θαη (8): 
   «(5)(α) Γηα ηα θπηά ή κέξε θπηψλ πνπ δηαηίζεληαη ζην εκπφξην σο 

πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ ή σο νπσξνθφξα θπηά θαηεγνξίαο πξνβαζηθφ, 
βαζηθφ ή πηζηνπνηεκέλν- 

  
(i)   ε αξκφδηα αξρή ζπληάζζεη θαη ηνπνζεηεί εηηθέηα ε νπνία 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξφλνηεο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (δ), 
(ε), (ζη) θαη (δ)· 

 
(ii)  ην πκβνχιην δχλαηαη λα επηηξέπεη ζηνλ πξνκεζεπηή λα 

ζπληάζζεη θαη λα ηνπνζεηεί ηελ εηηθέηα, ππφ ηελ επίβιεςε 
ηεο αξκφδηαο αξρήο· 

 
(iii)  ν ζρεδηαζκφο ηεο εηηθέηαο θαζνξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή ζχκθσλα κε ηηο ππνπαξαγξάθνπο (δ), (ε), θαη (ζη). 

     (β) Σν πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ ή ηα νπσξνθφξα θπηά πνπ αλήθνπλ ζηελ 
ίδηα παξηίδα δχλαηαη λα δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά ζπλνδεπφκελα απφ κία θαη 
κφλε εηηθέηα, φηαλ ην ελ ιφγσ πιηθφ ή ηα ελ ιφγσ θπηά ηνπνζεηνχληαη ζηελ 
ίδηα ζπζθεπαζία, δέκα ή πεξηέθηε θαη ε εηηθέηα απηή ηνπνζεηείηαη ζχκθσλα 
κε ηελ ππνπαξάγξαθν (δ). 

     (γ) Κάζε νπσξνθφξν θπηφ ειηθίαο ελφο (1) έηνπο θαη άλσ πξέπεη λα θέξεη 
ρσξηζηή ζήκαλζε ε νπνία δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ αγξφ πξηλ ή 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθξίδσζεο ή ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην θαη ζε 
πεξίπησζε πνπ ε ζήκαλζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, ηα 
θπηά ηεο ίδηαο παξηίδαο εθξηδψλνληαη ηαπηφρξνλα θαη δηαηεξνχληαη ρσξηζηά 
απφ ηηο άιιεο παξηίδεο ζε επηζεκαζκέλνπο πεξηέθηεο έσο φηνπ ηα ελ ιφγσ 
θπηά ζεκαλζνχλ. 

     (δ) Ζ εηηθέηα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

(i) Σελ έλδεημε «θαλφλεο θαη πξφηππα ηεο ΔΔ»· 

(ii) ην θξάηνο κέινο ζήκαλζεο ή ηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ· 

(iii) ηελ αξκφδηα αξρή ή ηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ· 
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(iv) ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνλ αξηζκφ/θσδηθφ 
εγγξαθήο ηνπ ζην κεηξψν πξνκεζεπηψλ πνπ ρνξεγείηαη 
απφ ην πκβνχιην· 

(v) ηνλ αξηζκφ αλαθνξάο ηεο ζπζθεπαζίαο ή ηνπ δέκαηνο,  ηνλ 
αηνκηθφ αχμνληα αξηζκφ, ηνλ αξηζκφ εβδνκάδαο ή ηνλ 
αξηζκφ ηεο παξηίδαο· 

(vi) ηε βνηαληθή νλνκαζία· 

(vii) ηελ θαηεγνξία θαη γηα ην βαζηθφ πιηθφ θαη ηνλ αξηζκφ ηεο 
γελεάο· 

(viii) ηελ νλνκαζία ηεο πνηθηιίαο θαη, θαηά πεξίπησζε, ηνπ 
θιψλνπ:  

         
Ννείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε έξξηδσλ ππνθεηκέλσλ πνπ 

δελ αλήθνπλ ζε πνηθηιία, ζηελ εηηθέηα πεξηιακβάλεηαη ε 
νλνκαζία ηνπ είδνπο ή ηνπ ζρεηηθνχ δηαεηδηθνχ πβξηδίνπ θαη 
γηα ηα εκβνιηαζκέλα νπσξνθφξα δέλδξα απηά ηα ζηνηρεία 
πξέπεη λα παξέρνληαη γηα ην έξξηδν ππνθείκελν θαη γηα ην 
εκβφιην: 

 
    Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, φζνλ αθνξά ηηο πνηθηιίεο γηα ηηο 
νπνίεο εθθξεκεί αίηεζε επίζεκεο εγγξαθήο ή δηθαηψκαηνο 
επί θπηηθήο πνηθηιίαο, ηα ζηνηρεία απηά πεξηιακβάλνπλ ηηο 
ελδείμεηο «πξνηεηλφκελε νλνκαζία» θαη «εθθξεκνχζα 
αίηεζε»· 

 
(ix) ηελ έλδεημε «πνηθηιία κε επίζεκα αλαγλσξηζκέλε 

πεξηγξαθή», φπνπ εθαξκφδεηαη∙ 

(x) ηελ πνζφηεηα· 

(xi) ηε ρψξα παξαγσγήο θαη ηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ, εάλ δηαθέξεη 
απφ ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν έγηλε ε επηζήκαλζε· 

(xii) ην έηνο έθδνζεο· 

(xiii) ην έηνο έθδνζεο ηεο αξρηθήο εηηθέηαο, ζε πεξίπησζε πνπ 
απηή αληηθαζίζηαηαη απφ άιιε εηηθέηα. 

     (ε)  Ζ εηηθέηα ηππψλεηαη αλεμίηεια ζε κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο 
Έλσζεο, κε επδηάθξηηνπο θαη επαλάγλσζηνπο ραξαθηήξεο. 

 
     (ζη)  Σν ρξψκα ηεο εηηθέηαο είλαη: 
 

(i)  ιεπθφ κε κσβ δηαγψληα γξακκή γηα ην πξνβαζηθφ πιηθφ· 

(ii)  ιεπθφ γηα ην βαζηθφ πιηθφ· 

(iii)  κπιε γηα ην πηζηνπνηεκέλν πιηθφ. 

     (δ)  Ζ εηηθέηα ηνπνζεηείηαη ζηα θπηά ή ηα κέξε θπηψλ πνπ πξφθεηηαη λα 
δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά σο πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ ή νπσξνθφξα θπηά· θαη 
ζε πεξίπησζε πνπ- 

 
 (i)  ηα ελ ιφγσ θπηά ή κέξε θπηψλ πξφθεηηαη λα δηαηεζνχλ ζηελ 

αγνξά ζε ζπζθεπαζία, δέκα ή πεξηέθηε, ε εηηθέηα 
ηνπνζεηείηαη ζηελ ελ ιφγσ ζπζθεπαζία, δέκα ή πεξηέθηε· 

 
 (ii) φηαλ πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ ή ηα νπσξνθφξα θπηά 

δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά κε κία θαη κφλε εηηθέηα, ζχκθσλα κε 
ηελ ππνπαξάγξαθν (β) ηεο παξαγξάθνπ (5), ε εηηθέηα 
ηνπνζεηείηαη ζηε ζπζθεπαζία, ην δέκα ή ηνλ πεξηέθηε πνπ 
πεξηέρνπλ ην ελ ιφγσ πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ ή ηα ελ ιφγσ 
νπσξνθφξα θπηά. 

   
       (6)(α) Γηα ηηο παξηίδεο δηαθνξεηηθψλ πνηθηιηψλ ή ηχπσλ πξνβαζηθνχ, βαζηθνχ ή 

πηζηνπνηεκέλνπ πιηθνχ πνπ ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν θνηλήο εκπνξίαο, δχλαηαη λα 
ππνβάιιεηαη ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή απφ ηνλ πξνκεζεπηή ππφ ηελ 
επίβιεςε ηεο αξκφδηαο αξρήο, ην νπνίν ζα ζπκπιεξψλεη ηελ εηηθέηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
παξάγξαθν (5). 
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     (β) Σν αλαθεξφκελν ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν πιεξνί ηηο 
αθφινπζεο απαηηήζεηο: 
 

(i)  Πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (δ) 
ηεο παξαγξάθνπ (5), φπσο αλαγξάθνληαη ζηελ αληίζηνηρε εηηθέηα· 

(ii)  ζπληάζζεηαη ζε κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Έλσζεο· 

(iii)  εθδίδεηαη ηνπιάρηζηνλ εηο δηπινχλ ψζηε λα θαηέρεη έλα έγγξαθν ν 
πξνκεζεπηήο θαη έλα ν παξαιήπηεο· 

(iv)  ζπλνδεχεη ην πιηθφ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ απφ ηνλ ηφπν ηνπ 
πξνκεζεπηή ζηνλ ηφπν ηνπ παξαιήπηε· 

(v)  πεξηιακβάλεη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε· 

(vi)  αλαγξάθεη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ εγγξάθνπ· 

(vii)  πεξηιακβάλεη, θαηά πεξίπησζε, ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηηο νηθείεο παξηίδεο. 

(γ) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν 
έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο πιεξνθνξίεο ηεο εηηθέηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 
(5), ππεξηζρχνπλ νη πιεξνθνξίεο ηεο εηηθέηαο. 

   
       (7)(α) ε πεξίπησζε πνπ ην πξνβαζηθφ, ην βαζηθφ ή ην πηζηνπνηεκέλν πιηθφ δηαηίζεληαη 

ζηελ αγνξά ζε παξηίδεο ησλ δχν (2) ή πεξηζζνηέξσλ θπηψλ ή κεξψλ θπηψλ, νη παξηίδεο 
ζεσξνχληαη σο επαξθψο νκνηνγελείο. 
 
     (β) Σα θπηά ή ηα κέξε θπηψλ πνπ απνηεινχλ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) 
παξηίδεο πιεξνχλ ηνπιάρηζηνλ κηα απφ ηηο πην θάησ απαηηήζεηο: 

   
  (i)  Tα θπηά ή ηα κέξε ησλ θπηψλ είλαη ζε ζθξαγηζκέλε ζπζθεπαζία ή 

ζθξαγηζκέλν πεξηέθηε, φπσο νξίδεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (γ)·  
 
(ii)  ηα θπηά ή ηα κέξε ησλ θπηψλ απνηεινχλ ηκήκα ζθξαγηζκέλνπ δέκαηνο, 

φπσο νξίδεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (γ).  
   
  (γ) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, «ζθξάγηζε» ζεκαίλεη, ζε πεξίπησζε 

ζπζθεπαζίαο ή πεξηέθηε, ην θιείζηκν πνπ γίλεηαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπνλ ψζηε λα κελ κπνξεί 
λα αλνηρηεί ρσξίο λα θαηαζηξαθεί ην πψκα/θιείζηκν, ελψ ζε πεξίπησζε δέκαηνο, ην δέζηκν 
πνπ γίλεηαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε ηα θπηά ή ηα κέξε θπηψλ πνπ απνηεινχλ ηκήκα ηνπ 
δέκαηνο λα κελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ρσξίο λα θαηαζηξαθεί ην δέζηκν ή ηα δεζίκαηα· ε 
ζπζθεπαζία, ην δέκα ή ν πεξηέθηεο επηζεκαίλνληαη θαηά ηξφπν πνπ ε αθαίξεζε ηεο εηηθέηαο 
λα ηα θαζηζηά άθπξα.     

   
        (8)(α) Σν πιηθφ CAC δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά κε έγγξαθν πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή ζχκθσλα κε ηηο ππνπαξαγξάθνπο (γ) θαη (δ) (ζην εμήο «ην έγγξαθν ηνπ 
πξνκεζεπηή»). 
 

    (β) Σν έγγξαθν ηνπ πξνκεζεπηή δελ κνηάδεη κε ηελ εηηθέηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
παξάγξαθν  (5) ή κε ην ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (6), ψζηε 
λα απνθεχγεηαη ηπρφλ ζχγρπζε κεηαμχ ηνπ εγγξάθνπ ηνπ πξνκεζεπηή θαη ησλ δχν απηψλ 
εγγξάθσλ. 

   
  (γ) Σν έγγξαθν ηνπ πξνκεζεπηή πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 
    
   (i) Σελ έλδεημε «θαλφλεο θαη πξφηππα ηεο ΔΔ»· 

(ii) ην θξάηνο κέινο φπνπ ζπληάρζεθε ην έγγξαθν ηνπ πξνκεζεπηή, ή ηνλ 
αληίζηνηρν θσδηθφ· 

(iii) ηελ αξκφδηα αξρή ή ηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ· 

(iv) ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνλ αξηζκφ/θσδηθφ εγγξαθήο ηνπ ζην 
κεηξψν πξνκεζεπηψλ, πνπ ρνξεγείηαη απφ ην πκβνχιην· 
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(v) ηνλ αηνκηθφ αχμνληα αξηζκφ, ηνλ αξηζκφ εβδνκάδαο ή ηνλ αξηζκφ παξηίδαο· 

(vi)  ηε βνηαληθή νλνκαζία· 

(vii)  ην πιηθφ CAC· 

(viii)  ηελ νλνκαζία ηεο πνηθηιίαο θαη, θαηά πεξίπησζε, ηνπ θιψλνπ: 

     Ννείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε έξξηδσλ ππνθεηκέλσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζε 
πνηθηιία, ζην έγγξαθν πεξηιακβάλεηαη ε νλνκαζία ηνπ είδνπο ή ηνπ 
ζρεηηθνχ δηαεηδηθνχ πβξηδίνπ θαη γηα ηα εκβνιηαζκέλα νπσξνθφξα δέλδξα 
απηά ηα ζηνηρεία πξέπεη λα παξέρνληαη γηα ην έξξηδν ππνθείκελν θαη γηα ην 
εκβφιην.  
 
     Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, φζνλ αθνξά ηηο πνηθηιίεο γηα ηηο νπνίεο εθθξεκεί 
αίηεζε επίζεκεο εγγξαθήο ή δηθαηψκαηνο επί θπηηθήο πνηθηιίαο, ηα ζηνηρεία 
απηά πεξηιακβάλνπλ ηηο ελδείμεηο «πξνηεηλφκελε νλνκαζία» θαη 
«εθθξεκνχζα αίηεζε»· 

(ix) ηελ πνζφηεηα· 

(x) ηε ρψξα παξαγσγήο θαη ηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ, εάλ δηαθέξεη απφ ην θξάηνο 
κέινο ζην νπνίν ζπληάρζεθε ην έγγξαθν ηνπ πξνκεζεπηή· 

(xi) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ εγγξάθνπ. 

   
  (δ) Σν έγγξαθν ηνπ πξνκεζεπηή ηππψλεηαη αλεμίηεια ζε κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο 

ηεο Έλσζεο, κε επδηάθξηηνπο θαη επαλάγλσζηνπο ραξαθηήξεο.». 
  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 16 ησλ 
βαζηθψλ θαλνληζκψλ. 

10.  Ο Καλνληζκφο 16 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

  (α)  Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (3) απηνχ απφ ηελ αθφινπζε λέα 
παξάγξαθν: 

   

 
Παξάξηεκα Η. 

  «(3) Καηά ηελ παξαγσγή θαη ηελ εκπνξία, ην πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ θαη ηα 
νπσξνθφξα θπηά πνπ αλήθνπλ ζηα γέλε θαη ζηα είδε πνπ απαξηζκνχληαη 
ζην  Παξάξηεκα Η, ππνβάιινληαη  ζε  έιεγρν  ζχκθσλα  κε  ηελ παξάγξαθν 
(4).»· 

   
  (β)  κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν (3) απηνχ ηεο αθφινπζεο λέαο 

παξαγξάθνπ (4): 
   
   «(4)(α) Οη αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν (1) επίζεκεο επηζεσξήζεηο 

πεξηιακβάλνπλ νπηηθή επηζεψξεζε θαη, ελδερνκέλσο, δεηγκαηνιεςίεο θαη 
δνθηκέο. 

   
    (β) Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επίζεκσλ επηζεσξήζεσλ, ε αξκφδηα αξρή 

απνδίδεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα πην θάησ: 
    
   (i) Σελ θαηαιιειφηεηα ησλ κεζφδσλ θαη ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε ηνπο 

απφ ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηνλ έιεγρν θαζελφο απφ ηα θξίζηκα 
ζεκεία ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο· 

(ii) ηε ζπλνιηθή ηθαλφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πξνκεζεπηή λα αζθεί 
ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (1) θαη (2) 
ηνπ Καλνληζκνχ 8. 

       (γ) Ζ αξκφδηα αξρή ηεξεί αξρεία ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο 
εκεξνκελίεο φισλ ησλ επηηφπησλ επηζεσξήζεσλ, ησλ δεηγκαηνιεςηψλ 
θαη ησλ δνθηκψλ πνπ έρεη δηελεξγήζεη.». 

 
   
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Η ηνπ 
βαζηθνχ λφκνπ. 

11. Σν Παξάξηεκα Η ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε θάησ απφ 
ηνλ ηίηιν απηνχ, ηεο θξάζεο «(Καλνληζκνί 3, 5 θαη 21)» κε ηε θξάζε «(Καλνληζκνί 3, 5, 16 θαη 
21)».  
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Αληηθαηάζηαζε ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΗΗ ησλ 
βαζηθψλ θαλνληζκψλ. 

12. Σν Παξάξηεκα ΗΗ ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ, αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν λέν 
Παξάξηεκα II: 

  

«ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II 

(Καλνληζκνί 2, 5Σ, 5Ε, 5ΗΓ, 5ΗΖ, 5Ν) 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΩΝ ΔΠΗΒΛΑΒΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΠΗΣΩΖ ΣΖ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΩΝ ΟΠΟΗΩΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ 

ΟΠΣΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΚΑΗ, ΤΠΟ ΟΡΗΜΔΝΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ, ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΨΗΑ ΚΑΗ ΓΟΚΗΜΔ 

 

ΜΔΡΟ A 

 

Καηάινγνο ησλ επηβιαβώλ νξγαληζκώλ από ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη απαιιαγή ή πξαθηηθή απαιιαγή, 

ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνύ 5Σ, ηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνύ 5Ε, ηελ παξάγξαθν 

(1) ηνπ Καλνληζκνύ 5ΗΓ, ηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνύ 5ΗΖ   θαη ηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνύ 5Ν  

Γέλνο ή είδνο Δπηβιαβείο νξγαληζκνί 

Castanea sativa Mill.  Μύθεηεο  

Mycosphaerella maculiformis  

Phytophthora cambivora  

Phytophthora cinnamomi  

Νόζνη παξεκθεξείο κε ηηο ηνγελείο 

Ηφο ηνπ κσζατθνχ ηεο θαζηαληάο (ChMV) 

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.  Έληνκα  

Aleurotrixus floccosus  

Parabemisia myricae  

Νεκαηώδεηο  

Pratylenchus vulnus  

Tylenchus semi-penetrans  

Μύθεηεο  

Phytophthora citrophtora  

Phytophthora parasitica  

Corylus avellana L.  Αθάξεα  

Phytoptus avellanae  

Μύθεηεο  

Armillariella mellea  

Verticillium dahliae  

Verticillium albo-atrum  

Βαθηήξηα  

Xanthomonas arboricola pv. corylina  

Pseudomonas avellanae  

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. θαη Pyrus L.  Έληνκα  

Eriosoma lanigerum  

Psylla spp. 

Νεκαηώδεηο  

Meloidogyne hapla  

Meloidogyne javanica  

Pratylenchus penetrans  

Pratylenchus vulnus  

 

Μύθεηεο  

Armillariella mellea  

Chondrostereum purpureum  

Glomerella cingulata  
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Pezicula alba  

Pezicula malicorticis  

Nectria galligena  

Phytophthora cactorum  

Roessleria pallida  

Verticillium dahliae  

Verticillium albo-atrum  

Βαθηήξηα  

Agrobacterium tumefaciens  

Pseudomonas syringae pv. syringae  

Ηνί  

Άιινη απφ εθείλνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα II, 

Ficus carica L.  Έληνκα  

Ceroplastes rusci  

Νεκαηώδεηο  

Heterodera fici  

Meloidogyne arenaria  

Meloidogyne incognita  

Meloidogyne javanica  

Pratylenchus penetrans  

Pratylenchus vulnus  

Μύθεηεο  

Armillaria mellea  

Βαθηήξηα  

Phytomonas fici  

Νόζνη παξεκθεξείο κε ηηο ηνγελείο 

Fig mosaic disease (ηφο ηνπ κσζατθνχ ηεο ζπθηάο) 

Juglans regia L.  Έληνκα  

Epidiaspis leperii  

Pseudaulacaspis pentagona  

Quadraspidiotus perniciosus  

Μύθεηεο  

Armillariella mellea  

Nectria galligena  

Chondrostereum purpureum  

Phytophthora cactorum  

Βαθηήξηα  

Agrobacterium tumefaciens  

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi  

Olea europaea L.  Νεκαηώδεηο  

Meloidogyne arenaria  

Meloidogyne incognita  

Meloidogyne javanica  

Pratylenchus vulnus  

Βαθηήξηα  

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi  

Νόζνη παξεκθεξείο κε ηηο ηνγελείο 

Leaf yellowing complex disease 3 
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Pistacia vera L.  Νεκαηώδεηο  

Pratylenchus penetrans  

Pratylenchus vulnus  

Μύθεηεο  

Phytophthora cryptogea  

Phytophthora cambivora  

Rosellinia necatrix  

Verticillium dahliae  

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. 

persica θαη P. salicina  
Έληνκα  

Pseudaulacaspis pentagona  

Quadraspidiotus perniciosus  

Νεκαηώδεηο  

Meloidogyne arenaria  

Meloidogyne javanica  

Meloidogyne incognita  

Pratylenchus penetrans  

Pratylenchus vulnus  

Μύθεηεο  

Phytophthora cactorum  

Verticillium dahliae  

Βαθηήξηα  

Agrobacterium tumefaciens  

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum  

Pseudomonas syringae pv. syringae (ζε P. armeniaca) 

Pseudomonas viridiflava (ζε P. armeniaca) 

Prunus avium, P. cerasus  Έληνκα  

Quadraspidiotus perniciosus  

Νεκαηώδεηο  

Meloidogyne arenaria  

Meloidogyne javanica  

Meloidogyne incognita  

Pratylenchus penetrans  

Pratylenchus vulnus  

Μύθεηεο  

Phytophthora cactorum  

Βαθηήξηα  

Agrobacterium tumefaciens  

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum  

Ribes L.  Έληνκα θαη αθάξεα  

Dasyneura tetensi  

Ditylenchus dipsaci  

Pseudaulacaspis pentagona  

Quadraspidiotus perniciosus  

Tetranycus urticae  

Cecidophyopsis ribis  

 

Μύθεηεο  

Sphaerotheca mors-uvae  

Microsphaera grossulariae  

Diaporthe strumella (Phomopsis ribicola) 

Rubus L. Μύθεηεο  

Peronospora rubi 
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ΜΔΡΟ B 

Καηάινγνο ησλ επηβιαβώλ νξγαληζκώλ από ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη απαιιαγή ή ε παξνπζία ησλ νπνίσλ 

πεξηνξίδεηαη κε επίπεδα αλνρήο, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνύ 5Σ , ηελ παξάγξαθν (1) ηνπ 

Καλνληζκνύ 5Ε , ηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνύ 5ΗΓ , ηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνύ 5ΗΖ  θαη ηελ 

παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνύ 5Ν 

Αλά γέλε θαη είδε επηβιαβώλ νξγαληζκώλ 

 

Δπίπεδα αλνρήο (%) 

 

 Πξνβαζηθό Βαζηθό Πηζηνπνηεκέλν 

Fragaria L.  

Έληνκα θαη αθάξεα 

Chaetosiphon fragaefoliae  0 0,5 1 

Phytonemus pallidus  0 0 0,1 

Νεκαηώδεηο   

Aphelenchoides fragariae  0 0 1 

Ditylenchus dipsaci  0 0,5 1 

Meloidogyne hapla  0 0,5 1 

Pratylenchus vulnus  0 1 1 

Μύθεηεο    

Rhizoctonia fragariae  0 0 1 

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & 
Takamatsu 

0 0,5 1 

Verticillium albo-atrum  0 0,2 2 

Verticillium dahliae  0 0,2 2 

Βαθηήξηα    

Candidatus Phlomobacter fragariae  0 0 1 

Ηνί    

Strawberry mottle virus (SMoV) (ηφο ηεο 
πνηθηινριψξσζεο ηεο θξάνπιαο) 

0 0,1 2 

Φπηνπιάζκαηα (Phytoplasma diseases)    

Aster yellow phytoplasma 0 0,2 1 

Πνιιαπιαζηαζηηθή λφζνο(Multiplier disease) 0 0,1 0,5 

Stolbur as strawberry lethal decline 0 0,2 1 

Strawberry green petal phytoplasmas 0 0 1 

Phytoplasma fragariae  0 0 1 

Ribes L. 

Νεκαηώδεηο 

   

Aphelenchoides ritzemabosi  0 0,05 0,5 

Ηνί 

Ηφο ηνπ κσζατθνχ aucuba θαη blackcurrant 
yellows ζε ζπλδπαζκφ 

0 0,05 0,5 

Vein clearing θαη vein net ηνπ καχξνπ 
θξαγθνζηάθπινπ, Gooseberry vein banding  

0 0,05 0,5 

Rubus L.  

Έληνκα 

   

Resseliella theobaldi  0 0 0,5 

Βαθηήξηα  

Agrobacterium spp. 0 0,1 1 

Rhodococcus fascians  0 0,1 1 

Ηνί 
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Apple mosaic virus (ApMV) (ηφο ηνπ κσζατθνχ 
ηεο κειηάο), Black raspberry necrosis virus 
(BRNV) (ηφο ηεο λέθξσζεο ηνπ καχξνπ 
ζκένπξνπ), Cucumber mosaic virus (CMV) (ηφο 
ηνπ κσζατθνχ ηεο αγγνπξηάο), Raspberry leaf 
mottle (RLMV) (ηφο ηεο πνηθηινριψξσζεο ηνπ 
θχιινπ ηνπ ζκένπξνπ), Raspberry leaf spot 
(RLSV) (ηφο ηεο θειίδσζεο ησλ θχιισλ ηνπ 
ζκένπξνπ), Raspberry vein chlorosis virus 
(RVCV) (ηφο ηεο ριψξσζεο ησλ λεχξσλ ηνπ 
ζκένπξνπ), Rubus yellow net virus (RYNV) 

0 0 0,5 

Vaccinium L.  

Μύθεηεο 

   

Exobasidium vaccinii var. vaccinii  0 0,5 1 

Godronia cassandrae (αλακνξθσκέλε κνξθή 
ηνπ Topospora myrtilli) 

0 0,1 0,5 

Βαθηήξηα    

Agrobacterium tumefaciens  0 0 0,5 

Ηνί 0 0 0,5 

     

                
Σξνπνπνίεζε ησλ 
βαζηθψλ θαλνληζκψλ 
κε ηελ πξνζζήθε 
λέσλ Παξαξηεκάησλ. 

13. Οη βαζηθνί θαλνληζκνί ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ πξνζζήθε ζην ηέινο απηψλ ησλ 
αθφινπζσλ λέσλ Παξαξηεκάησλ III, IV, V θαη ΗV. 

 «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III  

(Καλνληζκνί 2, 5Σ, 5Ε, 5ΗΓ, 5ΗΖ, 5Ν) 

Καηάινγνο ησλ επηβιαβώλ νξγαληζκώλ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο παξνπζίαο ησλ νπνίσλ απαηηείηαη νπηηθή 

επηζεώξεζε θαη, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο, δεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο, ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο (2) 

θαη (4) ηνπ Καλνληζκνύ 5Σ, ηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνύ 5Ε, ηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνύ 5ΗΓ, 

ηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνύ 5ΗΖ θαη ηηο παξαγξάθνπο (1) θαη (4) ηνπ Καλνληζκνύ 5Ν 

  

Γέλνο ή είδνο Δπηβιαβείο νξγαληζκνί 

Citrus L., Fortunella Swingle θαη Poncirus Raf.  Ηνί  

Citrus variegation virus (CVV) (ηφο ηεο πνηθηινριψξσζεο 
ησλ εζπεξηδνεηδψλ) 

Citrus psorosis virus (CPsV) (ηφο ηεο ςψξσζεο ησλ 
εζπεξηδνεηδψλ) 

Citrus leaf Blotch virus (CLBV) (ηφο ηεο θειίδσζεο ησλ 
θχιισλ ησλ εζπεξηδνεηδψλ) 

Νόζνη παξεκθεξείο κε ηηο ηνγελείο 

Impietratura 

Cristacortis 

Ηνεηδή  

Citrus exocortis viroid (CEVd) (ηφο ηεο εμσθφξηηδαο ησλ 
εζπεξηδνεηδψλ) 

Hop stunt viroid (HSVd) Cachexia variant (ηνεηδέο ηνπ 
λαληζκνχ ηνπ ιπθίζθνπ, παξαιιαγή θαρεμίαο) 

Corylus avellana L.  Ηνί  

Apple mosaic virus (ApMV) (ηφο ηνπ κσζατθνχ ηεο κειηάο) 

Φπηνπιάζκαηα (phytoplasma)  

Hazelnut maculatura lineare phytoplasma  

Cydonia oblonga Mill. θαη Pyrus L.  Ηνί  

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) (ηφο ηεο 
ρισξσηηθήο θειίδσζεο ησλ θχιισλ ηεο κειηάο) 

» 
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Apple stem-grooving virus (ASGV) (ηφο ηεο απιάθσζεο ηνπ 
μχινπ ηεο κειηάο) 

Apple stem-pitting virus (ASPV) (ηφο ηεο βνζξίσζεο ηνπ 
μχινπ ηεο κειηάο) 

Νόζνη παξεκθεξείο κε ηηο ηνγελείο 

Bark split, bark necrosis 

Rough bark 

Rubbery wood, quince yellow blotch 

Ηνεηδή  

Pear blister canker viroid (PBCVd) (ηνεηδέο ηνπ 
εμαλζεκαηηθνχ έιθνπο ηεο απηδηάο) 

Fragaria L.  Νεκαηώδεηο  

Aphelenchoides blastoforus  

Aphelenchoides fragariae  

Aphelenchoides ritzemabosi  

Ditylenchus dipsaci  

Μύθεηεο  

Phytophthora cactorum  

Colletotrichum acutatum  

Ηνί  

Strawberry mottle virus (SMoV) (ηφο ηεο πνηθηινριψξσζεο 
ηεο θξάνπιαο) 

Juglans regia L.  Ηνί  

Cherry leaf roll virus (CLRV) (ηφο ηνπ θαξνπιηάζκαηνο ησλ 
θχιισλ ηεο θεξαζηάο) 

Malus Mill.  Ηνί  

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) (ηφο ηεο 
ρισξσηηθήο θειίδσζεο ησλ θχιισλ ηεο κειηάο) 

Apple mosaic virus (ApMV) (ηφο ηνπ κσζατθνχ ηεο κειηάο) 

Apple stem-grooving virus (ASGV) (ηφο ηεο απιάθσζεο ηνπ 
μχινπ ηεο κειηάο) 

Apple stem-pitting virus (ASPV) (ηφο ηεο βνζξίσζεο ηνπ 
μχινπ ηεο κειηάο) 

Νόζνη παξεκθεξείο κε ηηο ηνγελείο 

Rubbery wood, flat limb 

Horseshoe wound 

Αιινηψζεηο ησλ θξνχησλ: chat fruit, green crinkle, bumpy 
fruit of Ben Davis, rough skin, star crack, russet ring, 
russet wart 

Ηνεηδή  

Apple scar skin viroid (ASSVd) (ηνεηδέο ηεο εζραξψζεσο 
ηνπ θινηνχ ηεο κειηάο) 

Apple dimple fruit viroid (ADFVd) (ηνεηδέο ηνπ βπζηζκέλνπ 
θαξπνχ ηεο κειηάο) 

 

Olea europaea L.  Μύθεηεο  

Verticillium dahliae  

Ηνί  

Arabis mosaic virus (ArMV) (ηφο ηνπ κσζατθνχ ηεο 
αξαβίδαο) 

Cherry leaf roll virus (CLRV) (ηφο ηνπ θαξνπιηάζκαηνο ησλ 
θχιισλ ηεο θεξαζηάο) 

Strawberry latent ringspot virus (SLRV) (ηφο ηεο 
ιαλζάλνπζαο δαθηπιησηήο θειίδσζεο ηεο θξάνπιαο) 
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Prunus amygdalus Batsch  Ηνί  

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) (ηφο ηεο 
ρισξσηηθήο θειίδσζεο ησλ θχιισλ ηεο κειηάο) 

Apple mosaic virus (ApMV) (ηφο ηνπ κσζατθνχ ηεο κειηάο) 

Prune dwarf virus (PDV) (ηφο ηνπ λαληζκνχ ηεο 
δακαζθεληάο) 

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) (ηφο ηεο 
λεθξσηηθήο δαθηπιησηήο θειίδσζεο ησλ ππξελφθαξπσλ) 

Prunus armeniaca L.  Ηνί  

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) (ηφο ηεο 
ρισξσηηθήο θειίδσζεο ησλ θχιισλ ηεο κειηάο) 

Apple mosaic virus (ApMV) (ηφο ηνπ κσζατθνχ ηεο κειηάο) 

Apricot latent virus (ApLV) (ιαλζάλσλ ηφο ηεο βεξηθνθηάο) 

Prune dwarf virus (PDV) (ηφο ηνπ λαληζκνχ ηεο 
δακαζθεληάο) 

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) (ηφο ηεο 
λεθξσηηθήο δαθηπιησηήο θειίδσζεο ησλ ππξελφθαξπσλ) 

Prunus avium θαη P. cerasus  Ηνί  

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) (ηφο ηεο 
ρισξσηηθήο θειίδσζεο ησλ θχιισλ ηεο κειηάο) 

Apple mosaic virus (ApMV) (ηφο ηνπ κσζατθνχ ηεο κειηάο) 

Arabis mosaic virus (ArMV) (ηφο ηνπ κσζατθνχ ηεο 
αξαβίδαο) 

Cherry green ring mottle virus (CGRMV) 

Cherry leaf roll virus (CLRV) (ηφο ηνπ θαξνπιηάζκαηνο ησλ 
θχιισλ ηεο θεξαζηάο) 

Cherry necrotic rusty mottle virus (CNRMV) 

Little cherry virus 1 and 2 (LChV1, LChV2) 

Cherry mottle leaf virus (ChMLV) 

Prune dwarf virus (PDV) (ηφο ηνπ λαληζκνχ ηεο 
δακαζθεληάο) 

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) (ηφο ηεο 
λεθξσηηθήο δαθηπιησηήο θειίδσζεο ησλ ππξελφθαξπσλ) 

Raspberry ringspot virus (RpRSV) 

Strawberry latent ringspot virus (SLRSV) 

Tomato black ring nepovirus (TBRV) (ηφο ησλ καχξσλ 
δαθηπιίσλ ηεο ηνκάηαο) 

Prunus domestica θαη P. salicina  Ηνί  

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) (ηφο ηεο 
ρισξσηηθήο θειίδσζεο ησλ θχιισλ ηεο κειηάο) 

Apple mosaic virus (ApMV) (ηφο ηνπ κσζατθνχ ηεο κειηάο) 

Myrobalan latent ringspot virus (MLRSV) 

Prune dwarf virus (PDV) (ηφο ηνπ λαληζκνχ ηεο 
δακαζθεληάο) 

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) (ηφο ηεο 
λεθξσηηθήο δαθηπιησηήο θειίδσζεο ησλ ππξελφθαξπσλ) 

Prunus persica  Ηνί  

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) (ηφο ηεο 
ρισξσηηθήο θειίδσζεο ησλ θχιισλ ηεο κειηάο) 

Apple mosaic virus (ApMV) (ηφο ηνπ κσζατθνχ ηεο κειηάο) 

Apricot latent virus (ApLV) (ιαλζάλσλ ηφο ηεο βεξηθνθηάο) 

Prune dwarf virus (PDV) (ηφο ηνπ λαληζκνχ ηεο 
δακαζθεληάο) 

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) (ηφο ηεο 
λεθξσηηθήο δαθηπιησηήο θειίδσζεο ησλ ππξελφθαξπσλ) 
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Strawberry latent ringspot virus (SLRSV) 

Ηνεηδή  

Peach latent mosaic viroid (PLMVd) 

Ribes L.  Ηνί  

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο 

Arabis mosaic virus (ArMV) (ηφο ηνπ κσζατθνχ ηεο 
αξαβίδαο) 

Blackcurrant reversion virus (BRV) 

Cucumber mosaic virus (CMV) (ηφο ηνπ κσζατθνχ ηεο 
αγγνπξηάο) 

Gooseberry vein banding associated viruses (GVBaV) 

Strawberry latent ringspot virus (SLRSV) 

Raspberry ringspot virus (RpRSV) 

Rubus L.  Μύθεηεο  

Phytophthora spp. infecting Rubus  

Ηνί  

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο 

Apple mosaic virus (ApMV) (ηφο ηνπ κσζατθνχ ηεο κειηάο) 

Black raspberry necrosis virus (BRNV) (ηφο ηεο λέθξσζεο 
ηνπ καχξνπ ζκένπξνπ) 

Cucumber mosaic virus (CMV) (ηφο ηνπ κσζατθνχ ηεο 
αγγνπξηάο) 

Raspberry leaf mottle (RLMV) (ηφο ηεο πνηθηινριψξσζεο 
ηνπ θχιινπ ηνπ ζκένπξνπ) 

Raspberry leaf spot (RLSV) 

Raspberry vein chlorosis virus (RVCV) (ηφο ηεο ριψξσζεο 
ησλ λεχξσλ ηνπ ζκένπξνπ) 

Rubus yellow net virus (RYNV) 

Raspberry bushy dwarf virus (RBDV) 

Φπηνπιάζκαηα (phytoplasma)  

Rubus stunt phytoplasma  

Νόζνη παξεκθεξείο κε ηηο ηνγελείο 

Raspberry yellow spot 

Vaccinium L.  Ηνί  

Blueberry shoestring virus (BSSV) 

Blueberry red ringspot virus (BRRV) 

Blueberry scorch virus (BlScV)  

Blueberry shock virus (BlShV)  

Φπηνπιάζκαηα (phytoplasma)  

Blueberry stunt phytoplasma  

Blueberry witches' broom phytoplasma  

Cranberry false blossom phytoplasma  

Νόζνη παξεκθεξείο κε ηηο ηνγελείο 

Blueberry mosaic agent 

Cranberry ringspot agent 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV  

(Καλνληζκνί 2, 5Ζ, 5ΗΓ, 5ΗΘ) 

 

Καηάινγνο ησλ επηβιαβώλ νξγαληζκώλ ησλ νπνίσλ ε παξνπζία ζην έδαθνο δηέπεηαη από ηηο παξαγξάθνπο (1) 

θαη (2) ηνπ Καλνληζκνύ 5Ζ, ηηο παξαγξάθνπο (1) θαη (2) ηνπ Καλνληζκνύ 5ΗΓ θαη ηηο παξαγξάθνπο (1) θαη (2) ηνπ 

Καλνληζκνύ 5ΗΘ 

 

Γέλνο ή είδνο πγθεθξηκέλνη επηβιαβείο νξγαληζκνί 

Fragaria L.  Νεκαηώδεηο  

Longidorus attenuatus  

Longidorus elongatus  

Longidorus macrosoma  

Xiphinema diversicaudatum  

Juglans regia L.  Νεκαηώδεηο  

Xiphinema diversicaudatum  

Olea europaea L  Νεκαηώδεηο  

Xiphinema diversicaudatum  

Pistacia vera L.  Νεκαηώδεηο  

Xiphinema index  

Prunus avium θαη P. cerasus  Νεκαηώδεηο  

Longidorus attenuatus  

Longidorus elongatus  

Longidorus macrosoma  

Xiphinema diversicaudatum  

P. domestica, P. persica θαη P. salicina  Νεκαηώδεηο  

Longidorus attenuatus  

Longidorus elongatus  

Xiphinema diversicaudatum  

Ribes L.  Νεκαηώδεηο  

Longidorus elongatus  

Longidorus macrosoma  

Xiphinema diversicaudatum  

Rubus L.  Νεκαηώδεηο  

Longidorus attenuatus  

Longidorus elongatus Bobo croaker  

Longidorus macrosoma  

Xiphinema diversicaudatum  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V 

(Καλνληζκνί 5Ε, 5ΗΓ, 5ΗΖ, 5Ν) 

 

Απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ νπηηθή επηζεώξεζε, ηε δεηγκαηνιεςία θαη ηηο δνθηκέο αλά γέλε ή είδε θαη θαηεγνξίεο 

ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (2) ηνπ Καλνληζκνύ 5Ε, ηελ παξάγξαθν (2) ηνπ Καλνληζκνύ 5ΗΓ, ηελ παξάγξαθν 

(2) ηνπ Καλνληζκνύ 5ΗΖ   θαη ηελ παξάγξαθν (2) ηνπ Καλνληζκνύ 5Ν  

 

Castanea sativa Mill.  

Όιεο νη θαηεγνξίεο  

Οπηηθή επηζεώξεζε  

Οη νπηηθέο επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κία (1) θνξά αλά έηνο. 

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Ζ δεηγκαηνιεςία θαη νη δνθηκέο δηελεξγνχληαη ζε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην κέξνο Α ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ. 

Citrus L., Fortunella Swingle θαη Poncirus Raf.  

Καηεγνξία πξνβαζηθνύ πιηθνύ  

Οπηηθή επηζεώξεζε  

Οη νπηηθέο επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη δχν (2) θνξέο αλά έηνο. 

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Κάζε πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία θαη ζε δνθηκέο έμη (6) έηε κεηά ηελ απνδνρή ηνπ σο 
πξνβαζηθνχ κεηξηθνχ θπηνχ, θαη κεηέπεηηα θάζε έμη (6) έηε γηα ηελ παξνπζία ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ πνπ 
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ . 

Καηεγνξία βαζηθνύ πιηθνύ  

Οπηηθή επηζεώξεζε  

Οη νπηηθέο επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κία (1) θνξά αλά έηνο. 

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα ησλ βαζηθψλ κεηξηθψλ θπηψλ ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία θαη ζε δνθηκή θάζε έμη (6) έηε κε 
βάζε εθηίκεζε θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ ελ ιφγσ θπηψλ γηα ηελ παξνπζία ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ πνπ 
απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ θαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ. 

Καηεγνξίεο πηζηνπνηεκέλνπ πιηθνύ ή πιηθνύ CAC  

Οπηηθή επηζεώξεζε  

Οη νπηηθέο επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κία (1) θνξά αλά έηνο. 

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Ζ δεηγκαηνιεςία θαη νη δνθηκέο δηελεξγνχληαη ζε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ θαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ. 

Corylus avellana L.  

Όιεο νη θαηεγνξίεο  

Οπηηθή επηζεώξεζε  

Οη νπηηθέο επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κία (1) θνξά αλά έηνο. 

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Ζ δεηγκαηνιεςία θαη νη δνθηκέο δηελεξγνχληαη ζε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ θαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ. 

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.  

Όιεο νη θαηεγνξίεο  

Οπηηθή επηζεώξεζε  

Οη νπηηθέο επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κία (1) θνξά αλά έηνο. 

Καηεγνξία πξνβαζηθνύ πιηθνύ  

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Κάζε πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία θαη ζε δνθηκέο δεθαπέληε (15) έηε κεηά ηελ απνδνρή ηνπ 
σο πξνβαζηθνχ κεηξηθνχ θπηνχ θαη ζε κεηαγελέζηεξα δηαζηήκαηα δεθαπέληε (15) εηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία 
επηβιαβψλ νξγαληζκψλ, εθηφο απφ ηηο λφζνπο παξεκθεξείο κε ηηο ηνγελείο θαη ηα ηνεηδή πνπ απαξηζκνχληαη ζην 
παξάξηεκα ΗΗΗ, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία επηβιαβψλ νξγαληζκψλ πνπ 
απαξηζκνχληαη ζην κέξνο Α ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ. 
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Καηεγνξία βαζηθνύ πιηθνύ  

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα ησλ βαζηθψλ κεηξηθψλ θπηψλ ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία θαη ζε δνθηκέο θάζε δεθαπέληε 
(15) έηε κε βάζε ηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ ελ ιφγσ θπηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία επηβιαβψλ νξγαληζκψλ 
εθηφο απφ ηηο εθηφο απφ ηηο λφζνπο παξεκθεξείο κε ηηο ηνγελείο θαη ηα ηνεηδή πνπ απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Α ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ θαη ζε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ γηα ηελ παξνπζία επηβιαβψλ νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην 
Μέξνο A ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ. 

Καηεγνξία πηζηνπνηεκέλνπ πιηθνύ  

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα ησλ πηζηνπνηεκέλσλ κεηξηθψλ θπηψλ ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία θαη ζε δνθηκέο θάζε 
δεθαπέληε (15) έηε κε βάζε εθηίκεζε θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ ελ ιφγσ θπηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ εθηφο απφ ηηο εθηφο απφ ηηο λφζνπο παξεκθεξείο κε ηηο ηνγελείο θαη ηα ηνεηδή πνπ απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο 
Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ θαη ζε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ γηα ηελ παξνπζία επηβιαβψλ νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη 
ζην Μέξνο A ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ. 

Σα πηζηνπνηεκέλα νπσξνθφξα δέλδξα ππνβάιινληαη ζε δεηγκαηνιεςία θαη ζε δνθηκέο ζε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ 
ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία επηβιαβψλ νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ θαη ζην 
Παξάξηεκα ΗΗΗ. 

Καηεγνξία πιηθνύ CAC  

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Ζ δεηγκαηνιεςία θαη νη δνθηκέο δηελεξγνχληαη ζε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ θαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ. 

Ficus carica L.  

Όιεο νη θαηεγνξίεο  

Οπηηθή επηζεώξεζε  

Οη νπηηθέο επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κία (1) θνξά αλά έηνο. 

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Ζ δεηγκαηνιεςία θαη νη δνθηκέο δηελεξγνχληαη ζε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ. 

Fragaria L.  

Όιεο νη θαηεγνξίεο  

Οπηηθή επηζεώξεζε  

Οη νπηηθέο επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη δχν (2) θνξέο αλά έηνο θαηά ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. 

Γηα ηα θπηά θαη ην πιηθφ πνπ παξάγεηαη απφ κηθξνπνιιαπιαζηαζκφ πνπ δηαηεξείηαη γηα πεξίνδν κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ  
(3) κελψλ, είλαη αλαγθαία κφλν κία (1) επηζεψξεζε θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ. 

Καηεγνξία πξνβαζηθνύ πιηθνύ  

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Κάζε πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία θαη ζε δνθηκέο έλα (1) έηνο κεηά ηελ απνδνρή ηνπ σο 
πξνβαζηθνχ κεηξηθνχ θπηνχ, θαη κεηέπεηηα θάζε έλα (1) έηνο γηα ηελ παξνπζία ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ πνπ 
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Β ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ. 

Καηεγνξίεο βαζηθνύ, πηζηνπνηεκέλνπ πιηθνύ θαη πιηθνύ CAC  

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Ζ δεηγκαηνιεςία θαη νη δνθηκέο δηελεξγνχληαη ζε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Β ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ θαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ. 

Juglans regia L.  

Όιεο νη θαηεγνξίεο  

Οπηηθή επηζεώξεζε  

Οη νπηηθέο επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κία θνξά αλά έηνο. 

Καηεγνξία πξνβαζηθνύ πιηθνύ  

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Κάζε πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ ζε ζηάδην αλζνθνξίαο ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία θαη ζε δνθηκέο έλα έηνο κεηά ηελ 
απνδνρή ηνπ σο πξνβαζηθνχ κεηξηθνχ θπηνχ, θαη κεηέπεηηα θάζε έλα (1) έηνο γηα ηελ παξνπζία ησλ επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ 
παξνπζία επηβιαβψλ νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ. 
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Καηεγνξία βαζηθνύ πιηθνύ  

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα ησλ βαζηθψλ κεηξηθψλ θπηψλ ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία θαη ζε δνθηκή θάζε έηνο κε βάζε 
εθηίκεζε θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ ελ ιφγσ θπηψλ γηα ηελ παξνπζία ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην 
Μέξνο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ. 

Καηεγνξία πηζηνπνηεκέλνπ πιηθνύ  

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα ησλ πηζηνπνηεκέλσλ κεηξηθψλ θπηψλ ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία θαη ζε δνθηκή θάζε ηξία 
(3) έηε κε βάζε εθηίκεζε θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ ελ ιφγσ θπηψλ γηα ηελ παξνπζία ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ πνπ 
απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ. 

Σα πηζηνπνηεκέλα νπσξνθφξα δέλδξα ππνβάιινληαη ζε δεηγκαηνιεςία θαη ζε δνθηκέο ζε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ 
ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία επηβιαβψλ νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ θαη ζην 
Παξάξηεκα ΗΗΗ. 

Καηεγνξία πιηθνύ CAC  

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Ζ δεηγκαηνιεςία θαη νη δνθηκέο δηελεξγνχληαη ζε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ θαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ. 

Olea europaea L.  

Όιεο νη θαηεγνξίεο  

Οπηηθή επηζεώξεζε  

Οη νπηηθέο επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κία (1) θνξά αλά έηνο. 

Καηεγνξία πξνβαζηθνύ πιηθνύ  

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Κάζε πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία θαη ζε δνθηκέο δέθα (10) έηε κεηά ηελ απνδνρή ηνπ σο 
πξνβαζηθνχ κεηξηθνχ θπηνχ, θαη κεηέπεηηα θάζε δέθα (10) έηε γηα ηελ παξνπζία ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ πνπ 
απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα ΗΗΗ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ. 

Καηεγνξία βαζηθνύ πιηθνύ  

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα ησλ βαζηθψλ κεηξηθψλ θπηψλ ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία ψζηε φια ηα θπηά λα 
ππνβιεζνχλ ζε δνθηκέο ζε δηάζηεκα ηξηάληα (30) εηψλ κε βάζε εθηίκεζε θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ ελ ιφγσ θπηψλ γηα ηελ 
παξνπζία ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ θαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ. 

Καηεγνξία πηζηνπνηεκέλνπ πιηθνύ  

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα κεηξηθά θπηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ζπφξσλ (ζην εμήο «κεηξηθά θπηά 
ζπφξσλ»), αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα ησλ ελ ιφγσ κεηξηθψλ θπηψλ ζπφξσλ ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία ψζηε φια ηα 
θπηά λα ππνβιεζνχλ ζε δνθηκέο ζε δηάζηεκα ζαξάληα (40) εηψλ κε βάζε εθηίκεζε θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ ελ ιφγσ 
θπηψλ γηα ηελ παξνπζία ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ θαη ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ. ηελ πεξίπησζε ησλ κεηξηθψλ θπηψλ, εθηφο απφ ηα κεηξηθά θπηά ζπφξσλ, αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα 
ησλ ελ ιφγσ θπηψλ ζπφξσλ ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία ψζηε φια ηα θπηά λα ππνβιεζνχλ ζε δνθηκέο ζε δηάζηεκα 
ηξηάληα (30) εηψλ κε βάζε εθηίκεζε θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ ελ ιφγσ θπηψλ γηα ηελ παξνπζία ησλ επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ θαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ. 

Καηεγνξία πιηθνύ CAC  

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Ζ δεηγκαηνιεςία θαη νη δνθηκέο δηελεξγνχληαη ζε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ θαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ. 

Pistacia vera L.  

Όιεο νη θαηεγνξίεο  

Οπηηθή επηζεώξεζε  

Οη νπηηθέο επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κία θνξά αλά έηνο. 

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Ζ δεηγκαηνιεςία θαη νη δνθηκέο δηελεξγνχληαη ζε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ. 
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Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica θαη P. salicina  

Όιεο νη θαηεγνξίεο  

Οπηηθή επηζεώξεζε  

Οη νπηηθέο επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κία (1) θνξά αλά έηνο. 

Καηεγνξία πξνβαζηθνύ πιηθνύ  

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Κάζε πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ ζε ζηάδην αλζνθνξίαο ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία θαη ζε εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο γηα 
PDV θαη PNRSV έλα (1) έηνο κεηά ηελ απνδνρή ηνπ σο πξνβαζηθνχ κεηξηθνχ θπηνχ θαη ζηε ζπλέρεηα αλά έηνο. Κάζε 
δέλδξν πνπ έρεη θπηεπηεί ζθφπηκα γηα επηθνλίαζε θαη, φπνπ απηφ εθαξκφδεηαη, ην θχξην δέλδξν επηθνλίαζεο ζην 
πεξηβάιινλ ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία θαη ζε δνθηκέο γηα PDV θαη PNRSV. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ P. persica, θάζε πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ ζε ζηάδην αλζνθνξίαο ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία 
έλα (1) έηνο κεηά ηελ απνδνρή ηνπ σο πξνβαζηθνχ κεηξηθνχ θπηνχ θαη ππνβάιιεηαη ζε δνθηκή γηα PLMVd. 

Ο Πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα αθαηξεί ηα άλζε απφ ηα πξνβαζηθά κεηξηθά δέλδξα ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηελ 
παξαγσγή πξνβαζηθνχ πιηθνχ, άιινπ απφ ηνπο ζπφξνπο. 

Κάζε πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία δέθα (10) έηε κεηά ηελ απνδνρή ηνπ σο πξνβαζηθνχ 
κεηξηθνχ θπηνχ, θαη κεηέπεηηα θάζε δέθα (10) έηε, θαη ππνβάιιεηαη θαη ζε δνθηκέο γηα ηνχο, εθηφο απφ PDV θαη PNRSV, 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα είδε πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ, θαη ππνβάιιεηαη ζε δνθηκέο ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ππάξρνπλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία επηβιαβψλ νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Α ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΗΗ. 

Καηεγνξία βαζηθνύ πιηθνύ  

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα ησλ βαζηθψλ κεηξηθψλ θπηψλ ζε ζηάδην αλζνθνξίαο ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία θάζε έηνο 
θαη ζε δνθηκέο γηα PDV θαη PNRSV κε βάζε εθηίκεζε θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ ελ ιφγσ θπηψλ. Αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα 
ησλ δέλδξσλ πνπ θπηεχνληαη κε ζθνπφ ηελ επηθνλίαζε θαη, φπνπ απηφ εθαξκφδεηαη, ηα θχξηα δέλδξα επηθνλίαζεο ζην 
πεξηβάιινλ ππνβάιινληαη ζε δεηγκαηνιεςία θαη ζε δνθηκέο γηα PDV θαη PNRSV κε βάζε εθηίκεζε θηλδχλνπ κφιπλζεο 
ησλ ελ ιφγσ θπηψλ. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ P. persica, αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα ησλ βαζηθψλ κεηξηθψλ θπηψλ ζε ζηάδην αλζνθνξίαο 
ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία θάζε έηνο θαη ζε δνθηκέο γηα PLMVd κε βάζε εθηίκεζε θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ ελ ιφγσ 
θπηψλ. 

Αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα ησλ βαζηθψλ κεηξηθψλ θπηψλ εθηφο ζηαδίνπ αλζνθνξίαο ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία θάζε 
ηξία (3) ρξφληα θαη ζε δνθηκέο γηα PDV θαη PNRSV κε βάζε εθηίκεζε θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ ελ ιφγσ θπηψλ. 

Ο Πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα αθαηξεί ηα άλζε απφ ηα βαζηθά κεηξηθά δέλδξα ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή 
βαζηθνχ πιηθνχ, άιινπ απφ ηνπο ζπφξνπο. 

Αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα ησλ βαζηθψλ κεηξηθψλ θπηψλ ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία θάζε δέθα (10) έηε θαη ζε 
δνθηκέο γηα επηβιαβείο νξγαληζκνχο, εθηφο απφ PDV θαη PNRSV, πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα ηα είδε πνπ απαξηζκνχληαη 
ζην Μέξνο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ θαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ κε βάζε εθηίκεζε θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ ελ ιφγσ θπηψλ. 

Καηεγνξία πηζηνπνηεκέλνπ πιηθνύ  

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα ησλ πηζηνπνηεκέλσλ κεηξηθψλ θπηψλ ζε ζηάδην αλζνθνξίαο ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία 
θάζε έηνο θαη ζε δνθηκέο γηα PDV θαη PNRSV κε βάζε εθηίκεζε θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ ελ ιφγσ θπηψλ. 
Αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα ησλ δέλδξσλ πνπ θπηεχνληαη κε ζθνπφ ηελ επηθνλίαζε θαη, φπνπ εθαξκφδεηαη, ηα θχξηα 
δέλδξα επηθνλίαζεο ζην πεξηβάιινλ ππνβάιινληαη ζε δεηγκαηνιεςία θαη ζε δνθηκέο γηα PDV θαη PNRSV κε βάζε 
εθηίκεζε θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ ελ ιφγσ θπηψλ. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ P. persica, αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα ησλ πηζηνπνηεκέλσλ κεηξηθψλ θπηψλ ζε ζηάδην αλζνθνξίαο 
ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία θάζε έηνο θαη ζε δνθηκέο γηα PLMVd κε βάζε εθηίκεζε θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ ελ ιφγσ 
θπηψλ. 

Αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα ησλ πηζηνπνηεκέλσλ κεηξηθψλ θπηψλ εθηφο ζηαδίνπ αλζνθνξίαο ππνβάιιεηαη ζε 
δεηγκαηνιεςία θάζε ηξία (3) ρξφληα θαη ζε δνθηκέο γηα PDV θαη PNRSV κε βάζε εθηίκεζε θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ ελ 
ιφγσ θπηψλ. 

Ο πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα αθαηξεί ηα άλζε απφ ηα πηζηνπνηεκέλα κεηξηθά δέλδξα ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηελ 
παξαγσγή πηζηνπνηεκέλνπ πιηθνχ, άιινπ απφ ηνπο ζπφξνπο. 

Αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα ησλ πηζηνπνηεκέλσλ κεηξηθψλ θπηψλ ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία θάζε δεθαπέληε (15) έηε 
θαη ζε δνθηκέο γηα ηνπο επηβιαβείο νξγαληζκνχο, εθηφο απφ PDV θαη PNRSV θαηάιιειεο γηα ηα είδε πνπ απαξηζκνχληαη 
ζην Μέξνο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ κε βάζε εθηίκεζε θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ ελ ιφγσ θπηψλ. 

Καηεγνξία πιηθνύ CAC  

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Ζ δεηγκαηνιεςία θαη νη δνθηκέο δηελεξγνχληαη ζε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ θαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ. 
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Prunus avium θαη P. cerasus  

Όιεο νη θαηεγνξίεο  

Οπηηθή επηζεώξεζε  

Οη νπηηθέο επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κία (1) θνξά αλά έηνο. 

Καηεγνξία πξνβαζηθνύ πιηθνύ  

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Κάζε πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ ζε ζηάδην αλζνθνξίαο ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία θαη ζε εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο γηα 
PDV θαη PNRSV έλα έηνο κεηά ηελ απνδνρή ηνπ σο πξνβαζηθνχ κεηξηθνχ θπηνχ θαη ζηε ζπλέρεηα αλά δηαζηήκαηα ελφο 
έηνπο. Κάζε δέλδξν πνπ έρεη θπηεπηεί ζθφπηκα γηα επηθνλίαζε θαη, φπνπ εθαξκφδεηαη, ηα θχξηα δέλδξα επηθνλίαζεο ζην 
πεξηβάιινλ ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία θαη ζε δνθηκέο γηα PDV θαη PNRSV. 

Ο πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα αθαηξεί ηα άλζε απφ ηα πξνβαζηθά κεηξηθά δέλδξα ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηελ 
παξαγσγή πξνβαζηθνχ πιηθνχ, άιινπ απφ ηνπο ζπφξνπο. 

Κάζε πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία δέθα (10) έηε κεηά ηελ απνδνρή ηνπ σο πξνβαζηθνχ 
κεηξηθνχ θπηνχ, θαη κεηέπεηηα θάζε δέθα (10) έηε, θαη ππνβάιιεηαη θαη ζε δνθηκέο γηα ηνχο, εθηφο απφ PDV θαη PNRSV, 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα είδε πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ, θαη ππνβάιιεηαη ζε δνθηκέο ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ππάξρνπλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία επηβιαβψλ νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Α ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΗΗ. 

Καηεγνξία βαζηθνύ πιηθνύ  

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα ησλ βαζηθψλ κεηξηθψλ θπηψλ ζε ζηάδην αλζνθνξίαο ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία θάζε έηνο 
θαη ζε δνθηκέο γηα PDV θαη PNRSV κε βάζε εθηίκεζε θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ ελ ιφγσ θπηψλ. Αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα 
ησλ δέλδξσλ πνπ θπηεχνληαη κε ζθνπφ ηελ επηθνλίαζε θαη, φπνπ εθαξκφδεηαη, ηα θχξηα δέλδξα επηθνλίαζεο ζην 
πεξηβάιινλ ππνβάιινληαη ζε δεηγκαηνιεςία θαη ζε δνθηκέο γηα PDV θαη PNRSV κε βάζε εθηίκεζε θηλδχλνπ κφιπλζεο 
ησλ ελ ιφγσ θπηψλ. 

Αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα ησλ βαζηθψλ κεηξηθψλ θπηψλ εθηφο ζηαδίνπ αλζνθνξίαο ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία θάζε 
ηξία (3) έηε θαη ζε δνθηκέο γηα PDV θαη PNRSV κε βάζε εθηίκεζε θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ ελ ιφγσ θπηψλ. 

Ο πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα αθαηξεί ηα άλζε απφ ηα βαζηθά κεηξηθά δέλδξα ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή 
βαζηθνχ πιηθνχ, άιινπ απφ ηνπο ζπφξνπο. 

Αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα ησλ βαζηθψλ κεηξηθψλ θπηψλ ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία θάζε δέθα (10) έηε θαη ζε 
δνθηκέο γηα επηβιαβείο νξγαληζκνχο, εθηφο απφ PDV θαη PNRSV, θαηάιιειεο γηα ηα είδε πνπ απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο 
Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ θαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ κε βάζε εθηίκεζε θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ ελ ιφγσ θπηψλ. 

Καηεγνξία πηζηνπνηεκέλνπ πιηθνύ  

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα ησλ πηζηνπνηεκέλσλ κεηξηθψλ θπηψλ ζε ζηάδην αλζνθνξίαο ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία 
θάζε έηνο θαη ζε δνθηκέο γηα PDV θαη PNRSV κε βάζε εθηίκεζε θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ ελ ιφγσ θπηψλ. 
Αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα ησλ δέλδξσλ πνπ θπηεχνληαη κε ζθνπφ ηελ επηθνλίαζε θαη, φπνπ εθαξκφδεηαη, ηα θχξηα 
δέλδξα επηθνλίαζεο ζην πεξηβάιινλ ππνβάιινληαη ζε δεηγκαηνιεςία θαη ζε δνθηκέο γηα PDV θαη PNRSV κε βάζε 
εθηίκεζε θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ ελ ιφγσ θπηψλ. 

Αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα ησλ πηζηνπνηεκέλσλ κεηξηθψλ θπηψλ εθηφο ζηαδίνπ αλζνθνξίαο ππνβάιιεηαη ζε 
δεηγκαηνιεςία θάζε ηξία (3) ρξφληα θαη ζε δνθηκέο γηα PDV θαη PNRSV κε βάζε εθηίκεζε θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ ελ 
ιφγσ θπηψλ. 

Ο πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα αθαηξεί ηα άλζε απφ ηα πηζηνπνηεκέλα κεηξηθά δέλδξα ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηελ 
παξαγσγή πηζηνπνηεκέλνπ πιηθνχ, άιινπ απφ ηνπο ζπφξνπο. 

Αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα ησλ πηζηνπνηεκέλσλ κεηξηθψλ θπηψλ ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία θάζε δεθαπέληε (15) έηε 
θαη ζε δνθηκέο γηα επηβιαβείο νξγαληζκνχο, εθηφο απφ PDV θαη PNRSV θαηάιιειεο γηα ηα είδε πνπ απαξηζκνχληαη ζην 
Μέξνο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ θαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ κε βάζε εθηίκεζε θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ ελ ιφγσ θπηψλ. 

Καηεγνξία πιηθνύ CAC  

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Ζ δεηγκαηνιεςία θαη νη δνθηκέο δηελεξγνχληαη ζε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ θαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ. 

Ribes L.  

Καηεγνξία πξνβαζηθνύ πιηθνύ  

Οπηηθή επηζεώξεζε  

Οη νπηηθέο επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη δχν (2) θνξέο αλά έηνο. 

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Κάζε πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ, ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία θαη ζε δνθηκέο ηέζζεξα (4) έηε κεηά ηελ απνδνρή ηνπ σο 
πξνβαζηθνχ κεηξηθνχ θπηνχ, θαη κεηέπεηηα θάζε ηέζζεξα (4) έηε γηα ηελ παξνπζία ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ πνπ 

1577



 

απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

Καηεγνξίεο βαζηθνύ, πηζηνπνηεκέλνπ πιηθνύ θαη πιηθνύ CAC  

Οπηηθή επηζεώξεζε  

Οη νπηηθέο επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κία (1) θνξά αλά έηνο. 

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Ζ δεηγκαηνιεςία θαη νη δνθηκέο δηελεξγνχληαη ζε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζηα Παξαξηήκαηα ΗΗ θαη ΗΗΗ. 

Rubus L.  

Καηεγνξία πξνβαζηθνύ πιηθνύ  

Οπηηθή επηζεώξεζε  

Οη νπηηθέο επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη δχν (2) θνξέο αλά έηνο. 

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Κάζε πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία θαη ζε δνθηκέο δχν (2) έηε κεηά ηελ απνδνρή ηνπ σο 
πξνβαζηθνχ κεηξηθνχ θπηνχ, θαη κεηέπεηηα θάζε δχν (2) έηε γηα ηελ παξνπζία ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ πνπ 
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

Καηεγνξία βαζηθνύ πιηθνύ  

Οπηηθή επηζεώξεζε  

Όπνπ ηα θπηά θαιιηεξγνχληαη ζην χπαηζξν ή ζε δνρεία, πξαγκαηνπνηνχληαη νπηηθέο επηζεσξήζεηο δχν (2) θνξέο αλά 
έηνο. 

Γηα ηα θπηά θαη ην πιηθφ πνπ παξάγεηαη απφ κηθξνπνιιαπιαζηαζκφ πνπ δηαηεξείηαη γηα πεξίνδν κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ  
(3) κελψλ, είλαη αλαγθαία κφλν κία (1) επηζεψξεζε θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ. 

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Ζ δεηγκαηνιεςία θαη νη δνθηκέο δηελεξγνχληαη ζε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζηα Παξαξηήκαηα ΗΗ θαη ΗΗΗ. 

Καηεγνξίεο πηζηνπνηεκέλνπ πιηθνύ θαη πιηθνύ CAC  

Οπηηθή επηζεώξεζε  

Οη νπηηθέο επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κία (1) θνξά αλά έηνο. 

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Ζ δεηγκαηνιεςία θαη νη δνθηκέο δηελεξγνχληαη ζε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζηα Παξαξηήκαηα ΗΗ θαη ΗΗΗ. 

Vaccinium L.  

Καηεγνξία πξνβαζηθνύ πιηθνύ  

Οπηηθή επηζεώξεζε  

Οη νπηηθέο επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη δχν (2) θνξέο αλά έηνο. 

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Κάζε πξνβαζηθφ κεηξηθφ θπηφ ππνβάιιεηαη ζε δεηγκαηνιεςία θαη ζε δνθηκέο πέληε (5) έηε κεηά ηελ απνδνρή ηνπ σο 
πξνβαζηθνχ κεηξηθνχ θπηνχ, θαη κεηέπεηηα θάζε πέληε (5) έηε γηα ηελ παξνπζία ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ πνπ 
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Β ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ. 

Καηεγνξία βαζηθνύ πιηθνύ  

Οπηηθή επηζεώξεζε  

Οη νπηηθέο επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη δχν (2) θνξέο αλά έηνο. 

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Ζ δεηγκαηνιεςία θαη νη δνθηκέο δηελεξγνχληαη ζε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Β ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ θαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ . 

Καηεγνξίεο πηζηνπνηεκέλνπ πιηθνύ ή πιηθνύ CAC  

Οπηηθή επηζεώξεζε  

Οη νπηηθέο επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κία (1) θνξά αλά έηνο. 

Γεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο  

Ζ δεηγκαηνιεςία θαη νη δνθηκέο δηελεξγνχληαη ζε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Μέξνο Β ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ θαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI 

(Καλνληζκόο 5ΗΣ) 

 

Μέγηζηνο επηηξεπόκελνο αξηζκόο γελεώλ ζην ύπαηζξν ζε ζπλζήθεο κε απξόζβιεηεο από έληνκα θαη κέγηζηε 

επηηξεπόκελε δηάξθεηα δσήο βαζηθώλ κεηξηθώλ θπηώλ αλά γέλε ή είδε, όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 

(1) ηνπ Καλνληζκνύ 5ΗΣ  

Castanea sativa Mill.  

Καηεγνξία βαζηθνύ πιηθνύ  

Έλα βαζηθφ κεηξηθφ θπηφ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 5ΗΒ, κπνξεί λα 
πνιιαπιαζηαζηεί ην πνιχ γηα δχν (2) γελεέο. 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλα βαζηθφ κεηξηθφ θπηφ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (2) 
ηνπ Καλνληζκνχ 5ΗΒ, είλαη έξξηδν ππνθείκελν, κπνξεί λα πνιιαπιαζηάδεηαη γηα έσο ηξεηο (3) γελεέο. 

Όηαλ ηα έξξηδα ππνθείκελα απνηεινχλ κέξνο ησλ βαζηθψλ κεηξηθψλ θπηψλ, ηα ελ ιφγσ έξξηδα ππνθείκελα απνηεινχλ 
βαζηθφ πιηθφ ηεο πξψηεο γελεάο. 

Citrus L., Fortunella Swingle θαη Poncirus Raf.  

Καηεγνξία βαζηθνύ πιηθνύ  

Έλα βαζηθφ κεηξηθφ θπηφ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 5ΗΒ, κπνξεί λα 
πνιιαπιαζηαζηεί ην πνιχ γηα κία (1) γεληά. 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλα βαζηθφ κεηξηθφ θπηφ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (2) 
ηνπ Καλνληζκνχ 5ΗΒ, είλαη έξξηδν ππνθείκελν, κπνξεί λα πνιιαπιαζηάδεηαη γηα έσο ηξεηο (3) γελεέο. 

Όηαλ ηα έξξηδα ππνθείκελα απνηεινχλ κέξνο ησλ βαζηθψλ κεηξηθψλ θπηψλ, ηα ελ ιφγσ έξξηδα ππνθείκελα απνηεινχλ 
βαζηθφ πιηθφ ηεο πξψηεο γελεάο. 

Corylus avellana L.  

Καηεγνξία βαζηθνύ πιηθνύ  

Έλα βαζηθφ κεηξηθφ θπηφ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 5ΗΒ, κπνξεί λα 
πνιιαπιαζηαζηεί ην πνιχ γηα δχν (2) γελεέο. 

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.  

Καηεγνξία βαζηθνύ πιηθνύ  

Έλα βαζηθφ κεηξηθφ θπηφ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 5ΗΒ, κπνξεί λα 
πνιιαπιαζηαζηεί ην πνιχ γηα δχν (2) γελεέο. 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλα βαζηθφ κεηξηθφ θπηφ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (2) 
ηνπ Καλνληζκνχ 5ΗΒ είλαη έξξηδν ππνθείκελν, κπνξεί λα πνιιαπιαζηάδεηαη γηα έσο ηξεηο (3) γελεέο. 

Όηαλ ηα έξξηδα ππνθείκελα απνηεινχλ κέξνο ησλ βαζηθψλ κεηξηθψλ θπηψλ, ηα ελ ιφγσ έξξηδα ππνθείκελα απνηεινχλ 
βαζηθφ πιηθφ ηεο πξψηεο γελεάο. 

Ficus carica L.  

Καηεγνξία βαζηθνύ πιηθνύ  

Έλα βαζηθφ κεηξηθφ θπηφ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 5ΗΒ, κπνξεί λα 
πνιιαπιαζηαζηεί ην πνιχ γηα δχν (2) γελεέο. 

Fragaria L.  

Καηεγνξία βαζηθνύ πιηθνύ  

Έλα βαζηθφ κεηξηθφ θπηφ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 5ΗΒ, κπνξεί λα 
πνιιαπιαζηαζηεί ην πνιχ γηα πέληε (5) γελεέο. 

Juglans regia L.  

Καηεγνξία βαζηθνύ πιηθνύ  

Έλα βαζηθφ κεηξηθφ θπηφ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 5ΗΒ, κπνξεί λα 
πνιιαπιαζηαζηεί ην πνιχ γηα δχν (2) γελεέο. 

Olea europaea L.  

Καηεγνξία βαζηθνύ πιηθνύ  

Έλα βαζηθφ κεηξηθφ θπηφ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 5ΗΒ, κπνξεί λα 
πνιιαπιαζηαζηεί ην πνιχ γηα κία (1) γεληά. 
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 Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica θαη P. salicina  

Καηεγνξία βαζηθνύ πιηθνύ  

Έλα βαζηθφ κεηξηθφ θπηφ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 5ΗΒ, κπνξεί λα 
πνιιαπιαζηαζηεί ην πνιχ γηα δχν (2) γελεέο. 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλα βαζηθφ κεηξηθφ θπηφ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (2) 
ηνπ Καλνληζκνχ 5ΗΒ, είλαη έξξηδν ππνθείκελν, κπνξεί λα πνιιαπιαζηάδεηαη γηα έσο ηξεηο (3) γελεέο. 

Όηαλ ηα έξξηδα ππνθείκελα απνηεινχλ κέξνο ησλ βαζηθψλ κεηξηθψλ θπηψλ, ηα ελ ιφγσ έξξηδα ππνθείκελα απνηεινχλ 
βαζηθφ πιηθφ ηεο πξψηεο γελεάο. 

Prunus avium θαη P. cerasus  

Καηεγνξία βαζηθνύ πιηθνύ  

Έλα βαζηθφ κεηξηθφ θπηφ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 5ΗΒ, κπνξεί λα 
πνιιαπιαζηαζηεί ην πνιχ γηα δχν (2) γελεέο. 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλα βαζηθφ κεηξηθφ θπηφ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (2) 
ηνπ Καλνληζκνχ 5ΗΒ, είλαη έξξηδν ππνθείκελν, κπνξεί λα πνιιαπιαζηάδεηαη γηα έσο ηξεηο (3) γελεέο. 

Όηαλ ηα έξξηδα ππνθείκελα απνηεινχλ κέξνο ησλ βαζηθψλ κεηξηθψλ θπηψλ, ηα ελ ιφγσ έξξηδα ππνθείκελα απνηεινχλ 
βαζηθφ πιηθφ ηεο πξψηεο γελεάο. 

Ribes L.  

Καηεγνξία βαζηθνύ πιηθνύ  

Έλα βαζηθφ κεηξηθφ θπηφ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 5ΗΒ, κπνξεί λα 
πνιιαπιαζηαζηεί ην πνιχ γηα ηξεηο (3) γελεέο. Σα κεηξηθά θπηά δηαηεξνχληαη σο κεηξηθά θπηά γηα κέγηζηε πεξίνδν έμη 
(6) εηψλ. 

Rubus L.  

Καηεγνξία βαζηθνύ πιηθνύ  

Έλα βαζηθφ κεηξηθφ θπηφ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 5ΗΒ, κπνξεί λα 
πνιιαπιαζηαζηεί ην πνιχ γηα δχν (2) γελεέο. Σα κεηξηθά θπηά θάζε γελεάο δηαηεξνχληαη σο κεηξηθά θπηά γηα κέγηζηε 
πεξίνδν ηεζζάξσλ (4) εηψλ. 

Vaccinium L.  

Καηεγνξία βαζηθνύ πιηθνύ  

Έλα βαζηθφ κεηξηθφ θπηφ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 5ΗΒ, κπνξεί λα 
πνιιαπιαζηαζηεί ην πνιχ γηα δχν (2) γελεέο.». 
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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                             Κ.Δ.Π. 200/2017 
Αρ. 5023, 23.6.2017    

Αριθμός 200 

 
Ο ΠΕΡΙ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΝΟΜΟ  

(ΝΟΜΟ 4(Ι) ΣΟΤ 2017) 
____________________ 

Γλσζηνπνίεζε κε βάζε ηα άξζξα 3, 5, 6(3), 9, 11(3) θαη 19 
 

Επίζεκε Εθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα Σξίην(Ι): 
3.2.2017 
 

Ο Έθνξνο Φνξνινγίαο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνπλ ηα άξζξα 3, 5, 6(3), 9, 13(1) 
θαη 19 ηνπ πεξί ηεο Δηαδηθαζίαο Ρύζκηζεο Λεμηπξόζεζκσλ Φνξνινγηθώλ Νόκνπ ηνπ 2017, 
γλσζηνπνηεί ηα αθόινπζα: 
 

Τπνβνιή αίηεζεο γηα 
ππαγσγή ζε 
πξόγξακκα 
ξύζκηζεο. 

1. (α)  Η αίηεζε γηα ππαγσγή ζε πξόγξακκα ξύζκηζεο  ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ πεξί 
ηεο   Δηαδηθαζίαο   Ρύζκηζεο   Λεμηπξόζεζκσλ   Φνξνινγηθώλ   Οθεηιώλ  Νόκνπ  ηνπ  2017 
(Ν. 4(Ι)/2017) ππνβάιιεηαη εληόο ηξηώλ κελώλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηνπ λόκνπ 
κέζσ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ απηό 
ππνζηεξίδεηαη ηερληθά. 
 
Εμαηξεηηθά θαη ζε πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη ηερληθή αδπλακία δηαδηθηπαθήο ππνζηήξημεο ή/θαη 
αλαθέξεηαη ζε αλαθνίλσζε πνπ εθδίδεηαη γηα ην ζθνπό απηό από ην Σκήκα Φνξνινγίαο, ε 
αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηα Επαξρηαθά Γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Φνξνινγίαο ή όπνπ αιινύ 
αλαθέξεηαη ξεηώο. 
 
(β) Όηαλ ε αίηεζε γηα ππαγσγή ζε πξόγξακκα ξύζκηζεο ππνβάιιεηαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 
εθαξκνγήο, ηόζν ε απόθαζε ηνπ Εθόξνπ Φνξνινγίαο όζν θαη ε δήισζε απνδνρήο από ηνλ 
νθεηιέηε γίλνληαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο. 
 

Οθεηιέο πνπ 
ππάγνληαη ζε 
ξύζκηζε. 

2. ηε ξύζκηζε ππάγνληαη νθεηιέο σο εμήο: 
 
(α)  Σν ζύλνιν ησλ ιεμηπξόζεζκσλ έσο θαη ηε 31

ε
 Δεθεκβξίνπ 2015 νθεηιώλ, νη νπνίεο θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο έρνπλ βεβαησζεί ζην Σκήκα Φνξνινγίαο θαη έρνπλ θαηαρσξεζεί 
ζηα βηβιία απηνύ, αλεμάξηεηα αλ έρνπλ ηαθηνπνηεζεί θαηά λόκηκν ηξόπν κε αλαζηνιή 
πιεξσκήο ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηεπθόιπλζε ή ξύζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο νθεηιώλ βάζεη 
λόκνπ ή δηθαζηηθήο απόθαζεο. 

ηελ πεξίπησζε ππαγσγήο ζηε λέα ξύζκηζε επέξρεηαη απώιεηα ησλ αλσηέξσ δηεπθνιύλζεσλ 
ή λνκνζεηηθώλ ξπζκίζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ρξεώλ. 
 
(β)  Πνζά πνπ θαζίζηαληαη νθεηιόκελα κε ηελ ππνβνιή ηνπ εληύπνπ απηνθνξνινγίαο θαη πνπ 
αθνξνύλ θνξνινγηθά έηε κέρξη 31 Δεθεκβξίνπ 2015, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηα πξόζσπα 
έρνπλ ήδε ππνβάιεη δήισζε εηζνδήκαηνο ρσξίο όκσο ηελ θαηαβνιή ηνπ νθεηιόκελνπ θόξνπ 
πνπ πξνθύπηεη. 
 
(γ)  Οθεηιέο πνπ βεβαηώλνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ πεξί ηεο Δηαδηθαζίαο Ρύζκηζεο 
Λεμηπξόζεζκσλ Φνξνινγηθώλ Οθεηιώλ Νόκνπ ηνπ 2017 (Ν. 4(Ι)/2017), από ηνλ Έθνξν 
Φνξνινγίαο θαη αθνξνύλ ππνρξεώζεηο θνξνινγηθώλ εηώλ θαη πεξηόδνπ κέρξη ηε 31

ε
 

Δεθεκβξίνπ 2015 θαη θαηαρσξίδνληαη ζηα βηβιία ηνπ Σκήκαηνο Φνξνινγίαο σο εηζπξαθηέα 
έζνδα. 
 
Ννείηαη όηη ζηελ πεξίπησζε απηή, ε αίηεζε γηα ππαγσγή ζε ξύζκηζε γίλεηαη εληόο ηξηώλ κελώλ 
από ηελ εκεξνκελία πνπ ε νθεηιή θαζίζηαηαη ιεμηπξόζεζκε. 

Δόζεηο θαη απαιιαγέο 
ξύζκηζεο. 

3.  Οη ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ησλ παξαγξάθσλ (α) θαη (β) πην πάλσ κπνξνύλ  λα ππαρζνύλ  
ζε ξύζκηζε  κε απαιιαγή θαηά πνζνζηό από ηηο πξόζζεηεο επηβαξύλζεηο θαη εθπξόζεζκεο 
θαηαβνιήο πνπ ηηο επηβαξύλνπλ σο αθνινύζσο: 

(α)  Εθάπαμ  κε απαιιαγή θαηά πνζνζηό ελελήληα πέληε ηνηο εθαηόλ (95%). 

(β)  από δύν (2) έσο θαη νθηώ (8) κεληαίεο δόζεηο, κε απαιιαγή θαηά πνζνζηό ελελήληα ηνηο 
εθαηόλ (90%)· 

(γ)  από ελλέα (9) έσο θαη δεθαπέληε (15) κεληαίεο δόζεηο, κε απαιιαγή θαηά πνζνζηό 
νγδόληα πέληε ηνηο εθαηόλ (85%)· 

(δ)  από δεθαέμη (16) έσο θαη είθνζη κηα δόζεηο (21), κε απαιιαγή θαηά πνζνζηό νγδόληα ηνηο 
εθαηόλ (80%)· 

(ε)  από είθνζη δύν (22) έσο θαη είθνζη νθηώ (28), κε απαιιαγή θαηά πνζνζηό εβδνκήληα 
πέληε ηνηο εθαηόλ (75%)· 
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(ζη)  από είθνζη ελλέα (29) έσο θαη ηξηάληα πέληε (35) κεληαίεο δόζεηο, κε απαιιαγή θαηά 
πνζνζηό εβδνκήληα ηνηο εθαηόλ (70%)· 

(δ) από ηξηάληα έμη (36) έσο θαη ζαξάληα δύν (42) κεληαίεο δόζεηο, κε απαιιαγή θαηά πνζνζηό 
εμήληα πέληε ηνηο εθαηόλ (65%)· 

 

(ε) από ζαξάληα ηξεηο (43) έσο θαη ζαξάληα ελλέα (49) κεληαίεο δόζεηο κε απαιιαγή θαηά 
πνζνζηό εμήληα ηνηο εθαηόλ (60%)· 

(ζ)  από πελήληα (50) έσο θαη πελήληα έμη (56) κεληαίεο δόζεηο, κε απαιιαγή θαηά πνζνζηό 
πελήληα πέληε ηνηο εθαηόλ (55%)· 

(η)  από πελήληα επηά (57) έσο θαη εμήληα (60)  κεληαίεο δόζεηο, κε απαιιαγή θαηά πνζνζηό 
πελήληα ηνηο εθαηόλ (50%). 

 
Καηαβνιή δόζεσλ. 4. Η θαηαβνιή ησλ δόζεσλ δηελεξγείηαη ζηνπο θνξείο είζπξαμεο (ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα) 

κε ηε ρξήζε κνλαδηθνύ θσδηθνύ πιεξσκήο ή θαηά πεξίπησζε ππεξεζία ηνπ Σκήκαηνο 
Φνξνινγίαο. 
 

Απαιιαγή από 
επηβαξύλζεηο. 

5.  Οη ππαρζείζεο ζηε ξύζκηζε νθεηιέο δελ επηβαξύλνληαη εθεμήο κε επηβαξύλζεηο ή ηόθνπο 
εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο θαηά ηνπ νηθείνπο θνξνινγηθνύο λόκνπο. 
 

Τπνβνιή έλζηαζεο. 6.  ε πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο δηαθσλεί κε ηελ απόθαζε ηνπ Εθόξνπ Φνξνινγίαο λα 
απνξξίςεη ηελ αίηεζε γηα ππαγσγή ζην πξόγξακκα ξύζκηζεο ή κε ην πνζό ηεο 
ιεμηπξόζεζκεο νθεηιήο ή κε ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο ξύζκηζεο, ηόηε ν νθεηιέηεο κπνξεί λα 
ππνβάιεη έλζηαζε ζε πξνθαζνξηζκέλν έληππν ζηα θαηά ηόπνπο Επαξρηαθά Γξαθεία ηνπ 
Σκήκαηνο Φνξνινγίαο. 
 
Η απόθαζε ηνπ Εθόξνπ ζα θνηλνπνηείηαη γξαπηώο ζην ελδηαθεξόκελν πξόζσπν εληόο 
ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο. 
 

Σεξκαηηζκόο 
ξύζκηζεο. 
 

7.  Η ξύζκηζε ηεξκαηίδεηαη, κε ζπλέπεηα ηελ ππνρξεσηηθή άκεζε θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ ηεο 
νθεηιήο ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο αξρηθήο βεβαίσζεο θαη ηελ άκεζε επηδίσμε ηεο 
είζπξαμεο απηήο κε όια ηα πξνβιεπόκελα από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία κέηξα, εάλ ν 
νθεηιέηεο: 

(α) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ξύζκηζεο δελ ππνβάιιεη ηηο δειώζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη 
Φ.Π.Α., ηηο νπνίεο έρεη ππνρξέσζε λα ππνβάιιεη εληόο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο· ή 

(β) εάλ δεκηνπξγήζεη νπνηαδήπνηε λέα νθεηιή, πνπ αθνξά πεξίνδν κεηά ηε 31
ε
 Δεθεκβξίνπ 

2015, ε νπνία δελ έρεη δηεπζεηεζεί κε νπνηνδήπνηε ηξόπν· ή 

(γ) θαζπζηεξεί λα θαηαβάιεη ζσξεπηηθά νπνηεζδήπνηε ηξεηο (3) δόζεηο· 

(δ) θαζπζηεξεί λα θαηαβάιεη ζπγθεθξηκέλε δόζε πέξαλ ησλ ηξηώλ (3) κελώλ, 
πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κελόο γηα ηνλ νπνίν ε δόζε ζα έπξεπε λα είρε θαηαβιεζεί. 

Γεληθώο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ξύζκηζεο όηη δελ 
πιεξνύληαη νη όξνη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί  ηεο Δηαδηθαζίαο Ρύζκηζεο Λεμηπξόζεζκσλ 
Φνξνινγηθώλ Οθεηιώλ Νόκνπ ηνπ 2017 (Ν. 4(Ι)/2017) θαη ηεο παξνύζαο Γλσζηνπνίεζεο, ε 
ξύζκηζε ηεξκαηίδεηαη θαη ν νθεηιέηεο ράλεη ηα επεξγεηήκαηα ηεο ξύζκηζεο.  
 

Εθθξεκείο πνηληθέο 
δηώμεηο. 

8. ε πεξίπησζε πνπ εθθξεκεί πνηληθή δίσμε ελαληίνλ νθεηιέηε θαη ν νθεηιέηεο απηόο 
ππνβάιεη αίηεζε γηα ππαγσγή ζε ξύζκηζε θαη ε αίηεζε απηή εγθξίλεηαη, ηόηε ν Έθνξνο 
Φνξνινγίαο απνηείλεηαη ζην Γεληθό Εηζαγγειέα ηεο Δεκνθξαηίαο πιεξνθνξώληαο ηνλ ζρεηηθά 
γηα ζθνπνύο αλαζηνιήο πνηληθήο δίσμεο, εθόζνλ ηνύην θξηζεί ζθόπηκν. 
 
ε ηέηνηα πεξίπησζε ν νθεηιέηεο δελ απαηηείηαη λα ππνβάιεη ζρεηηθό αίηεκα πξνο ην Γεληθό 
Εηζαγγειέα ηεο Δεκνθξαηίαο. 
 

Έλαξμε ηζρύνο ηεο 
Γλσζηνπνίεζεο. 

9. Η παξνύζα Γλσζηνπνίεζε ηίζεηαη ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο ζηελ Επίζεκε 
Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο. 
 

Έλαξμε ηζρύνο ηνπ 
 Ν. 4(Ι)/2017. 

10. Ο πεξί ηεο Δηαδηθαζίαο Ρύζκηζεο Λεμηπξόζεζκσλ Φνξνινγηθώλ Οθεηιώλ Νόκνο ηνπ 2017 
(Ν. 4(Ι)/2017), ηίζεηαη ζε ηζρύ ζηηο 3 Ινπιίνπ 2017. 
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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                             Κ.Δ.Π. 201/2017 
Αρ. 5023, 23.6.2017    

Αριθμός 201 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΑΥΙΣΟΤ ΕΓΓΤΗΜΕΝΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΚΑΙ  
ΓΕΝΙΚΟΣΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2014 ΕΩ 2017 

___________________ 
 

Δηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 36(1)(β) 
 

 
109 (Ι) ηνπ 2014 
135 (Ι) ηνπ 2014 
173 (Ι) ηνπ 2014 
195(Ι) ηνπ 2014 

3 (Ι) ηνπ 2015 
118(Ι) ηνπ 2015 
36(I) ηνπ 2017. 

 

Η Τπνπξγόο Εξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο 
παξέρεη ε παξάγξαθνο (γ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 36 ησλ πεξί Ειάρηζηνπ Εγγπεκέλνπ 
Εηζνδήκαηνο θαη Γεληθόηεξα Πεξί Κνηλσληθώλ Παξνρώλ Νόκσλ ηνπ 2014 έσο 2017, εθδίδεη ην 
αθόινπζν Δηάηαγκα: 
 

πλνπηηθόο 
ηίηινο. 

1. Σν παξόλ Δηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ηνπ Ειάρηζηνπ Εγγπεκέλνπ Εηζνδήκαηνο θαη 
Γεληθόηεξα πεξί Κνηλσληθώλ Παξνρώλ Νόκνπ (Δεκνηηθά θαη Άιια Παξόκνηα Σέιε) Δηάηαγκα ηνπ 
2017. 
 

Εξκελεία. 2. (1) Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Δηαηάγκαηνο, εθηόο αλ πξνθύπηεη δηαθνξεηηθά από ην 
θείκελν- 
 

111 ηνπ 1985 
1 ηνπ 1986 
8 ηνπ 1986 

25 ηνπ 1986 
39 ηνπ 1986 
50 ηνπ 1986 

114 ηνπ 1986 
121 ηνπ 1986 
149 ηνπ 1986 

14 ηνπ 1987 
63 ηνπ 1987 

165 ηνπ 1987 
320 ηνπ 1987 

39 ηνπ 1988 
204 ηνπ 1988 
119 ηνπ 1990 
143 ηνπ 1991 
190 ηνπ 1991 
223 ηνπ 1991 

40(Ι) ηνπ 1992 
54(I) ηνπ 1992 
87(I) ηνπ 1992 
23(I) ηνπ 1994 
37(Ι) ηνπ 1995 

8(Ι) ηνπ 1996 
65(Ι) ηνπ 1996 
85(Ι) ηνπ 1996 
20(Ι) ηνπ 1997 

112(Ι) ηνπ 2001 
127(Ι) ηνπ 2001 
128(Ι) ηνπ 2001 
139(I) ηνπ 2001 
153(Ι) ηνπ 2001 

23(Ι) ηνπ 2002 
227(Ι) ηνπ 2002 

47(Ι) ηνπ 2003 
236(Ι) ηνπ 2004 

53(Ι) ηνπ 2005 
86(Ι) ηνπ 2005 

118(Ι) ηνπ 2005 
127(Ι) ηνπ 2005 
137(Ι) ηνπ 2006 
157(Ι) ηνπ 2006 

«αξρή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο» ζεκαίλεη ην Δεκνηηθό πκβνύιην πνπ ιεηηνπξγεί βάζεη ησλ πεξί 
Δήκσλ Νόκσλ θαη ην Κνηλνηηθό πκβνύιην πνπ ιεηηνπξγεί βάζεη ησλ πεξί Κνηλνηήησλ Νόκσλ

.
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25(I) ηνπ 2007 
147(Ι) ηνπ 2007 
153(Ι) ηνπ 2007 

19(Ι) ηνπ 2008 
73(Ι) ηνπ 2008 
51(Ι) ηνπ 2009 
97(Ι) ηνπ 2009 
48(Ι) ηνπ 2010 

121(Ι) ηνπ 2010 
30(Ι) ηνπ 2011 

137(Ι) ηνπ 2011 
217(Ι) ηνπ 2012 

95(Ι) ηνπ 2013 
143(Ι) ηνπ 2013 

54(Ι) ηνπ 2014 
119(Ι) ηνπ 2014 

49(Ι) ηνπ 2015 
78(Ι) ηνπ 2015 

103(Ι) ηνπ 2015 
115(Ι) ηνπ 2016 

128(Ι) ηνπ 2016. 
 
 

86(Ι) ηνπ 1999 
51(Ι) ηνπ 2000 

5(Ι) ηνπ 2001 
131(Ι) ηνπ 2001 
199(Ι) ηνπ 2002 
228(Ι) ηνπ 2002 

52(Ι) ηνπ 2005 
128(Ι) ηνπ 2005 
148(Ι) ηνπ 2006 
156(Ι) ηνπ 2006 

27(Ι) ηνπ 2007 
154(Ι) ηνπ 2007 
166(Ι) ηνπ 2007 

2(Ι) ηνπ 2009 
50(Ι) ηνπ 2009 
98(Ι) ηνπ 2009 
47(Ι) ηνπ 2010 

120(Ι) ηνπ 2010 
29(Ι) ηνπ 2011 

136(Ι) ηνπ 2011 
218(Ι) ηνπ 2012 

94(Ι) ηνπ 2013 
142(Ι) ηνπ 2013 
172(Ι) ηνπ 2013 

50(Ι) ηνπ 2015 
79(Ι) ηνπ 2015 

104(I) ηνπ 2015 
129(Ι) ηνπ 2016 

 
1 ηνπ 1971 

24 ηνπ 1972 
15 ηνπ 1978 
88 ηνπ 1987 

194 ηνπ 1991 
16(Ι) ηνπ 1995 
94(Ι) ηνπ 1995 

100(Ι) ηνπ 1995 
5(Ι) ηνπ 1997 

139(Ι) ηνπ 1999 
10(Ι) ηνπ 2000 
84(Ι) ηνπ 2001 

108(Ι) ηνπ 2004 
253(Ι) ηνπ 2004 

14(Ι) ηνπ 2005 
148(Ι) ηνπ 2007 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«λνκνζεζία» ζεκαίλεη ην Νόκν όπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη, ηνπο Καλνληζκνύο θαη ηα 
Δηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνύ

.
 

 
«Νόκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Ειάρηζηνπ Εγγπεκέλνπ Εηζνδήκαηνο θαη Γεληθόηεξα Πεξί 
Κνηλσληθώλ Παξνρώλ Νόκνπο ηνπ 2014 έσο 2017

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«ζπκβνύιην απνρεηεύζεσλ» ζεκαίλεη ην ζπκβνύιην απνρεηεύζεσλ πνπ ιεηηνπξγεί βάζεη ησλ 
πεξί Απνρεηεπηηθώλ πζηεκάησλ Νόκσλ

. 
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16(Ι) ηνπ 2010 
22(Ι) ηνπ 2011 

158(Ι) ηνπ 2013 
51(Ι) ηνπ 2015 

106(Ι) ηνπ 2015 
35(Ι) ηνπ 2017. 

 (2) Όξνη, ε έλλνηα ησλ νπνίσλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην παξόλ Δηάηαγκα, έρνπλ ηελ έλλνηα 
πνπ ηνπο απνδίδεη ν Νόκνο. 

  
Πεδίν Εθαξκνγήο 3. Σν παξόλ Δηάηαγκα αθνξά ζην επίδνκα πνπ παξαρσξείηαη ζε δηθαηνύρν ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ 

εηζνδήκαηνο γηα θάιπςε δεκνηηθώλ θαη άιισλ παξόκνησλ ηειώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 9 ηνπ Νόκνπ. 

  
Δεκνηηθά θαη 
άιια παξόκνηα 
ηέιε 
 
 
 

4. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Δηαηάγκαηνο ηα δεκνηηθά θαη άιια παξόκνηα ηέιε πνπ 
δύλαηαη λα θαηαβάιινληαη ελ όισ ή ελ κέξεη ζε δηθαηνύρν είλαη ηα εμήο:  
 

(α)    ην ηέινο πνπ ρξεώλεηαη από θαη θαηαβάιιεηαη ζε πκβνύιην Απνρέηεπζεο επί ηεο αμίαο ηεο 
ηδηόθηεηεο θαηνηθίαο ηνπ δηθαηνύρνπ γηα ζθνπνύο απόζβεζεο ηνπ θόζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ 
απνρεηεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, 

  
(β)  ην ηέινο απνθνκηδήο ζθπβάισλ πνπ ρξεώλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη από Αξρή Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηελ θαηνηθία ηνπ δηθαηνύρνπ, 
 
(γ)     ην δεκνηηθό ηέινο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο πνπ ρξεώλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη από Αξρή Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηελ ηδηόθηεηε θαηνηθία ηνπ δηθαηνύρνπ. 
  
Πξνϋπνζέζεηο 
θαη ηξόπνο 
θαηαβνιήο 

5. (1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 θαη ηεο λνκνζεζίαο, ηα δεκνηηθά θαη άιια 
παξόκνηα ηέιε θαηαβάιινληαη ζηνλ δηθαηνύρν κόλν εθόζνλ ν δηθαηνύρνο πξνζθνκίζεη ζηελ 
Τπεξεζία Δηαρείξηζεο Επηδνκάησλ Πξόλνηαο ηελ απόδεημε πιεξσκήο ηνπ ηέινπο, ππό ηελ 
πξνϋπόζεζε όηη ε ελ ιόγσ απόδεημε πξνζθνκίδεηαη κέρξη ηηο 30 Ινπλίνπ ηνπ έηνπο πνπ αθνινπζεί ην 
έηνο γηα ην νπνίν ην ηέινο θαηαβάιιεηαη θαη αηηήκαηα πνπ δελ ππνβάιινληαη εληόο ηεο αλσηέξσ 
πξνζεζκίαο δελ εμεηάδνληαη. 
 
Ννείηαη όηη γηα ηέιε πνπ αθνξνύλ ζην έηνο 2016 εμεηάδνληαη αηηήκαηα θαηαβνιήο δεκνηηθώλ θαη 
άιισλ παξόκνησλ ηειώλ, γηα ηα νπνία ε ζρεηηθή απόδεημε πιεξσκήο ηνπ ηέινπο πξνζθνκίδεηαη 
κέρξη θαη ηηο 31/12/2017. 
 
(2) ε πεξίπησζε πνπ ην πνζό πνπ δηεθδηθεί δηθαηνύρνο είλαη αδηθαηνιόγεηα πςειό ζε ζρέζε κε ηηο 
ζπλήζεηο ρξεώζεηο πνπ επηβάιιεη ε νηθεία Αξρή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή πκβνύιην Απνρεηεύζεσο 
γηα ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία εκπίπηεη ν δηθαηνύρνο, ζα γίλεηαη ελδειερήο εμέηαζε κε ηελ αληίζηνηρε 
Αξρή ή πκβνύιην θαη ζα θαηαβάιιεηαη ην πνζό πνπ ν δηθαηνύρνο ζα έπξεπε λα πιεξώζεη αλ 
εθαξκνδόηαλ νπνηαδήπνηε έθπησζε πνπ ζα κπνξνύζε λα δηεθδηθήζεη από ηελ Αξρή ή πκβνύιην

.
 

 
(3) ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δηθαηνύρνο ζπγθαηνηθεί κε πξόζσπα πνπ δελ είλαη δηθαηνύρνη, 
ηόηε θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνύρν πνζό ην νπνίν αλαινγεί ζηηο δηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο. 

  
Έλαξμε Ιζρύνο 6. Σν παξόλ δηάηαγκα ηζρύεη από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο 

Δεκνθξαηίαο θαη από ηελ ίδηα εκεξνκελία θαηαξγείηαη ε Κ.Δ.Π. 353/2014. 
___________________ 

Έγηλε ζηηο 8 Ινπλίνπ 2017. 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΤ, 

Τπνπξγόο Εξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη 
Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ. 
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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 202/2017 
Αρ. 5023, 23.6.2017    

Αριθμός 202 

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΝΟΜΟ (ΝΟΜΟ 91(Ι) ΣΟΤ 2004)  
__________________ 

Γλσζηνπνίεζε κε βάζε ην άξζξν 17E(2) 

Απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηηο δηαθηλήζεηο ελαξκνληζκέλσλ πξντφλησλ πνπ ηεινχλ  
ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο κεηαμχ θνξνινγηθψλ απνζεθψλ εληφο ηεο Δεκνθξαηίαο 

Ο Δηεπζπληήο αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη κε βάζε ην άξζξν 17E(2) ηνπ πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο 
Νφκνπ ηνπ 2004 γλσζηνπνηεί ηα αθφινπζα: 

1. Η άδεηα ρξήζεο απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο δηαθηλήζεηο θαπληθψλ πξντφλησλ, αιθνφιεο θαη 
αιθννινχρσλ πνηψλ πνπ ηεινχλ ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο κεηαμχ θνξνινγηθψλ απνζεθψλ εληφο ηεο 
Δεκνθξαηίαο ρνξεγείηαη απφ ην Δηεπζπληή κεηά απφ γξαπηφ αίηεκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πξνζψπνπ.  

2. Η αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ εγθεθξηκέλν απνζεθεπηή απνζηνιέα ησλ πξντφλησλ ζην Σεισλείν ζηε ρσξηθή 
αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ε θνξνινγηθή απνζήθε απνζηνιήο ησλ πξντφλησλ. 

3. Η άδεηα ρξήζεο απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ ρνξεγείηαη λννπκέλνπ φηη πιεξνχληαη νη πην θάησ πξνυπνζέζεηο: 

(α)  ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη: 

i.    ηα ζηνηρεία ηνπ/ησλ εγθεθξηκέλνπ/σλ απνζεθεπηή/ψλ θαη ησλ θνξνινγηθψλ απνζεθψλ απφ θαη πξνο ηηο    
νπνίεο ζα δηαθηλνχληαη ηα εκπνξεχκαηα, 

ii.   ε ζπρλφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, 

iii.   ην είδνο θαη νη πνζφηεηεο ησλ ελαξκνληζκέλσλ πξντφλησλ πνπ ζα δηαθηλνχληαη, 

(β)   πξαγκαηνπνίεζε ζπρλψλ ζπλαιιαγψλ πνπ λα δηθαηνινγνχλ ην αίηεκα, θαη 

(γ) γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή παξαιήπηε ησλ εκπνξεπκάησλ γηα ηε ρξήζε 
απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ δηαθέξεη απφ ηνλ απνζηνιέα.     

4. Η απινπζηεπκέλε δηαδηθαζία γηα απνζηνιέο ελαξκνληζκέλσλ πξντφλησλ απφ κηα θνξνινγηθή απνζήθε ηεο 
Δεκνθξαηίαο ζε άιιε εθαξκφδεηαη σο αθνινχζσο: 

(α)   ν εγθεθξηκέλνο απνζεθεπηήο απνζηνιέαο ησλ πξντφλησλ εθδίδεη αξηζκεκέλν έγγξαθν κεηαθνξάο ην νπνίν 
ζπλνδεχεη ηα εκπνξεχκαηα θαη ν εγθεθξηκέλνο απνζεθεπηήο παξαιήπηεο ησλ πξντφλησλ εθδίδεη 
αληίζηνηρν έγγξαθν παξαιαβήο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα ίδηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
ειεθηξνληθφ δηνηθεηηθφ έγγξαθν,  

(β) ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο κεηαμχ απνζηαικέλσλ θαη παξαιεθζέλησλ πξντφλησλ 
ελεκεξψλεηαη άκεζα ην Σεισλείν Ειέγρνπ ηεο θνξνινγηθήο απνζήθεο απνζηνιήο ησλ πξντφλησλ, θαη  

(γ)   ν εγθεθξηκέλνο απνζεθεπηήο απνζηνιέαο ππνβάιιεη ειεθηξνληθφ δηνηθεηηθφ έγγξαθν αλά ρξνληθή πεξίνδν 
φπσο ήζειε θαηά πεξίπησζε θαζνξίζεη ν Δηεπζπληήο, κε κέγηζηε πεξίνδν έλα κήλα, ζην νπνίν λα 
πεξηιακβάλνληαη νη ζπλνιηθέο πνζφηεηεο αλά πξντφλ πνπ δηαθηλήζεθαλ εληφο ηεο πεξηφδνπ πνπ ήζειε 
θαζνξηζηεί. ην ζεκείν 5 ηνπ ειεθηξνληθνχ δηνηθεηηθνχ εγγξάθνπ (αξηζκφο ηηκνινγίνπ), ζε πεξίπησζε πνπ 
δελ εθδνζεί ηηκνιφγην, λα αλαγξάθνληαη νη αξηζκνί ησλ εγγξάθσλ κεηαθνξάο πνπ αθνξνχλ ηηο ελ ιφγσ 
δηαθηλήζεηο. 

5. Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο ρξήζεο απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ ππνρξενχηαη: 

(α)   λα ηεξεί βηβιία θαη αξρεία ηα νπνία λα πεξηέρνπλ: 

 ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο θαη παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ, 

 ηνπο αξηζκνχο ησλ θνξνινγηθψλ απνζεθψλ απνζηνιήο θαη παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη 
ηνλ/ηνπο αξηζκνχο εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο (SEED) ηνπ/ησλ εγθεθξηκέλνπ/σλ απνζεθεπηή/ψλ, 

 ην είδνο, ηελ πνζφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ απνζέκαηνο ησλ ελαξκνληζκέλσλ πξντφλησλ αλά δηαθίλεζε,  

(β) λα παξέρεη ζην ηεισλείν, πξφζβαζε ζην κεραλνγξαθεκέλν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ησλ 
ελαξκνληζκέλσλ πξντφλησλ πνπ δηαζέηεη αλαθνξηθά κε ηελ απνζηνιή θαη ηελ παξαιαβή ηνπο, 

(γ)  λα αλαιακβάλεη πιήξε επζχλε γηα νπνηεζδήπνηε απψιεηεο θαη ειιείκκαηα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηελ 
δηαθίλεζε ησλ ελαξκνληζκέλσλ πξντφλησλ κεηαμχ ησλ θνξνινγηθψλ απνζεθψλ, 

(δ)  λα ελεκεξψλεη γξαπηψο ηνλ Δηεπζπληή γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί 
ππφςε γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο, 

(ε)    λα ζπκκνξθψλεηαη κε νπνηνπζδήπνηε άιινπο φξνπο πνπ δπλαηφλ λα επηβιεζνχλ απφ ηνλ Δηεπζπληή ή / 
θαη ην Σεισλείν Ειέγρνπ. 

6. Η άδεηα ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ Δηεπζπληή εθφζνλ: 

(α)   πιεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζηε παξνχζα Γλσζηνπνίεζε, 

(β)   κπνξεί λα εμαζθαιηζζεί ν απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ησλ δηαθηλήζεσλ, ρσξίο λα απαηηείηαη δπζαλάινγν 
δηνηθεηηθφ θφζηνο,  
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(γ)   ηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ επηηξέπνπλ ζην Σεισλείν λα δηελεξγεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν 
θαζψο θαη έιεγρν εθ ησλ πζηέξσλ γηα δηαζθάιηζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ. 

7. Η άδεηα ρξήζεο απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ δελ δχλαηαη λα κεηαβηβαζηεί παξά κφλνλ εθφζνλ ππνβιεζεί ζην 
Δηεπζπληή λέα αίηεζε απφ ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν γηα ρνξήγεζε λέαο άδεηαο.  

8. Η παξνχζα Γλσζηνπνίεζε ζα ηεζεί ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο 
Δεκνθξαηίαο.   
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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                             Κ.Δ.Π. 203/2017 
Αρ. 5023, 23.6.2017    

Αριθμός 203 

Ο ΠΕΡΘ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ (ΝΟΜΟΘ ΣΟΤ 1985 ΕΩ 2016) 
__________________ 

Δηάηαγκα κε βάζε ην άξζξν 8 

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνύληαη ζ΄ απηό δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 8 ησλ πεξί Δήκσλ 
Νόκσλ ηνπ 1985 έσο 2016, κε ην παξόλ δηαηάζζεη όηη, από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο ε έθηαζε γεο πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ δηαηάγκαηνο, ε νπνία κέρξη ηώξα πεξηιακβαλόηαλ ζηα όξηα ηεο Κνηλόηεηαο πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ πξώηε ζηήιε ηνπ Πίλαθα ζα απνηειεί κέξνο ησλ νξίσλ ηνπ Δήκνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηέηαξηε ζηήιε 
ηνπ Πίλαθα.  

εκεηώλεηαη όηη κεηαμύ ησλ ηεκαρίσλ 8 θαη 3, Φ/ρ. 58/24, επξίζθεηαη ζε εμέιημε δηαδηθαζία αλαπξνζαξκνγήο ησλ 
ζπλόξσλ ηνπο. Ωο εθ ηνύηνπ, ην λέν δηνηθεηηθό όξην κεηαμύ ηνπ Δήκνπ Λεκεζνύ θαη ηεο Κνηλόηεηαο Σζεξθέδσλ πνπ ζα 
πξνθύςεη από ηελ παξνύζα πξνηεηλόκελε αλαπξνζαξκνγή, ζα δηαθνξνπνηεζεί αλάινγα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
ηξνπνπνίεζεο ηνπ θνηλνύ ζπλόξνπ ησλ πην πάλσ ηεκαρίσλ, έηζη ώζηε λα αθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ λένπ ζπλόξνπ.  

__________________ 

ΠΘΝΑΚΑ 

Κνηλόηεηα Σεκάρην/ Φ/ρέδην Πεξηγξαθή Δήκνο 

Σζεξθέδνη 190 

Φ/ρ. 58/16 

θαη 

8 

Φ/ρ. 58/24 

Οιόθιεξα ηα ηεκάρηα πνπ 
θαίλνληαη κε θόθθηλν ρξώκα 

ζην επίζεκν Κηεκαηηθό ρέδην 
κε αύμνληα αξ. 7590 

Λεκεζνύ (Ελνξία Ζαθαθίνπ) 

__________________ 

Έγηλε ζηηο 19 Θνπλίνπ 2017. 

 (Τ.Ε. 19.22.5.1)  
(Έπ. Λ/ζνύ 163/45/4, 52/2016) 
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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                             Κ.Δ.Π. 204/2017 
Αρ. 5023, 23.6.2017    

Αριθμός 204 
 

Ο ΠΕΡΘ ΚΟΘΝΟΣΗΣΩΝ ΝΟΜΟ (ΝΟΜΟΘ ΣΟΤ 1999 ΕΩ 2016) 
__________________ 

Δηάηαγκα κε βάζε ην άξζξν 114(γ) 

Επεηδή θξίλεηαη ζθόπηκν λα αλαπξνζαξκνζζεί ην ζεκεξηλό δηνηθεηηθό όξην κεηαμύ ηνπ Δήκνπ Λεκεζνύ θαη ηεο 
Κνηλόηεηαο Σζεξθέδνη θαη επεηδή γηα επίηεπμε ηνπ πην πάλσ ζθνπνύ είλαη απαξαίηεην όπσο ην ζεκεξηλό δηνηθεηηθό όξην 
κεηαμύ ηνπ Δήκνπ Λεκεζνύ (Ελνξία Ζαθαθίνπ) θαη ηεο Κνηλόηεηαο Σζεξθέδνη αλαπξνζαξκνζηεί θαηά ηξόπν ώζηε ην 
ζεκεξηλό δηνηθεηηθό όξην λα θαηαξγείηαη.  

2. Γη’ απηό, κε βάζε ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη κε βάζε ην άξζξν 114(γ) ησλ πεξί Κνηλνηήησλ Νόκσλ ηνπ 1999 
έσο 2016, ην Τπνπξγηθό πκβνύιην κε ην Δηάηαγκα απηό δηαηάζζεη θαη δηαθεξύζζεη όηη από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο 
ε έθηαζε γεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ δηαηάγκαηνο, ε νπνία κέρξη ηώξα πεξηιακβαλόηαλ ζηα όξηα ηεο 
Κνηλόηεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξώηε ζηήιε ηνπ Πίλαθα, ζα απνηειεί κέξνο ησλ νξίσλ ηνπ Δήκνπ πνπ αλαθέξεηαη 
ζηελ ηέηαξηε ζηήιε ηνπ Πίλαθα. 

3. εκεηώλεηαη όηη κεηαμύ ησλ ηεκαρίσλ 8 θαη 3, Φ/ρ. 58/24, επξίζθεηαη ζε εμέιημε δηαδηθαζία αλαπξνζαξκνγήο ησλ 
ζπλόξσλ ηνπο. Ωο εθ ηνύηνπ, ην λέν δηνηθεηηθό όξην κεηαμύ ηνπ Δήκνπ Λεκεζνύ θαη ηεο Κνηλόηεηαο Σζεξθέδσλ πνπ ζα 
πξνθύςεη από ηελ παξνύζα πξνηεηλόκελε αλαπξνζαξκνγή, ζα δηαθνξνπνηεζεί αλάινγα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
ηξνπνπνίεζεο ηνπ θνηλνύ ζπλόξνπ ησλ πην πάλσ ηεκαρίσλ, έηζη ώζηε λα αθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ λένπ ζπλόξνπ.  

__________________ 

ΠΘΝΑΚΑ 
 

Κνηλόηεηα Σεκάρην/ Φ/ρέδην Πεξηγξαθή Δήκνο 

Σζεξθέδνη 190 

Φ/ρ. 58/16 

θαη 

8 

Φ/ρ. 58/24 

Οιόθιεξα ηα ηεκάρηα πνπ 
θαίλνληαη κε θόθθηλν ρξώκα 

ζην επίζεκν Κηεκαηηθό ρέδην 
κε αύμνληα αξ. 7590 

Λεκεζνύ (Ελνξία Ζαθαθίνπ) 

__________________ 

Έγηλε ζηηο 19 Θνπλίνπ 2017. 
(Τ.Ε. 19.22.5.1)  
(Έπ. Λ/ζνύ 163/45/4, 52/2016) 
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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                   Κ.Δ.Π. 205/2017 
Αρ. 5023, 23.6.2017    

Αριθμός 205 

 
Ο ΠΕΡΘ ΠΟΛΕΟΔΟΜΘΑ ΚΑΘ ΥΩΡΟΣΑΞΘΑ ΝΟΜΟ 

(ΝΟΜΟΘ 90 ΣΟΤ 1972, 56 ΣΟΤ 1982, 7 ΣΟΤ 1990, 28 ΣΟΤ 1991, 91(Θ) ΣΟΤ 1992, 55(Θ) ΣΟΤ 1993, 
72(Θ) ΣΟΤ 1998, 59(Θ) ΚΑΘ 142(Θ) ΣΟΤ 1999, 241(Θ) ΣΟΤ 2002,  29(Θ) ΣΟΤ 2005, 135(Θ)ΣΟΤ 2006, 

11(Θ) ΣΟΤ 2007, 46(I), 76(Θ), 130(Θ) ΚΑΘ 164(Θ) ΣΟΤ 2011, 33(Θ),110(Θ) ΚΑΘ  150(Θ) ΣΟΤ 2012, 
20(Θ) ΚΑΘ 65(Θ) ΣΟΤ 2013, 120(Θ) ΣΟΤ 2014, 39(Θ) ΚΑΘ 134(Θ) ΣΟΤ 2015 ΚΑΘ 24(I) TOY 2016) 

___________________ 

Δηάηαγκα ζύκθσλα κε ην άξζξν 35(1) 

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη ζε απηό κε βάζε ην άξζξν 35(1) ηνπ πεξί 
Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νόκνπ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 6(3) ηνπ πεξί ηεο 
Εθηίκεζεο ησλ Επηπηώζεσλ ζην Πεξηβάιινλ από Οξηζκέλα ρέδηα θαη/ή Πξνγξάκκαηα Νόκνπ, θαζνξίδεη σο 
Λεπθή Ζώλε ηηο πεξηνρέο ηνπ Σνπηθνύ ρεδίνπ γηα ηελ Πεξηνρή Λεπθάξσλ (Σνπηθέο Αξρέο Πάλσ θαη Κάησ 
Λεπθάξσλ), πνπ δείρλνληαη ζην ζρέδην κε αξ. T.P.H.622/2017 θαη πεξηγξάθνληαη σο αθνινύζσο: 
 

(α) ηηο πεξηνρέο πνπ δείρλνληαη κε θόθθηλε δηαγξάκκηζε (πεξηνρέο εθηόο πθηζηάκελσλ Ζσλώλ Αλάπηπμεο 
Δήισζεο Πνιηηηθήο Λεπθάξσλ 2014) ζην ζρέδην κε αξ. T.P.H.622/2017, νη ρξήζεηο πνπ πθίζηαληαη 
ζηελ πεξηνρή ζα παξακείλνπλ γεληθά ακεηάβιεηεο θαη νπνηαδήπνηε νηθνδνκηθή εξγαζία θαη 
δξαζηεξηόηεηα ζα πεξηνξηζηεί ζηηο νπζηώδεηο θαη απνιύησο απαξαίηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ 
ηνπ πεξί ηεο Εθηίκεζεο ησλ Επηπηώζεσλ ζην Πεξηβάιινλ από Οξηζκέλα ρέδηα θαη/ή Πξνγξάκκαηα 
Νόκνπ θαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ ελ ιόγσ πεξηνρώλ, εηδηθά ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο. 

 
(β) ηελ ππόινηπε πεξηνρή ηνπ Σνπηθνύ ρεδίνπ Λεπθάξσλ (πθηζηάκελεο Ζώλεο Αλάπηπμεο Δήισζεο 

Πνιηηηθήο Λεπθάξσλ 2014), ε νπνία δελ δηαγξακκίδεηαη ζην ζρέδην κε αξ. T.P.H.622/2017, ζα 
ζπλερίζνπλ ε ππνβνιή αηηήζεσλ, ε άζθεζε πνιενδνκηθνύ ειέγρνπ, νη δξαζηεξηόηεηεο θαη νη 
νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ησλ ηζρπνπζώλ Πνιενδνκηθώλ Ζσλώλ ηεο Δήισζεο 
Πνιηηηθήο Λεπθάξσλ 2014. 

 
(γ) Η εθαξκνγή ηεο πξόλνηαο γηα αλέγεξζε κεκνλσκέλεο θαηνηθίαο εθηόο θαζνξηζκέλσλ Ζσλώλ 

Αλάπηπμεο, αλαζηέιιεηαη ζε όιε ηελ πεξηνρή ηνπ Σνπηθνύ ρεδίνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηζρύνο ηνπ 
παξόληνο Δηαηάγκαηνο. 

 
2. Σν ρέδην κε αξ. T.P.H. 622/2017, ζην νπνίν νξίδεηαη ε θαζνξηδόκελε Λεπθή Ζώλε θαη νη πεξηνρέο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηα (α), (β) θαη (γ) πην πάλσ, ππνγξάθεηαη από ηε Δηεπζύληξηα ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη 
Οηθήζεσο θαη είλαη δηαζέζηκν γηα επηζεώξεζε από θάζε ελδηαθεξόκελν θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηα 
Κεληξηθά Γξαθεία θαη ζην Επαξρηαθό Γξαθείν Λάξλαθαο ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο, ζηα Γξαθεία 
ηνπ Δήκνπ Πάλσ Λεπθάξσλ θαη ηνπ Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάησ Λεπθάξσλ θαη ζηα Γξαθεία ηεο Επαξρηαθήο 
Δηνίθεζεο Λάξλαθαο. 
 

3. Σν παξόλ Δηάηαγκα ηζρύεη γηα ρξνληθή πεξίνδν 6 κελώλ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ 
Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο ή κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ Σνπηθνύ ρεδίνπ κε βάζε ηηο πξόλνηεο ηνπ 
εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νόκνπ, νπνηνδήπνηε από ηα δύν είλαη 
κηθξόηεξν. 

___________________ 

Έγηλε ζηηο  25 Μαΐνπ 2017. 
   (Τ.Ε. 5.33.23.7.17)      
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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                             Κ.Δ.Π. 206/2017 
Αρ. 5023, 23.6.2017    

Αριθμός 206 

Ο ΠΕΡΘ ΠΟΛΕΟΔΟΜΘΑ ΚΑΘ ΥΩΡΟΣΑΞΘΑ ΝΟΜΟ 
(ΝΟΜΟΘ 90 ΣΟΤ 1972, 56 ΣΟΤ 1982, 7 ΣΟΤ 1990, 28 ΣΟΤ 1991, 91(Θ) ΣΟΤ 1992, 55(Θ) ΣΟΤ 1993, 

72(Θ) ΣΟΤ 1998, 59(Θ) ΚΑΘ 142(Θ) ΣΟΤ 1999, 241(Θ) ΣΟΤ 2002,  29(Θ) ΣΟΤ 2005, 135(Θ)ΣΟΤ 2006, 
11(Θ) ΣΟΤ 2007, 46(I), 76(Θ), 130(Θ) ΚΑΘ 164(Θ) ΣΟΤ 2011, 33(Θ),110(Θ) ΚΑΘ 150(Θ) ΣΟΤ 2012, 
20(Θ) ΚΑΘ 65(Θ) ΣΟΤ 2013, 120(Θ) ΣΟΤ 2014, 39(Θ) ΚΑΘ 134(Θ) ΣΟΤ 2015 ΚΑΘ 24(I) TOY 2016) 

___________________ 

Δηάηαγκα ύκθσλα κε ην άξζξν 35(1) 
  
Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη ζε απηό κε βάζε ην άξζξν 35(1) ηνπ πεξί 

Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νόκνπ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 6(3) ηνπ πεξί ηεο Εθηίκεζεο ησλ 
Επηπηώζεσλ ζην Πεξηβάιινλ από Οξηζκέλα ρέδηα θαη /ή Πξνγξάκκαηα Νόκνπ, θαζνξίδεη σο Λεπθή Ζώλε ηηο πεξηνρέο 
ηνπ ππό εθπόλεζε Σνπηθνύ ρεδίνπ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Μαξαζάζαο, πνπ δείρλνληαη ζην ζρέδην κε αξ. T.P.H 623/2017 
θαη πεξηγξάθνληαη σο αθνινύζσο: 

 
(α)  ηηο πεξηνρέο πνπ δεηθλύνληαη κε θόθθηλε δηαγξάκκηζε ζην ζρέδην κε αξ. T.P.H 623/2017, νη ρξήζεηο πνπ 

πθίζηαληαη ζηελ πεξηνρή ζα παξακείλνπλ γεληθά ακεηάβιεηεο θαη νπνηαδήπνηε νηθνδνκηθή εξγαζία θαη 
δξαζηεξηόηεηα ζα πεξηνξηζηεί ζηηο νπζηώδεηο θαη απνιύησο απαξαίηεηεο, γηα ηηο αλάγθεο ησλ ελ ιόγσ 
πεξηνρώλ, θαη εηδηθόηεξα ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 
(β) ηελ ππόινηπε πεξηνρή ηνπ ππό εθπόλεζε Σνπηθνύ ρεδίνπ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Μαξαζάζαο ε νπνία 

πξνζδηνξίδεηαη κε γθξίδν ρξώκα ζην ζρέδην κε αξ. T.P.H 623/2017, δελ ππάξρεη νπνηνζδήπνηε πεξηνξηζκόο 
γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ, ηελ άζθεζε πνιενδνκηθνύ ειέγρνπ θαη ηε ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 
νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ησλ ηζρπόλησλ Πνιενδνκηθώλ Ζσλώλ γηα ηε Υσξνηαμηθή 
Πεξηνρή VIIΘ ηεο Δήισζεο Πνιηηηθήο ηεο Επαξρίαο Λεπθσζίαο (2005) θαη ηε Υσξνηαμηθή Πεξηνρή Θ ηεο 
Δήισζεο Πνιηηηθήο ηεο Επαξρίαο Λεκεζνύ (2006) .  

 
(γ) Η εθαξκνγή ηεο πξόλνηαο γηα αλέγεξζε κεκνλσκέλεο θαηνηθίαο εθηόο θαζνξηζκέλσλ Ζσλώλ Αλάπηπμεο (ησλ 

νηθηζκώλ), αλαζηέιιεηαη ζε όιε ηελ πεξηνρή (κε θόθθηλε δηαγξάκκηζε) ηνπ ππό εθπόλεζε Σνπηθνύ ρεδίνπ 
θαηά ηελ πεξίνδν ηζρύνο ηνπ παξόληνο Δηαηάγκαηνο. 

 
2. Σν ζρέδην κε αξ T.P.H. 623/2017, ζην νπνίν νξίδεηαη ε θαζνξηδόκελε Λεπθή Ζώλε θαη νη πεξηνρέο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην (α), (β) θαη (γ) πην πάλσ, ππνγξάθεηαη από ηε Δηεπζύληξηα ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο 
θαη είλαη δηαζέζηκν γηα επηζεώξεζε θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηα Κεληξηθά Γξαθεία θαη ζηα Επαξρηαθά 
Γξαθεία Λεπθσζίαο θαη Λεκεζνύ ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο, ζηα  Γξαθεία ησλ Κνηλνηηθώλ πκβνπιίσλ 
Οίθνπ, Καινπαλαγηώηε, Μνπηνπιιά, Γεξαθηώλ, Πεδνπιά, Πξνδξόκνπ, Παιαηόκπινπ, Λεκύζνπ, Αγίνπ Δεκεηξίνπ, Σξηώλ 
Ειηώλ, Κακηλαξηώλ, Κάκπνπ, Σζαθίζηξαο, Μπιηθνπξίνπ θαη ζηα Γξαθεία ησλ Επαξρηαθώλ Δηνηθήζεσλ Λεπθσζίαο θαη 
Λεκεζνύ. 

 
3. Σν παξόλ Δηάηαγκα ηζρύεη γηα ρξνληθή πεξίνδν 6 κελώλ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ Επίζεκε 

Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο ή κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ Σνπηθνύ ρεδίνπ κε βάζε ηηο πξόλνηεο ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ 
άξζξνπ 18 ηνπ πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νόκνπ, νπνηνδήπνηε από ηα δύν είλαη κηθξόηεξν.  

___________________ 

Έγηλε ζηηο 25 Μαΐνπ 2017. 
        (Τ.Ε. 5.33.23.7.18) 

 

1591



Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                             Κ.Δ.Π. 207/2017 
Αρ. 5023, 23.6.2017    
 
Αριθμός 207 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΕΩΝ ΠΑΛΑΙΥΩΡΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 1997 
____________________ 

Γνωζηοποίηζη ζύμθωνα με ηοςρ Κανονιζμούρ 32, 33  και 35  
για καθοπιζμό και πληπωμή ηων εηήζιων ηελών 

Σο ςμβούλιο Αποσεηεύζεων Παλαισωπίος αζκώνηαρ ηιρ εξοςζίερ πος ηος σοπηγούνηαι από ηοςρ Κανονιζμούρ 32, 
33 και 35 ηων πεπί Αποσεηεύζεων Παλαισωπίος Κανονιζμών ηος 1997, αποθάζιζε παπάηαζη ηηρ ηελεςηαίαρ 
ημεπομηνίαρ πληπωμήρ ηων αποσεηεςηικών ηελών αναθοπικά με ηο έηορ 2016 ωρ εξήρ: 

Σα εηήζια ηέλη αποσέηεςζηρ λςμάηων πος καθοπίζηηκαν και αναθέπονηαι ζηιρ παπαγπάθοςρ 1 και 2 ηηρ 
γνωζηοποίηζηρ πος δημοζιεύηηκε με απιθμό Κ.Δ.Π. 402/2016 ζηην Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ Δημοκπαηίαρ με απιθμό 
4985, ημεπομηνίαρ 30 Δεκεμβπίος 2016, θα ππέπει να πληπωθούν ζηοςρ ίδιοςρ ηόποςρ πος αναθέπονηαι ζηην Κ.Δ.Π. 
402/2016, μέσπι ηην 31

η
 Αςγούζηος 2017, ανηί ηηρ 31

ηρ 
Ιοςλίος 2017, όπωρ είσε πποηγοςμένωρ καθοπιζηεί με ηην Κ.Δ.Π. 

157/2017. 

____________________ 

Έγινε ζηιρ 20Ιοςνίος 2017. 
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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                             Κ.Δ.Π. 208/2017 
Αρ. 5023, 23.6.2017    
 
Αριθμός 208 

 
ΟΙ ΠΔΡΙ ΣΩΝ ΒΑΙΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΤΝ ΚΑΘΟΡΙΜΔΝΔ  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2002 ΔΩ 2013 
_____________________ 

Γιάηαγμα δςνάμει ηος άπθπος 60 
 

____________________ 

Έγινε ζηιρ 20 Ιοςνίος 2017. 

  ΓΔΩΡΓΙΟ ΛΑΚΚΟΣΡΤΠΗ, 
Τποςπγόρ Δνέπγειαρ, Δμποπίος, 

Βιομησανίαρ και Σοςπιζμού. 
 

 

 
30(Ι) ηος 2002 
29(Ι) ηος 2003 

258(Ι) ηος 2004 
89(Ι) ηος 2005 
71(Ι) ηος 2009 

7(Ι) ηος 2011 
90(Ι) ηος 2011 

    54(Ι) ηος 2013. 

Ο Τποςπγόρ Δνέπγειαρ, Δμποπίος, Βιομησανίαρ και Σοςπιζμού, αζκώνηαρ ηιρ εξοςζίερ πος ηος 
σοπηγούνηαι από ηο άπθπο 60 ηων πεπί ηων Βαζικών Απαιηήζεων πος ππέπει να πληπούν 
Καθοπιζμένερ Καηηγοπίερ Πποϊόνηων Νόμων ηος 2002 έωρ 2013, εκδίδει ηο ακόλοςθο Γιάηαγμα:  

ςνοπηικόρ 

ηίηλορ.  
1. Σο παπόν Γιάηαγμα θα αναθέπεηαι ωρ ηο πεπί ηων Βαζικών Απαιηήζεων πος ππέπει να πληπούν 
Καθοπιζμένερ Καηηγοπίερ Πποϊόνηων Γιάηαγμα ηος 2017. 

Δπμηνεία.  

 

2. ηο παπόν Γιάηαγμα — 

 «Νόμορ» ζημαίνει ηοςρ πεπί ηων Βαζικών Απαιηήζεων πος ππέπει να πληπούν   Καθοπιζμένερ 
Καηηγοπίερ Πποϊόνηων Νόμοςρ ηος 2002 έωρ 2013. 

Σποποποίηζη ηος 

Παπαπηήμαηορ 

ηος Νόμος. 

3. Σο Παπάπηημα ηος Νόμος ηποποποιείηαι με ηην πποζθήκη ηος ακόλοςθος νέος ζημείος 4: 
«4. Ραδιοεξοπλιζμόρ». 
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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                             Κ.Δ.Π. 209/2017 

Αρ. 5023, 23.6.2017    

 

Αριθμός 209 

Ο ΠΔΡΙ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΝΟΜΟ 

(ΚΔΦ. 31 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 48 ΣΟΤ 1964, 32 ΣΟΤ 1973, 92(Ι) ΣΟΤ 1995, 4(Ι) ΣΟΤ 1996, 33(Ι) ΣΟΤ 1997, 

120(Ι) ΣΟΤ 2005 , 41(Ι) ΣΟΤ 2006,130(I) TOY 2012, 200(Ι) ΣΟΤ 2014 ΚΑΙ 16(Ι) ΣΟΤ 2017) 

__________________ 

Ανάκληζη 

Σο μέπορ ηηρ Κανονιζηικήρ Γιοικηηικήρ Ππάξηρ με απ. 303/2014, πος δημοζιεύηηκε ζηο Σπίηο Παπάπηημα (Μέπορ Ι) 
ηηρ Δπίζημηρ Δθημεπίδαρ ηηρ Γημοκπαηίαρ, ημεπ. 27 Ιοςνίος, 2014, με απ. 4792, ζύμθωνα με ηον πεπί Απσαιοηήηων 
Νόμο  και  αθοπούζε  ηην  κήπςξη  Απσαίων  Μνημείων  Β΄ Πίνακα  (Γιάηαγμα), πος  αθοπά ηο  Απσαίο Μνημείο απ. 5, 
«ο σώπορ και ηα καηάλοιπα πωμαϊκήρ εγκαηάζηαζηρ», ηος Γήμος Γεποζκήπος, ζηην Δπαπσία Πάθος, ανακαλείηαι. 

 

 (Τ.Μ.Δ.Δ. 14.3.2/10) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Σςπώθηκε ζηο Σςπογπαθείο ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ 
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Ανηίηςπα ηηρ Δπίζημηρ Δθημεπίδαρ πωλούνηαι ππορ €2,00 ηο καθένα. 
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