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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 150
Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιού−

χων του Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και 
Πληροφοριακών Συστημάτων του Τεχνολογικού Εκ−
παιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Πάτρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
    1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 25 παρ. 2 εδ. γ΄ του ν. 1404/1983 

(A΄ 173).
β) Του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. α, β, θ του ν. 2817/2000 

(A΄ 78), καθώς και του άρθρου 13 παρ. 49 εδ. β΄ του 
ν.3149/2003 (A΄ 141).

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (A΄ 98).

2) Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 (Β΄ 68) κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».

3) Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (Β΄ 40) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

4) Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνο−
λογικής Εκπαίδευσης, η οποία ελήφθη στη συνεδρίαση 
της 10/25.6.2008.

5) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6) Τη υπ’ αριθμ. Δ153/2009 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιχειρηματικού Σχε−
διασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων της Σχολής 
Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτι−
κού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Πάτρας, με βάση τις επιστημονικές 
και τεχνολογικές γνώσεις τους, μπορούν, είτε αυτοδύνα−
μα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες συναφών 
επιστημονικών κλάδων, είτε ως στελέχη επιχειρήσεων 
και οργανισμών, να ασκούν τις εξής επαγγελματικές 
δραστηριότητες στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σύμ−
φωνα με την κείμενη νομοθεσία:

1.1 Εκπόνηση επιχειρησιακών, στρατηγικών και τακτι−
κών σχεδίων ανάπτυξης επιχειρήσεων και οργανισμών 
και εκπόνηση μελετών προγραμματισμού και διαχείρι−
σης έργων.

1.2 Διενέργεια ερευνών αγοράς, στατιστικών ερευνών 
και προβλέψεων.

1.3 Λήψη αποφάσεων ορθολογικής λειτουργίας των 
οικονομικών μονάδων.

1.4 Σχεδιασμό συστημάτων κατάρτισης προϋπολογι−
σμών και παρακολούθησης ταμειακών ροών.
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1.5 Εφαρμογή μεθόδων διοίκησης ολικής ποιότητας σε 
έργα και προγράμματα, σύνταξη προτάσεων για ISO, 
πιστοποίηση.

1.6 Ανάπτυξη και διαχείριση πληροφοριακών συστη−
μάτων διοίκησης.

2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν 
να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευ−
σης, δημόσιας και ιδιωτικής, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

3. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να 
απασχολούνται στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα 
και να εξελίσσονται στις βαθμίδες ιεραρχίας σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 2

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
διατάγματος.

  Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

    F 
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 151
 Μετονομασία του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολο−

γίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου 
Πειραιώς σε Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή 

και τη λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων» (Α΄ 87), όπως η διάταξη αυτή τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α΄ 173), αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2 εδ. α΄ 
του ν.2640/1998 «Δευτεροβάθμια τεχνική−επαγγελματική 
εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206) και συμπλη−
ρώθηκε με τα άρθρα 3 παρ. 1 εδ. β του ν. 3027/2002 
«Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώ−
τατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 152) και 9 
παρ. 3 του ν. 3549/2007 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 69).

β) Του άρθρου 15 παρ. 2θ του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευ−
ση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 78) και του άρθρου 13 παρ. 49 του 
ν. 3149/2003 (Α΄ 141) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, 
Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

δ) Του άρθρου 1 του π.δ. 104/2005 «Περιορισμός συ−
ναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών 
πράξεων» (Α΄ 137).

ε) Της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 κοινής απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40).

στ) Της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων» (Β΄ 68).

2. Την γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς (συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 1/12.10.2007).

3. Τη γνώμη της Ολομέλειας του Συμβουλίου Ανώ−
τατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση υπ’ 
αριθμ. 13/16.12.2008).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος 
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

5. Την υπ’ αριθμ. 189/2009 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μετονομασία

1. Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του π.δ. 205/1999 
(Α΄ 179) Τμήμα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Πανε−
πιστημίου Πειραιώς που μετονομάστηκε σε Τμήμα Δι−
δακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 εδ. δ’ περ. 
γγ’ του ν. 3027/2002 (Α΄ 152), μετονομάζεται σε Τμήμα 
Ψηφιακών Συστημάτων χωρίς μεταβολή του γνωστικού 
του αντικειμένου. Όπου στο νόμο προβλέπεται κατοχή 
πτυχίου του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και 
Ψηφιακών Συστημάτων, νοείται εφεξής και το πτυχίο 
του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων.

2. Τα πτυχία που χορηγούνται από το Τμήμα που με−
τονομάζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 
είναι ισότιμα ως προς όλες τις συνέπειες με τα πτυχία 
που έχουν χορηγηθεί από αυτό έως την έναρξη ισχύος 
του παρόντος.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
Διατάγματος.

  Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 NIΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 152
   Θέσπιση των όρων βάσει των οποίων ορισμένοι επι−

βλαβείς οργανισμοί, φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα 
αντικείμενα που αναφέρονται στα Παραρτήματα I 
έως V του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει, μπορούν να εισάγονται ή να δια−
κινούνται εντός της Χώρας ή μέσω της Χώρας σε 
άλλα κράτη−μέλη της Κοινότητας ή εντός ορισμέ−
νων προστατευόμενων ζωνών της, για δοκιμές ή για 
επιστημονικούς σκοπούς και για εργασίες επιλογής 
ποικιλιών και κατάργηση του π.δ. 141/1998 (Α΄ 108), 
σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/61/ΕΚ της 
Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 4 του ν. 2147/1952 (Α΄ 155) «Περί προλή−

ψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των 
φυτών και περί οργανώσεως της Φυτοπαθολογικής 
Υπηρεσίας».

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή 
του Κοινοτικού Δικαίου» (A΄ 34), όπως η παρ. 1 τροπο−
ποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του 
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος, Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού EURATOM» (Α΄ 70) και του άρθρου 3 του ν. 
1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του 
ν. 1892/1990 (Α΄ 101).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που τέθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 προε−
δρικού διατάγματος (Α΄ 98).

2. Την υπ’ αριθμ. 147/2009 (Β΄ 67/21.1.2009) κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κων−
σταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο».

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την υπ’ αριθμ. 187/2009 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με το παρόν θεσπίζονται οι όροι βάσει των οποίων 
ορισμένοι επιβλαβείς οργανισμοί, φυτά, φυτικά προϊ−
όντα και άλλα αντικείμενα που αναφέρονται στα Πα−
ραρτήματα I έως V του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, μπορούν να εισάγονται ή να 
διακινούνται εντός της Χώρας ή μέσω της Χώρας σε 
άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας ή εντός ορισμένων 
προστατευόμενων ζωνών της, για δοκιμές ή για επιστη−
μονικούς σκοπούς και για εργασίες επιλογής ποικιλιών 
και καταργείται το π.δ. 141/1998 (Α΄ 108), σε συμμόρφωση 

προς την οδηγία 2008/61/ΕΚ της Επιτροπής (L 158/41, 
18.6.2008).

Άρθρο 2
(άρθρο 1 οδηγίας 2008/61/ΕΚ)

Αίτηση

1. Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στη Διεύ−
θυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για κάθε 
δραστηριότητα, που αφορά δοκιμές ή επιστημονικούς 
σκοπούς και εργασίες επιλογής ποικιλιών, που στο εξής 
καλούνται «οι δραστηριότητες», στις οποίες περιλαμβά−
νεται η χρήση επιβλαβών οργανισμών, φυτών, φυτικών 
προϊόντων και άλλων αντικειμένων, που στο εξής καλού−
νται «το υλικό», πριν από την εισαγωγή ή τη διακίνηση 
οποιουδήποτε παρόμοιου υλικού στη Χώρα ή μέσω της 
Χώρας σε άλλο κράτος−μέλος της Κοινότητας ή στις 
σχετικές προστατευόμενες ζώνες της.

2. Με την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 
1, υποβάλλονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) το όνομα και η διεύθυνση του υπεύθυνου για τις 
δραστηριότητες.

β) το επιστημονικό όνομα ή τα ονόματα του υλικού, 
συμπεριλαμβανομένου του σχετικού επιβλαβούς οργα−
νισμού, όπου ενδείκνυται.

γ) το είδος του υλικού.
δ) η ποσότητα του υλικού.
ε) ο τόπος καταγωγής του υλικού, με κατάλληλα απο−

δεικτικά έγγραφα για υλικό που πρόκειται να εισαχθεί 
από μία τρίτη χώρα.

στ) η διάρκεια, η φύση και οι στόχοι των προβλεπό−
μενων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων, τουλά−
χιστον, μιας περίληψης της εργασίας και των προδι−
αγραφών της δοκιμής ή των επιστημονικών σκοπών ή 
της εργασίας επιλογής ποικιλιών.

ζ) η ταχυδρομική διεύθυνση και η περιγραφή του συ−
γκεκριμένου χώρου ή των χώρων για απομόνωση (κα−
ραντίνα) και όπου ενδείκνυται, του χώρου διενέργειας 
των δοκιμών (testing).

η) ο τόπος πρώτης αποθήκευσης ή πρώτης φύτευσης, 
κατά περίπτωση, μετά από την επίσημη ελευθέρωση 
του υλικού, όπου ενδείκνυται.

θ) η προτεινόμενη μέθοδος καταστροφής ή μεταχεί−
ρισης του υλικού όταν ολοκληρωθούν οι εγκεκριμένες 
δραστηριότητες, όπου ενδείκνυται.

ι) το προτεινόμενο σημείο εισόδου στη Χώρα για υλικό 
που πρόκειται να εισαχθεί από μία τρίτη χώρα.

Άρθρο 3
(άρθρο 2 οδηγίας 2008/61/ΕΚ)

1. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής διαβι−
βάζει την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 2, κατά πε−
ρίπτωση, στις υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου:

α) Των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.),
β) Των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών 

και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ&ΠΕ) για τους νομούς της 
έδρας τους, και

γ) Των Δασικών υπηρεσιών,
για επιτόπιο έλεγχο. Μετά την ολοκλήρωση του προ−

βλεπόμενου ελέγχου υποβάλλουν εισήγηση στη Διεύ−
θυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής με 
απόφασή της εγκρίνει τις σχετικές δραστηριότητες, 
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στην περίπτωση που μετά από τον παραπάνω έλεγχο 
διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι γενικοί όροι που κα−
θορίζονται στο Παράρτημα I.

Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής με 
απόφαση της ανακαλεί την εν λόγω έγκριση οποια−
δήποτε στιγμή εάν διαπιστωθεί, μετά από έλεγχο της 
οικείας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου, ότι οι 
όροι που προβλέπονται στο Παράρτημα I παύουν να 
πληρούνται.

2. Μετά την έγκριση των δραστηριοτήτων που ανα−
φέρονται στην παράγραφο 1, η Διεύθυνση Προστασίας 
Φυτικής Παραγωγής εγκρίνει την είσοδο ή τη διακίνηση 
στη Χώρα ή στις σχετικές προστατευόμενες ζώνες του 
υλικού που αναφέρεται στην αίτηση, υπό την προϋπό−
θεση ότι το υλικό αυτό συνοδεύεται σε όλες τις περι−
πτώσεις από το έγγραφο έγκρισης (letter of authority) 
για την εν λόγω εισαγωγή ή διακίνηση επιβλαβών ορ−
γανισμών, φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντι−
κειμένων για δοκιμή ή για επιστημονικούς σκοπούς και 
για εργασίες επιλογής ποικιλιών, που εφεξής καλείται 
«έγγραφο έγκρισης», σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος II και το οποίο εκδίδεται από την οικεία 
υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου, και:

α) στην περίπτωση υλικού Κοινοτικής καταγωγής:
i) όταν ο τόπος καταγωγής είναι σε άλλο Κράτος 

Μέλος, το έγγραφο έγκρισης (letter of authority) που 
το συνοδεύει πρέπει να είναι επίσημα θεωρημένο από 
την αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους καταγωγής για 
τη διακίνηση του υλικού υπό συνθήκες απομόνωσης 
(καραντίνας) και

ii) για τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμε−
να που αναφέρονται στο Παράρτημα V, Μέρος Α΄ του 
π.δ.365/2002 (Α΄ 307), το υλικό πρέπει επίσης να συνο−
δεύεται από ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, το οποίο 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του π.δ. 365/2002 (Α΄ 
307), βάσει της εξέτασης, η οποία διενεργείται σύμφωνα 
με το άρθρο 7 του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), σε συμμόρφω−
ση με τις διατάξεις που καθορίζονται σε αυτό το άρ−
θρο, εκτός αυτών που αφορούν οποιονδήποτε επιβλαβή 
οργανισμό σε σχέση με τον οποίον οι δραστηριότητες 
έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της πα−
ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Το φυτοϋγειονομι−
κό διαβατήριο πρέπει να περιλαμβάνει την ακόλουθη 
δήλωση: «Το παρόν υλικό διακινείται σύμφωνα με την 
Οδηγία 2008/61/ΕΚ».

Σε περίπτωση που η Ταχυδρομική Διεύθυνση του κα−
θορισμένου χώρου ή χώρων απομόνωσης (καραντίνας) 
ευρίσκεται σε άλλο Κράτος Μέλος, η υπηρεσία φυτοϋ−
γειονομικού ελέγχου της χώρας μας που είναι υπεύθυ−
νη για την έκδοση του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, 
εγκρίνει την έκδοση ενός φυτοϋγειονομικού διαβατη−
ρίου μόνο βάσει πληροφοριών, σχετικά με την έγκριση 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου, που έχουν ληφθεί επισήμως από 
την αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους που είναι υπεύ−
θυνη για την έγκριση των δραστηριοτήτων, και με τη 
διαβεβαίωση ότι εφαρμόζονται κατά τη διακίνηση του 
υλικού οι όροι για την απομόνωση (καραντίνα), και·

β) στην περίπτωση υλικού που εισάγεται από μία τρίτη 
χώρα:

i) η υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου του σημείου 
εισόδου εκδίδει μετά από έλεγχο ένα έγγραφο έγκρι−
σης (letter of authority) βάσει κατάλληλων αποδεικτικών 

εγγράφων όσον αφορά τον τόπο καταγωγής του υλικού 
και

ii) για φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα 
που απαριθμούνται στο Παράρτημα V, Μέρος Β του 
π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), το υλικό πρέπει επίσης να συνο−
δεύεται, όπου είναι δυνατό, με ένα πιστοποιητικό φυτο−
ϋγείας που έχει εκδοθεί στη χώρα καταγωγής σύμφωνα 
με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), 
βάσει της εξέτασης που διενεργείται σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) με το οποίο πιστο−
ποιείται ότι πληρούνται οι διατάξεις αυτού του άρθρου, 
εκτός από ό,τι έχει σχέση με οιονδήποτε επιβλαβή ορ−
γανισμό σχετικά με τον οποίον οι δραστηριότητες έχουν 
εγκριθεί δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
1 του παρόντος άρθρου.

Το πιστοποιητικό πρέπει να περιλαμβάνει στο τμή−
μα «Συμπληρωματική δήλωση», την ένδειξη: «Το παρόν 
υλικό εισάγεται σύμφωνα με την Οδηγία 2008/61/ΕΚ». Ο 
σχετικός επιβλαβής οργανισμός ή οι οργανισμοί πρέπει 
επίσης να αναφέρονται, ανάλογα με την περίπτωση.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι υπηρεσίες φυτοϋγειονομι−
κού ελέγχου, με ελέγχους που διενεργούν διασφαλίζουν 
ότι το υλικό κρατείται υπό συνθήκες απομόνωσης (κα−
ραντίνας) κατά την εν λόγω εισαγωγή ή διακίνηση και 
μεταφέρεται αμέσως και απευθείας στο χώρο ή τους 
χώρους που καθορίζονται στην αίτηση.

3. Η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου ανα−
λαμβάνει την παρακολούθηση των εγκεκριμένων δρα−
στηριοτήτων και με επιτόπιους ελέγχους διασφαλίζει:

α) τη συμμόρφωση με τους όρους απομόνωσης (καρα−
ντίνας) και τους άλλους γενικούς όρους που καθορίζο−
νται σύμφωνα με το Παράρτημα I, καθόλη τη διάρκεια 
των δραστηριοτήτων, ελέγχοντας τις εγκαταστάσεις 
και τις δραστηριότητες σε κατάλληλα χρονικά διαστή−
ματα·

β) ότι εφαρμόζονται οι ακόλουθες διαδικασίες σύμφω−
να με το είδος των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων:

i) για φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που 
προορίζονται να ελευθερωθούν από την απομόνωση 
(καραντίνα):

– η ελευθέρωση των φυτών, φυτικών προϊόντων ή 
άλλων αντικειμένων δεν είναι δυνατόν να πραγματο−
ποιείται χωρίς έγκριση από τη Διεύθυνση Προστασίας 
Φυτικής Παραγωγής, στοιχείο το οποίο εφεξής αναφέ−
ρεται ως «επίσημη ελευθέρωση». Πριν από την επίσημη 
ελευθέρωση, τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικεί−
μενα πρέπει να ευρίσκονται υπό καθεστώς απομόνωσης 
(καραντίνας), συμπεριλαμβανομένης και της υποβολής 
των σε δοκιμές, και πρέπει να έχει διαπιστωθεί μέσω αυ−
τών των μέτρων ότι είναι ελεύθερα από οποιονδήποτε 
επιβλαβή οργανισμό, εκτός και εάν πρόκειται για οργα−
νισμό ο οποίος είναι γνωστό ότι απαντάται στην Κοι−
νότητα και δεν είναι καταχωρημένος στο π.δ.365/2002 
(Α΄ 307),

– τα μέτρα απομόνωσης (καραντίνας) στα οποία πε−
ριλαμβάνεται η διεξαγωγή δοκιμών, υλοποιούνται από 
επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό των υπηρεσιών 
φυτοϋγειονομικού ελέγχου ή των επισήμων εργαστη−
ρίων, και διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Παραρτήματος III του παρόντος διατάγματος για τα 
συγκεκριμένα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντι−
κείμενα,



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6567

– οποιαδήποτε φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντι−
κείμενα, για τα οποία δεν έχει διαπιστωθεί μέσω των 
προαναφερόμενων μέτρων, ότι είναι απαλλαγμένα από 
επιβλαβείς οργανισμούς, όπως ορίζεται στη πρώτη πε−
ρίπτωση, καθώς και οιαδήποτε άλλα φυτά, φυτικά προϊό−
ντα ή άλλα αντικείμενα, με τα οποία έχουν έρθει σε 
επαφή ή μπορεί να έχουν μολυνθεί, καταστρέφονται 
ή υποβάλλονται σε κατάλληλη μεταχείριση ή μέτρο 
απομόνωσης (καραντίνας) που αποσκοπεί στην εξάλει−
ψη των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών. Οι διατάξεις 
που περιλαμβάνονται κατωτέρω στο σημείο ii), δεύτερη 
περίπτωση εφαρμόζονται αναλόγως,

ii) για όλο το άλλο υλικό (συμπεριλαμβανομένων των 
επιβλαβών οργανισμών), στο τέλος της διάρκειας των 
εγκεκριμένων δραστηριοτήτων και για όλο το υλικό 
που έχει βρεθεί μολυσμένο κατά τη διάρκεια των δρα−
στηριοτήτων:

– το υλικό (συμπεριλαμβανομένων των επιβλαβών ορ−
γανισμών και οιουδήποτε μολυσμένου υλικού) και οια−
δήποτε άλλα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα 
με τα οποία το υλικό έχει έρθει σε επαφή ή τα οποία 
μπορεί να έχουν μολυνθεί, καταστρέφονται, αποστει−
ρώνονται ή υποβάλλονται σε κάποια άλλη μεταχείριση 
η οποία καθορίζεται από τη Διεύθυνση Προστασίας 
Φυτικής Παραγωγής, και

– οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που έχουν χρησι−
μοποιηθεί για τις εν λόγω δραστηριότητες αποστειρώ−
νονται ή αλλιώς καθαρίζονται, ανάλογα με τις ανάγκες, 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Προστασίας 
Φυτικής Παραγωγής·

γ) οποιαδήποτε μόλυνση του υλικού από επιβλαβείς 
οργανισμούς που απαριθμούνται στο π.δ.365/2002 (Α΄ 
307) και από οποιοδήποτε άλλο επιβλαβή οργανισμό 
που θεωρείται, από τη Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής, επικίνδυνος για τη Χώρα και τα άλλα κράτη 
μέλη της Κοινότητας, και ο οποίος έχει εντοπιστεί κατά 
τη διάρκεια της δραστηριότητας, γνωστοποιείται αμέ−
σως στην οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου 
από τον υπεύθυνο για τις δραστηριότητες, μαζί με τη 
γνωστοποίηση οποιουδήποτε γεγονότος που οδηγεί στη 
διαφυγή των εν λόγω οργανισμών στο περιβάλλον.

4. Οι υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου, με ελέγ−
χους που διενεργούν διασφαλίζουν ότι για τις δραστηρι−
ότητες που χρησιμοποιούνται φυτά, φυτικά προϊόντα και 
άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο Παράρτημα 
III του π.δ.365/2002 (Α΄ 307) και δεν καλύπτονται από το 
Μέρος Α΄, Τμήματα I, II και ΙΙΙ του Παραρτήματος III του 
παρόντος διατάγματος, λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα 
απομόνωσης (καραντίνας), συμπεριλαμβανομένων των 
δοκιμών. Τα εν λόγω μέτρα απομόνωσης (καραντίνας) 
κοινοποιούνται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής στην Επιτροπή της Ε.Ε. και στις αρμόδιες 
αρχές των άλλων Κρατών Μελών.

Άρθρο 4
(άρθρο 3 οδηγίας 2008/61/ΕΚ)

1. Πριν από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, η Διεύ−
θυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής γνωστοποιεί 
στην Επιτροπή της Ε.Ε. και στις αρμόδιες αρχές των 
άλλων Κρατών Μελών έναν κατάλογο με τις ποσότη−
τες του εγκεκριμένου υλικού που έχουν εισαχθεί και 
διακινηθεί βάσει του παρόντος διατάγματος κατά τη 
διάρκεια της προηγούμενης περιόδου ενός έτους που 

λήγει στις 30 Ιουνίου καθώς και οποιαδήποτε τυχόν 
μόλυνση από επιβλαβείς οργανισμούς του υλικού αυτού, 
η οποία έχει επιβεβαιωθεί στο πλαίσιο των μέτρων 
απομόνωσης (καραντίνας), συμπεριλαμβανομένων των 
δοκιμών που διενεργούνται σύμφωνα με το Παράρτημα 
III, εντός της ίδιας χρονικής περιόδου.

2. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής συ−
νεργάζεται διοικητικά με τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 
2, παράγραφος 1 περίπτωση ζ) του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) 
και με την Επιτροπή της Ε.Ε., όσον αφορά την παροχή 
λεπτομερών στοιχείων για τις συνθήκες απομόνωσης 
(καραντίνας) και για τα μέτρα που έχουν επιβληθεί για 
τις συγκεκριμένες δραστηριότητες βάσει του παρόντος 
διατάγματος.

Άρθρο 5
(Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ οδηγίας 2008/61/ΕΚ)

Κατωτέρω παρατίθενται τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ 
που έχουν ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 3, παράγραφος 1 του 
παρόντος διατάγματος, ισχύουν τα ακόλουθα:

– η φύση και οι στόχοι των δραστηριοτήτων για τις 
οποίες προβλέπεται η εισαγωγή ή η διακίνηση του 
υλικού, πρέπει να έχουν εξεταστεί από τη Διεύθυνση 
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και να διαπιστωθεί ότι 
είναι σύμφωνες με τη έννοια των δοκιμών ή των επιστη−
μονικών σκοπών και των εργασιών επιλογής ποικιλιών 
που προβλέπονται στο π.δ. 365/2002 (Α΄ 307),

– οι συνθήκες απομόνωσης (καραντίνας) των εγκατα−
στάσεων και του εξοπλισμού του χώρου ή των χώρων 
στους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι δραστηριότη−
τες, πρέπει να έχουν επιθεωρηθεί από την οικεία υπη−
ρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου για να διαπιστωθεί ότι 
πληρούνται οι διατάξεις του σημείου 2 και εγκρίνονται 
από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής,

– η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής περιο−
ρίζει την ποσότητα του υλικού έτσι ώστε αυτό να επαρ−
κεί για τις εγκεκριμένες δραστηριότητες και σε καμία 
περίπτωση η ποσότητα αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τις ποσότητες που έχουν καθοριστεί σε συνάρτηση με 
τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις απομόνωσης,

– τα επιστημονικά και τεχνικά προσόντα του προσω−
πικού το οποίο πρόκειται να αναλάβει τις δραστηριό−
τητες, πρέπει να έχουν εξεταστεί και εγκριθεί από τη 
Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

2. Για την εφαρμογή του σημείου 1, οι συνθήκες απο−
μόνωσης (καραντίνας) των εγκαταστάσεων και του 
εξοπλισμού του χώρου ή των χώρων στους οποίους 
θα πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες πρέπει να 
είναι επαρκείς ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής με−
ταχείριση του υλικού έτσι ώστε να περιορίζονται οι 
επιβλαβείς οργανισμοί και να εξαλείφεται ο κίνδυνος 
εξάπλωσής τους. Για κάθε δραστηριότητα που αναφέρε−
ται στην αίτηση, ο κίνδυνος εξάπλωσης των επιβλαβών 
οργανισμών που διατηρούνται σε συνθήκες απομόνω−
σης (καραντίνας), καθορίζεται από τη Διεύθυνση Προ−
στασίας Φυτικής Παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη το 
είδος του υλικού, την προβλεπόμενη δραστηριότητα και 
την βιολογία των επιβλαβών οργανισμών, τους τρόπους 
εξάπλωσής τους, την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον 
και άλλους σχετικούς παράγοντες που αφορούν τον 
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κίνδυνο που συνεπάγεται το εν λόγω υλικό. Η Διεύθυνση 
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής μετά την αξιολόγηση 
του κινδύνου, πρέπει να εξετάσει και να καθορίσει όπου 
ενδείκνυται:

α) τα ακόλουθα μέτρα απομόνωσης (καραντίνας) για 
τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τις διαδικασίες 
εργασίας:

– φυσική απομόνωση από όλα τα άλλα φυτά/υλικό 
επιβλαβών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της εξέ−
τασης ελέγχου της βλάστησης των γειτονικών περιο−
χών,

– ορισμός ενός υπεύθυνου ατόμου για τις δραστη−
ριότητες,

– περιορισμένη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στον 
εξοπλισμό και στις γειτονικές περιοχές, εφόσον απαι−
τείται, μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό,

– κατάλληλος προσδιορισμός των εγκαταστάσεων 
και του εξοπλισμού όπου θα αναφέρονται το είδος των 
δραστηριοτήτων και το υπεύθυνο προσωπικό,

– τήρηση ενός αρχείου των δραστηριοτήτων που 
πραγματοποιούνται και ενός εγχειριδίου των διαδικα−
σιών εργασίας συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
σε περίπτωση διαφυγής επιβλαβών οργανισμών από 
την απομόνωση,

– κατάλληλα συστήματα ασφαλείας και συναγερ−
μού,

– κατάλληλα μέτρα ελέγχου για την αποτροπή εισό−
δου και εξάπλωσης των επιβλαβών οργανισμών εντός 
των εγκαταστάσεων,

– ελεγχόμενες διαδικασίες δειγματοληψίας και μετα−
φοράς του υλικού μεταξύ των εγκαταστάσεων και της 
λοιπής υποδομής,

– ελεγχόμενη διάθεση αποβλήτων, εδάφους και νερού, 
όπου ενδείκνυται,

– κατάλληλες διαδικασίες υγιεινής και απολύμανσης 
και τεχνικά μέσα για το προσωπικό, κτίρια και εξοπλι−
σμό,

– κατάλληλα μέτρα και εξοπλισμός για την ασφαλή 
διάθεση του πειραματικού υλικού,

– κατάλληλες εγκαταστάσεις και διαδικασίες βιολογι−
κού ελέγχου (συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών)· και

β) επιπρόσθετα μέτρα απομόνωσης (καραντίνας) 
σύμφωνα με τα ειδικά βιολογικά και επιδημιολογικά 

χαρακτηριστικά του είδους του συγκεκριμένου υλικού 
και των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων,

– διατήρηση σε εγκαταστάσεις με χωριστό θάλαμο και 
«διπλή θύρα» για την είσοδο του προσωπικού,

– διατήρηση υπό αρνητική πίεση αέρα,
– διατήρηση σε προστατευτικούς κλωβούς, με το 

κατάλληλο μέγεθος βροχίδων πλέγματος και άλλους 
φραγμούς, π.χ. υδάτινος φραγμός για ακάρεα, κλειστούς 
περιέκτες εδάφους για νηματώδεις, ηλεκτρικές παγίδες 
εντόμων,

– διατήρηση σε απομόνωση από άλλους επιβλαβείς 
οργανισμούς και υλικά, π.χ. ιωμένο θρεπτικό φυτικό υλι−
κό, ξενιστές,

– διατήρηση υλικού για αναπαραγωγή σε κλωβούς 
αναπαραγωγής με μηχανισμούς χειρισμού,

– οι επιβλαβείς οργανισμοί να μην διασταυρώνονται 
με ιθαγενείς φυλές ή είδη,

– οι επιβλαβείς οργανισμοί να μην τίθενται σε συνεχή 
καλλιέργεια,

– διατήρηση σε συνθήκες αυστηρού ελέγχου του 
πολλαπλασιασμού των επιβλαβών οργανισμών, π.χ. 
υπό περιβαλλοντικές συνθήκες τέτοιες ώστε να μην 
παρουσιάζεται διάπαυση,

– διατήρηση κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται 
η εξάπλωση από πολλαπλασιαστικές μονάδες, π.χ. να 
αποφεύγονται τα ρεύματα αέρα,

– διαδικασίες για τον έλεγχο της καθαρότητας των 
καλλιεργειών των επιβλαβών οργανισμών από παράσιτα 
και άλλους επιβλαβείς οργανισμούς,

– κατάλληλα προγράμματα ελέγχου του υλικού για 
την εξάλειψη πιθανών φορέων,

– για τις δραστηριότητες in vitro, μεταχείριση του 
υλικού σε ασηπτικές συνθήκες: εξοπλισμός του εργα−
στηρίου για την πραγματοποίηση διαδικασιών σε αση−
πτικές συνθήκες,

– διατήρηση των επιβλαβών οργανισμών που διαδί−
δονται με φορείς σε συνθήκες που να αποκλείουν την 
εξάπλωση μέσω του φορέα, π.χ. ελεγχόμενο μέγεθος 
βροχίδων πλέγματος, απομόνωση εδάφους,

– εποχιακή απομόνωση για να εξασφαλίζεται ότι οι 
δραστηριότητες πραγματοποιούνται κατά τις περιόδους 
χαμηλού κινδύνου για την υγεία των φυτών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Υπόδειγμα Eγγράφου Έγκρισης (Letter of Authority) για την εισαγωγή και/ή διακίνηση επιβλαβών οργανισμών, 
φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς και για εργασίες 

επιλογής ποικιλιών.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (LETTER OF AUTHORITY)
1. Όνομα και διεύθυνση αποστολέα/οργανισμού φυτοπροστασίας 
της χώρας καταγωγής του υλικού.

Έγγραφο Έγκρισης (Letter of Authority)

για την εισαγωγή και/ή διακίνηση επιβλαβών ορ−
γανισμών, φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειμένων για δοκιμές ή για επιστημονικούς 

σκοπούς και για εργασίες επιλογής ποικιλιών (εκ−
δίδεται βάσει της Οδηγίας 2008/61/ΕΚ)

2. Όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου για τις εγκεκριμένες δρα−
στηριότητες

3. Επωνυμία της επίσημης αρμόδιας αρχής του Κρά−
τους Μέλους της Ε.Ε. που εκδίδει το Έγγραφο έγκρι−
σης (Letter of Authority)

4. Διεύθυνση και περιγραφή του συγκεκριμένου χώρου ή χώρων 
για την απομόνωση (καραντίνα).

5. Τόπος καταγωγής (αποδεικτικά έγγραφα που επι−
συνάπτονται για υλικό καταγωγής μιας τρίτης χώ−
ρας)

6. Αριθμός φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου:
ή αριθμός Πιστοποιητικού φυτοϋγείας:

7. Δηλωθέν σημείο εισόδου για υλικό που εισάγεται από μία τρί−
τη χώρα

8. Επιστημονικό όνομα ή ονόματα του υλικού, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών επιβλαβών 
οργανισμών

9. Ποσότητα υλικού

10. Είδος υλικού

11. Πρόσθετη δήλωση

Το υλικό αυτό [εισάγεται / διακινείται (1) στην Κοινότητα βάσει της Οδηγίας 2008/61/ΕΚ

(1) διαγράφεται η περιττή ένδειξη

12. Πρόσθετες πληροφορίες

13. Θεώρηση από την επίσημη υπηρεσία του Κράτους 
Μέλους καταγωγής του υλικού.

Τόπος θεώρησης:

Ημερομηνία:

΄Ονομα και υπογραφή του εξουσιοδοτημένου υπαλλή−
λου:

14. Σφραγίδα της επίσημης υπηρεσίας που εκδίδει το έγγρα−
φο έγκρισης (Letter of Authority)

Τόπος έκδοσης:

Ημερομηνία:

Όνομα και υπογραφή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ (ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ) ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕ−
ΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΛΕΥ−

ΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ (ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ)

ΜΕΡΟΣ Α΄

Για ορισμένα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντι−
κείμενα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III του 
π.δ. 365/2002 (Α΄ 307)

Τμήμα Ι: Φυτά Citrus l., Fortunela Swingle, Poncirus Raf. 
και τα υβρίδιά τους, εκτός των καρπών και των σπόρων 
προς σπορά

1. Το φυτικό υλικό, όπου ενδείκνυται, υποβάλλεται σε 
κατάλληλες θεραπευτικές διαδικασίες όπως ορίζεται 
στις Τεχνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες του FAO/IPGRI.

2. Το φυτικό υλικό, μετά από την εφαρμογή των θερα−
πευτικών διαδικασιών που προβλέπονται στο σημείο 1, 
υποβάλλεται σε διαδικασίες ελέγχου στο σύνολό του. 
Όλο το φυτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των φυ−
τών δεικτών παραμένει στις εγκεκριμένες εγκαταστά−
σεις υπό τις συνθήκες απομόνωσης (καραντίνας) που 
προβλέπονται στο Παράρτημα Ι. Το φυτικό υλικό που 
προορίζεται για έγκριση με σκοπό την επίσημη ελευθέ−
ρωσή του διατηρείται σε συνθήκες που εξασφαλίζουν 
ένα κανονικό κύκλο βλαστικής ανάπτυξης και υπόκειται 
σε μακροσκοπικό έλεγχο για σημεία και συμπτώματα 
παρουσίας επιβλαβών οργανισμών συμπεριλαμβανο−
μένων όλων των σχετικών επιβλαβών οργανισμών που 
αναφέρονται στο π.δ.365/2002 (Α΄ 307) κατά την άφιξη 
και μεταγενέστερα, σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου βιολογικού ελέγχου.

3. Για την εφαρμογή του σημείου 2, το φυτικό υλικό 
υποβάλλεται σε έλεγχο για τους επιβλαβείς οργανι−
σμούς (διενέργεια δοκιμών και ταυτοποίηση) σύμφωνα 
με τις ακόλουθες διαδικασίες:

3.1. Η δοκιμή πρέπει να χρησιμοποιεί κατάλληλες 
εργαστηριακές μεθόδους και, όπου ενδείκνυται, φυτά 
δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των Citrus sinensis (L.) 
Osbeck, C. aurantifolia Christm, Swing, C. medica L., C. 
reticulata Blanco και Sesamum L., με σκοπό την ανί−
χνευση τουλάχιστον των ακολούθων επιβλαβών ορ−
γανισμών:

α) Citrus greening bacterium
β) Citrus variegated chlorosis
γ) Citrus mosaic virus
δ) Citrus tristeza virus (all isolates)
ε) Citrus vein enation woody gall
στ) Leprosis
ζ) Naturally spreading psorosis
η) Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili
θ) Satsuma dwarf virus
ι) Spiroplasma citri Saglio et al
ια) Tatter leaf virus
ιβ) Witches’ broom (MLO).
ιγ) Xanthomonas campestris (όλα τα παθογόνα στε−

λέχη για Citrus)·
3.2. Για ασθένειες όπως Blight και Blight − like για τις 

οποίες δεν υπάρχουν βραχυπρόθεσμες διαδικασίες 
ελέγχου το φυτικό υλικό υποβάλλεται κατά την άφιξη σε 
μικροεμβολιασμό σε σπορόφυτα που αναπτύχθηκαν υπό 
ασηπτικές συνθήκες όπως αναφέρεται στις Tεχνικές 
Kατευθυντήριες Oδηγίες FAO/IPGRI και, τα φυτά που 

προκύπτουν πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπευτικές 
μεθόδους σύμφωνα με το σημείο 1.

4. Το φυτικό υλικό που υπόκειται στους μακροσκο−
πικούς ελέγχους που αναφέρονται στο σημείο 2 και 
στο οποίο έχουν παρατηρηθεί σημεία και συμπτώματα 
επιβλαβών οργανισμών, πρέπει να αποτελεί αντικείμε−
νο έρευνας στην οποία περιλαμβάνεται η διενέργεια 
δοκιμών όπου είναι απαραίτητο, για τον καθορισμό, 
όσο αυτό είναι δυνατό, της ταυτότητας των επιβλα−
βών αυτών οργανισμών που προκαλούν τα σημεία και 
τα συμπτώματα.

Τμήμα ΙΙ: Φυτά Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. και 
Pyrus L. και τα υβρίδιά τους και Fragaria L., που προορί−
ζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά

1. Το φυτικό υλικό, όπου ενδείκνυται, πρέπει να υπο−
βάλλεται σε κατάλληλες θεραπευτικές διαδικασίες 
όπως ορίζεται στις Τεχνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες 
FAO/IPGRI.

2. Το φυτικό υλικό, μετά από την εφαρμογή των θερα−
πευτικών διαδικασιών που προβλέπονται στο σημείο 1, 
πρέπει να υποβληθεί σε έλεγχο, στο σύνολο του. Όλο το 
φυτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των φυτών δεικτών 
πρέπει να παραμείνει στις εγκεκριμένες εγκαταστά−
σεις υπό τις συνθήκες απομόνωσης που προβλέπονται 
στο Παράρτημα I. Φυτικό υλικό που προορίζεται για 
έγκριση με σκοπό την επίσημη ελευθέρωσή του πρέπει 
να κρατείται σε συνθήκες οι οποίες εξασφαλίζουν ένα 
κανονικό κύκλο βλαστικής ανάπτυξης και να υπόκειται 
σε μακροσκοπικό έλεγχο για σημεία και συμπτώματα 
παρουσίας επιβλαβών οργανισμών συμπεριλαμβανο−
μένων όλων των σχετικών επιβλαβών οργανισμών που 
αναφέρονται στο π.δ.365/2002 (Α΄ 307) κατά την άφιξη 
και μεταγενέστερα, σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου βιολογικού ελέγχου.

3. Για τους σκοπούς του σημείου 2, το φυτικό υλικό 
πρέπει να υποβάλλεται σε βιολογικό έλεγχο για την 
παρουσία επιβλαβών οργανισμών (εξέταση και ταυτο−
ποίηση) σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες:

3.1 Στην περίπτωση του Fragaria L., ανεξαρτήτως της 
χώρας προέλευσης του φυτικού υλικού, για τις δοκιμές 
πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες εργαστηριακές 
μέθοδοι και, όπου ενδείκνυται, φυτά δείκτες συμπε−
ριλαμβανομένων των Fragaria vesca, F. virginiana και 
Chenopodium spp. για την ανίχνευση τουλάχιστον των 
ακολούθων επιβλαβών οργανισμών:

α) Arabis mosaic virus
β) Raspberry ringspot virus
γ) Strawberry crinkle virus
δ) Strawberry latent «C» virus
ε) Strawberry latent ringspot virus
στ) Strawberry mild yellow edge virus
ζ) Strawberry vein banding virus
η) Strawberry witches’ broom mycoplasm
θ) Tomato black ring virus
ι) Tomato ringspot virus
ια) Colletotrichum acutatum Simmonds
ιβ) Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae Wilcox 

& Duncan
ιγ) Xanthomonas fragariae Kennedy & King.
3.2. Στην περίπτωση Malus Mill.:
i) όταν το φυτικό υλικό κατάγεται από μία χώρα η 

οποία δεν είναι γνωστό να είναι απαλλαγμένη από 
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οποιονδήποτε από τους ακόλουθους επιβλαβείς ορ−
γανισμούς:

α) Apple proliferation mycroplasm
β) Cherry rasp leaf virus (American),
για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλλη−

λες εργαστηριακές μέθοδοι και, όπου απαιτείται, φυτά 
δείκτες για την ανίχνευση των σχετικών επιβλαβών 
οργανισμών,

και
ii) ανεξαρτήτως της χώρας καταγωγής του φυτικού 

υλικού, για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κα−
τάλληλες εργαστηριακές μέθοδοι και όπου απαιτείται, 
φυτά δείκτες για την ανίχνευση τουλάχιστον των ακό−
λουθων επιβλαβών οργανισμών:

α) Tobacco ringspot virus
β) Tomato ringspot virus
γ) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
3.3. Στην περίπτωση Prunus L., όπως ενδείκνυται για 

κάθε ένα είδος Prunus:
i) όταν το φυτικό υλικό κατάγεται από μία χώρα η 

οποία δεν είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένη από 
οποιοδήποτε από τους ακόλουθους επιβλαβείς οργα−
νισμούς:

α) Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
β) Cherry rasp leaf virus (American) ή
γ) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) 

Young et al.,
για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλ−

ληλες εργαστηριακές μέθοδοι και όπου ενδείκνυται, 
φυτά δείκτες για την ανίχνευση των σχετικών επιβλα−
βών οργανισμών:

και
ii) ανεξαρτήτως της χώρας καταγωγής του υλικού 

για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλλη−
λες εργαστηριακές μέθοδοι και όπου ενδείκνυται, φυτά 
δείκτες για την ανίχνευση τουλάχιστον των ακόλουθων 
επιβλαβών οργανισμών:

α) Little cherry pathogen (μη ευρωπαϊκοί πληθυσμοί)
β) Peach mosaic virus (American)
γ) Peach phony rickettsia
δ) Peach rosette mosaic virus
ε) Peach rosette mycoplasm
στ) Peach X−disease mycoplasm
ζ) Peach yellows mycoplasm
η) Plum line pattern virus (American)
θ) Plum pox virus
ι) Tomato ringspot virus
ια) Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye.
3.4. Στην περίπτωση Cydonia Mill και Pyrus L. ανεξαρ−

τήτως της χώρας καταγωγής του φυτικού υλικού, για 
τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες 
εργαστηριακές μέθοδοι, και όπου ενδείκνυται, φυτά δεί−
κτες, για την ανίχνευση τουλάχιστον των ακόλουθων 
επιβλαβών οργανισμών:

α) Erwinia amylovora (Burr) Winsl. et al.
β) Pear decline mycoplasm.
4. Το φυτικό υλικό που υποβάλλεται σε μακροσκο−

πικούς ελέγχους όπως προβλέπεται στο σημείο 2, και 
στο οποίο έχουν παρατηρηθεί σημεία και συμπτώματα 
παρουσίας επιβλαβών οργανισμών, πρέπει να αποτελεί 
αντικείμενο διερεύνησης στην οποία περιλαμβάνεται η 
διενέργεια δοκιμών, εφόσον ενδείκνυται, για τον κα−

θορισμό, όσο αυτό είναι δυνατόν, της ταυτότητας των 
επιβλαβών οργανισμών που προκαλούν τα σημεία και 
συμπτώματα.

Τμήμα ΙΙΙ: Φυτά Vitis L., εκτός των καρπών
1. Το φυτικό υλικό πρέπει να υποβάλλεται, όπου ενδεί−

κνυται, σε κατάλληλες θεραπευτικές διαδικασίες, όπως 
καθορίζονται στις Τεχνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες 
FAO/IPGRI.

2. Το φυτικό υλικό, μετά από την εφαρμογή των θε−
ραπευτικών διαδικασιών που προβλέπονται στο σημείο 
1, πρέπει να υπόκειται σε βιολογικό έλεγχο, στο σύνολό 
του. Όλο το φυτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των 
φυτών δεικτών πρέπει να παραμένει στις εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις σε συνθήκες απομόνωσης (καραντίνας) 
που προβλέπονται στο Παράρτημα I. Φυτικό υλικό που 
προορίζεται για έγκριση με σκοπό την επίσημη ελευ−
θέρωση πρέπει να κρατείται σε συνθήκες που εξασφα−
λίζουν ένα φυσιολογικό κύκλο βλαστικής ανάπτυξης 
και υποβάλλεται σε μακροσκοπικό έλεγχο για τη δι−
απίστωση τυχόν σημείων και συμπτωμάτων παρουσί−
ας επιβλαβών οργανισμών συμπεριλαμβανομένων των 
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) καθώς και όλων των άλλων 
σχετικών επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στο 
π.δ.365/2002 (Α΄ 307) κατά την άφιξη και μεταγενέστερα, 
σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια 
της περιόδου βιολογικού ελέγχου.

3. Για τους σκοπούς του σημείου 2, το φυτικό υλικό 
υποβάλλεται σε έλεγχο για την παρουσία επιβλαβών 
οργανισμών (διενέργεια δοκιμών και ταυτοποίηση) σύμ−
φωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες:

3.1. στην περίπτωση που το φυτικό υλικό κατάγεται 
από χώρα που δεν είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένη 
από τους ακόλουθους επιβλαβείς οργανισμούς:

i) Ajinashika disease
Για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλλη−

λη εργαστηριακή μέθοδος. Σε περίπτωση αρνητικού 
αποτελέσματος, το υλικό πρέπει να εμβολιαστεί επί 
της ποικιλίας αμπέλου Koshu και να φυλάσσεται υπό 
παρακολούθηση κατά τη διάρκεια τουλάχιστον δύο 
βλαστικών κύκλων,

ii) Grapevine stunt virus
Για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλλη−

λa φυτά δείκτες, συμπεριλαμβανομένης της ποικιλίας 
αμπέλου Campbell Early, και θα πρέπει να διενεργείται 
παρακολούθηση για ένα έτος.

iii) Summer mottle
Για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλλη−

λα φυτά δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των ποικιλιών 
αμπέλου Sideritis, Cabernet − Franc και Mission.

3.2. Ανεξαρτήτως της χώρας καταγωγής του φυτικού 
υλικού για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κα−
τάλληλες εργαστηριακές μέθοδοι και όπου ενδείκνυται, 
φυτά δείκτες για την ανίχνευση τουλάχιστον των ακό−
λουθων επιβλαβών οργανισμών:

α) Blueberry leaf mottle virus
β) Grapevine Flavescence dorée MLO και άλλα grape−

vine yellows
γ) Peach rosette mosaic virus
δ) Tobacco ringspot virus
ε) Tomato ringspot virus (στέλεχος «yellow vein» και 

άλλα στελέχη)
στ) Xylella fastidiosa (Well & Raju).
ζ) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et. al.
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4. Το φυτικό υλικό που υποβάλλεται σε μακροσκο−
πικoύς ελέγχους όπως προβλέπεται στο σημείο 2, και 
στο οποίο έχουν παρατηρηθεί σημεία και συμπτώματα 
παρουσίας επιβλαβών οργανισμών, υποβάλλεται σε διε−
ρεύνηση στην οποία περιλαμβάνεται η διενέργεια δοκι−
μών όπου ενδείκνυται, για τον καθορισμό, όσο αυτό είναι 
δυνατόν, της ταυτότητας των επιβλαβών οργανισμών 
που προκαλούν τα σημεία και τα συμπτώματα.

Τμήμα IV: Φυτά ειδών που σχηματίζουν στόλωνες ή 
κονδύλους Solanum L. ή υβρίδια τους, που προορίζονται 
για φύτευση

1. Το φυτικό υλικό, όπου ενδείκνυται, πρέπει να υπο−
βάλλεται στις θεραπευτικές διαδικασίες, όπως ορίζεται 
στις Τεχνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες FAO/IPGRI.

2. Κάθε μονάδα φυτικού υλικού, μετά από την εφαρ−
μογή των θεραπευτικών διαδικασιών που διενεργούνται 
σύμφωνα με το σημείο 1, πρέπει να αποτελεί αντικείμενο 
ελέγχου. Όλο το φυτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων 
των φυτών δεικτών, πρέπει να παραμείνει στις εγκε−
κριμένες εγκαταστάσεις υπό τις συνθήκες απομόνω−
σης που προβλέπονται στο Παράρτημα I. Φυτικό υλικό 
που προορίζεται για έγκριση με σκοπό την επίσημη 
ελευθέρωσή του πρέπει να κρατείται σε συνθήκες οι 
οποίες ευνοούν ένα κανονικό κύκλο βλαστικής ανάπτυ−
ξης και υποβάλλεται σε μακροσκοπικό έλεγχο για τη 
διαπίστωση σημείων και συμπτωμάτων παρουσίας επι−
βλαβών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
σχετικών επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στο 
π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) και της ασθένειας potato yellow 
vein disease, κατά την άφιξή του και μεταγενέστερα σε 
τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι τη γήρανση, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου βιολογικού ελέγχου.

3. Οι διαδικασίες βιολογικού ελέγχου που αναφέρονται 
στο σημείο 2 ακολουθούν τις τεχνικές προδιαγραφές 
που περιγράφονται στο σημείο 5, για τον εντοπισμό 
τουλάχιστον των ακόλουθων επιβλαβών οργανισμών:

– Βακτήρια:
α) Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. 

sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al
β) Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
– Ιοί και οργανισμοί όμοιοι με τους ιούς:
α) Andean potato latent virus,
β) Potato black ringspot virus,
γ) Potato spindle tuber viroid,
δ) Potato yellowing alphamovirus,
ε) Potato virus T,
στ) Andean potato mottle virus,
ζ) Common potato viruses A, M, S, V, X και Y (συμπε−

ριλαμβανομένων των Yo, Yn και Yc) και potato leaf roll 
virus.

Όμως, στην περίπτωση αληθών σπόρων προς σπορά 
γεωμήλων, οι διαδικασίες ελέγχου πραγματοποιούνται 
για τον εντοπισμό τουλάχιστον των ιών και των όμοιων 
προς τους ιούς παθογόνων που αναφέρονται ανωτέρω 
στα στοιχεία α) έως ε).

4. Το φυτικό υλικό, που υποβάλλεται στους μακροσκο−
πικούς ελέγχους οι οποίοι αναφέρονται στο σημείο 2 και 
στο οποίο έχουν παρατηρηθεί σημεία και συμπτώματα 
επιβλαβών οργανισμών, πρέπει να αποτελεί αντικείμε−
νο έρευνας, στην οποία περιλαμβάνεται η διενέργεια 
δοκιμών όπου είναι αναγκαίο, για τον καθορισμό, όσο 
αυτό είναι εφικτό, της ταυτότητας των επιβλαβών οργα−
νισμών που προκαλούν τα σημεία και τα συμπτώματα.

5. Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
σημείο 3 είναι οι ακόλουθες:

– Βακτήρια
1. Για κόνδυλους, ελέγχεται το σημείο πρόσφυσης του 

στολωνίου κάθε κονδύλου. Το τυπικό μέγεθος δείγμα−
τος αποτελείται από 200 κόνδυλους. Όμως, η διαδικασία 
μπορεί να εφαρμόζεται σε δείγματα με λιγότερους από 
200 κονδύλους.

2. Για φυτάρια και τμήματα φυτών (cuttings), συμπε−
ριλαμβανομένων των μικροφυτών (micro−plants), ελέγ−
χονται τα κατώτερα τμήματα του βλαστού και, όπου 
ενδείκνυται, οι ρίζες, για κάθε μονάδα φυτικού υλικού.

3. Συνιστάται ο έλεγχος των απογόνων κονδύλων ή 
της βάσης των βλαστών για είδη που δεν σχηματίζουν 
κονδύλους, μετά από ένα ομαλό κύκλο βλάστησης, μετά 
τους ελέγχους που αναφέρονται στα σημεία 1 και 2.

4. Για το υλικό που αναφέρεται στο σημείο 1, η 
μέθοδος δοκιμασίας για Clavibacter michiganensis 
(Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spiekcermann et 
Kotthoff) Davis et al είναι η Κοινοτική μέθοδος που κα−
θορίζεται στο Παράρτημα I της υπ’ αριθμ. 399882/1994 
(Β΄ 743) απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας 
και Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
117698/2007 (Β΄ 562) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμόζεται για το υλικό 
που αναφέρεται στο σημείο 2.

5. Για το υλικό που αναφέρεται στο σημείο 1, η μέ−
θοδος δοκιμασίας για Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al. είναι το πρόγραμμα δοκιμών που κα−
θορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του π.δ. 255/2000 (Α΄ 214), 
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 108/2007 (Α΄ 137). Η 
μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμόζεται για το υλικό που 
αναφέρεται στο σημείο 2.

– Ιοί και οργανισμοί όμοιοι με ιούς, εκτός από potato 
spindle tuber viroid

1. Η ελάχιστη δοκιμή βλαστικού υλικού (κόνδυλοι, φυ−
τάρια και τμήματα φυτών συμπεριλαμβανομένων μικρο−
φυτών) περιλαμβάνει ορολογική δοκιμή που πραγματο−
ποιείται κατά ή κοντά στην άνθηση για κάθε επιβλαβή 
οργανισμό που περιλαμβάνεται στον κατάλογο εκτός 
του potato spindle tuber viroid (ιοειδές των ατρακτοειδών 
κονδύλων της πατάτας), που ακολουθείται από βιολο−
γική δοκιμή του υλικού που έδωσε αρνητικά αποτελέ−
σματα στην ορολογική δοκιμή. Για Potato leaf roll virus 
(ιός του καρουλιάσματος των φύλλων της πατάτας) 
πραγματοποιούνται δύο ορολογικές δοκιμές.

2. Η ελάχιστη εξέταση (δοκιμή) για τους αληθείς σπό−
ρους προς σπορά είναι η ορολογική δοκιμή ή η βιολο−
γική δοκιμή στην περίπτωση που δεν διατίθεται ορο−
λογική δοκιμή. Συνιστάται η επανάληψη της εξέτασης 
(δοκιμής) ενός ποσοστού φυτών που έδωσαν αρνητικά 
αποτελέσματα και η εξέταση αυτών που έδωσαν οριακά 
αποτελέσματα με άλλη μέθοδο.

3. Οι ορολογικές και βιολογικές δοκιμές που αναφέ−
ρονται στα σημεία 1 και 2 πραγματοποιούνται σε φυτά 
θερμοκηπίου, για τα οποία έχουν ληφθεί δείγματα από 
δύο τουλάχιστον θέσεις σε κάθε βλαστό συμπεριλαμ−
βανομένου ενός νεαρού πλήρως ανεπτυγμένου φυλλα−
ρίου στην κορυφή του κάθε βλαστού και παλαιότερου 
φυλλαρίου σε μέση θέση· διενεργείται εξέταση κάθε 
βλαστού λόγω της πιθανότητας μη διασυστηματικής 
μόλυνσης. Στην περίπτωση των ορολογικών δοκιμών, 
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δεν ομαδοποιούνται φυλλάρια από διαφορετικά φυτά, 
εκτός εάν ο βαθμός ομαδοποίησης έχει επικυρωθεί 
για τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο· δύνανται όμως να 
ομαδοποιούνται φυλλάρια από κάθε στέλεχος για να 
αποτελέσουν δείγμα από κάθε φυτό. Στην περίπτωση 
των βιολογικών δοκιμών, δύνανται να ομαδοποιούνται 
μέχρι πέντε φυτά για εμβολιασμό τουλάχιστο δύο φυ−
τοδεικτών.

4. Οι κατάλληλοι φυτοδείκτες που χρησιμοποιούνται 
για τη βιολογική δοκιμή που αναφέρεται στα σημεία 1 
και 2 είναι αυτοί που περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
του Ευρωπαϊκού και Μεσογειακού Οργανισμού Προστα−
σίας Φυτών (ΕΡΡΟ), ή άλλοι επίσημα εγκεκριμένοι φυτο−
δείκτες, που αποδεδειγμένα ανιχνεύουν τους ιούς.

5. Μόνο υλικό που έχει άμεσα εξεταστεί αποδεσμεύ−
εται από την απομόνωση (καραντίνα). Σε περίπτωση 
βιολογικού ελέγχου οφθαλμών, αποδεσμεύονται μόνο οι 
απόγονοι των οφθαλμών που εξετάστηκαν. Ο κόνδυλος 
δεν αποδεσμεύονται λόγω πιθανών προβλημάτων με μη 
διασυστηματικές μολύνσεις.

– Potato spindle tuber viroid (ιοειδές των ατρακτοειδών 
κονδύλων της πατάτας)

1. Για κάθε υλικό, εξετάζονται φυτά θερμοκηπίου, καλά 
ανεπτυγμένα αλλά πριν από την άνθηση και την παρα−
γωγή γύρεως. Η δοκιμή που διενεργείται σε βλαστούς 
κονδύλων/φυτά in vitro/μικρά φυτάρια θεωρείται μόνο 
ως προκαταρκτική δοκιμή.

2. Τα δείγματα λαμβάνονται από πλήρως αναπτυγμένα 
φυλλάρια στην κορυφή κάθε στελέχους του φυτού.

3. Κάθε υλικό που υποβάλλεται σε εξέταση καλλιερ−
γείται σε θερμοκρασίες όχι μικρότερες των 18οC στο 
φως (κατά προτίμηση σε θερμοκρασίες ανώτερες των 
20 °C) και με φωτοπερίοδο τουλάχιστον 16 ωρών.

4. Η εξέταση πραγματοποιείται με ραδιενεργούς ή μη 
ραδιενεργούς ανιχνευτές cDNA ή RNA−probes, με ανά−
στροφη ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου 
(με χρωστική αργύρου) ή με αντίστροφη μεταγραφή 
− αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (RT−PCR).

5. Ο μέγιστος βαθμός ομαδοποίησης για τους ανι−
χνευτές ή την ανάστροφη ηλεκτροφόρηση σε πηκτή 
πολυακρυλαμιδίου είναι 5. Η χρήση αυτού του βαθμού 
ομαδοποίησης, ή μεγαλύτερου, απαιτεί την επικύρωσή 
του.

ΜΕΡΟΣ Β΄

Για φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα τα 
οποία περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα II και IV του 
π.δ. 365/2002 (Α΄ 307).

1. Τα επίσημα μέτρα απομόνωσης (καραντίνας) πρέπει 
να περιλαμβάνουν κατάλληλες επιθεωρήσεις από τις 
υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου και εξετάσεις από 
τα επίσημα εργαστήρια για τους σχετικούς επιβλαβείς 
οργανισμούς που αναφέρονται στα Παραρτήματα I και II 

του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) και πρέπει να εφαρμόζονται με 
τήρηση των ειδικών απαιτήσεων που καθορίζονται στο 
Παράρτημα IV του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) για ορισμένους 
επιβλαβείς οργανισμούς, ανάλογα με την περίπτωση. 
Όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις, οι μέθοδοι που χρη−
σιμοποιούνται για τα μέτρα απομόνωσης (καραντίνας) 
πρέπει να είναι αυτές που καθορίζονται στο Παράρτημα 
IV του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) ή άλλα ισοδύναμα επίσημα 
εγκεκριμένα μέτρα.

2. Πρέπει να διαπιστωθεί ότι τα φυτά, φυτικά προϊόντα 
και άλλα αντικείμενα είναι ελεύθερα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του σημείου 1, από τους σχετικούς επιβλαβείς 
οργανισμούς που καθορίζονται στα Παραρτήματα I, II 
και IV του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) για τα εν λόγω φυτά, 
φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα.

Άρθρο 6
Εξουσιοδοτική διάταξη

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομερειακού και 
τεχνικού χαρακτήρα ζητήματα για την εκτέλεση των 
διατάξεων του παρόντος και να τροποποιούνται τα Πα−
ραρτήματα του παρόντος, σύμφωνα με τις Οδηγίες της 
Επιτροπής της Ε.Ε.

Άρθρο 7
(άρθρο 5 Οδηγίας 2008/61/ΕΚ)

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος καταργεί−
ται το π.δ. 141/1998 (Α΄ 108) «Θέσπιση όρων εισαγωγής 
και διακίνησης ορισμένων επιβλαβών οργανισμών στη 
χώρα, για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς, σε 
συμμόρφωση με τις οδηγίες 95/44/ΕΚ και 97/46/ΕΚ της 
Επιτροπής», όπου δε γίνεται αναφορά στις καταργούμε−
νες αυτές διατάξεις, νοούνται οι διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος.

Άρθρο 8
(άρθρο 6 Οδηγίας 2008/61/ΕΚ)

Έναρξη ισχύος

To παρόν διάταγμα αρχίζει να ισχύει από την 8η Ιου−
λίου 2008.

Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
διατάγματος.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ 



6574 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*01001940110090012*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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