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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 1564/1985  «Οργάνωση παραγωγής και εµπορίας του 

πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α΄ 164).  

β) Των υποπαραγράφων Ε.5 και Ε.10 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 

4152/2013 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» 

(Α΄107), όπως ισχύουν.  

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά  

Όργανα, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98). 

δ) της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις 

στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των 

ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων» (Α΄32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε µε 

την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384 /2016 (Α΄78). 

2. Τον ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων 

περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων» (Α΄ 32), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

3. Το π.δ. 125/2016 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 

210). 

4. Την αριθ. 11226/133908/30-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων Βασίλειο Κόκκαλη» (Β΄ 3903). 

5.Την αριθµ. 241/78562/19-07-2017 εισήγηση του Προϊσταµένου της Γενικής ∆/νσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σύµφωνα µε 

την περ. ε ΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν.4270/2014 (Α΄ 143).    
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6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε 

 

 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός −  πεδίο εφαρµογής 

 

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισµός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας 

έναρξης λειτουργίας των φυτωριακών επιχειρήσεων µητρικών φυτειών αµπέλου παραγωγής 

αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού.  

2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται στις φυτωριακές επιχειρήσεις µητρικών 

φυτειών αµπέλου φυσικών και νοµικών προσώπων, οι οποίες λειτουργούν για την παραγωγή 

αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού, ήτοι ποικιλιών υποκειµένου αµπέλου και εµβολιοληψίας, 

που είναι εγγεγραµµένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούµενων Φυτικών Ειδών 

σύµφωνα µε την αριθµ. 396943/9.9.1992 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και 

Γεωργίας (Β΄ 684),όπως συµπληρώθηκε µε την αριθµ. 290779/13.3.1997 απόφαση του 

Υπουργού Γεωργίας (Β΄193), ή στους αντίστοιχους Εθνικούς Καταλόγους των κρατών µελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

Άρθρο 2 

Ορισµοί 

 

Για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας νοούνται ως: 

1. «Μητρική φυτεία αµπέλου»: αµπελώνες άρριζων µοσχευµάτων εµβολιάσιµων και 

ριζοβολίας ή εµβολιοµοσχευµάτων.  

2. «Φυτωριακή επιχείρηση µητρικής φυτείας αµπέλου»: Η επιχείρηση (φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο) που κατέχει µητρική φυτεία αµπέλου και εµπορεύεται το παραγόµενο 

πολλαπλασιαστικό υλικό.  

3. «Ποικιλία αντιφυλλοξηρικού υποκειµένου αµπέλου»: Η ποικιλία αµπέλου, η οποία 

καλλιεργείται για την παραγωγή υλικών αγενούς πολλαπλασιασµού της αµπέλου και παρέχει 

το υπόγειο µέρος του φυτού.  

4. «Ποικιλία εµβολιοληψίας αµπέλου»: Η ποικιλία σταφιδοποιΐας, η οινοποιήσιµη και η 

επιτραπέζια ποικιλία αµπέλου, οι οποίες καλλιεργούνται για την παραγωγή υλικών αγενούς 

πολλαπλασιασµού της αµπέλου και παρέχουν το υπέργειο τµήµα του φυτού. 

5. «Ποικιλία σταφιδοποιΐας»: Η ποικιλία αµπέλου, η οποία καλλιεργείται για την παραγωγή 

ξηρής σταφίδας. 

6. «Οινοποιήσιµη ποικιλία αµπέλου»: Η ποικιλία αµπέλου,  η  οποία καλλιεργείται  για  την  

παραγωγή σταφυλιών που προορίζονται για την παραγωγή οίνων.  

7. «Επιτραπέζια ποικιλία αµπέλου»: Η ποικιλία αµπέλου, η οποία καλλιεργείται για την 

παραγωγή σταφυλιών τα οποία προορίζονται για νωπή κατανάλωση. 

 

 

       Άρθρο 3 

Προϋποθέσεις έναρξης λειτουργίας φυτωριακών επιχειρήσεων µητρικών φυτειών 

αµπέλου 

 

Η φυτωριακή επιχείρηση µητρικής φυτείας αµπέλου πρέπει να πληροί τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

α) Nα απασχολεί, υπεύθυνο επιστήµονα πτυχιούχο γεωπόνο του πανεπιστηµιακού τοµέα ή 

πτυχιούχο του τεχνολογικού τοµέα της ηµεδαπής, ειδικότητας σχετικής µε τη δραστηριότητα 

της επιχείρησης, όπως η συσχέτιση αυτή αποδεικνύεται από την κείµενη για τα επαγγελµατικά 

δικαιώµατα νοµοθεσία ή πτυχιούχο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών άλλου κράτους µέλους 

της Ε.Ε ή κάτοχο ισότιµου πτυχίου ή διπλώµατος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών χωρών 

εκτός της Ε.Ε. 
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Ως υπεύθυνος επιστήµονας δύναται να απασχολείται και προσωπικό ισότιµα εκπαιδευµένο 

στην παραγωγή και εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως αυτό ορίζεται στο π.δ. 

145/2014 (Α΄235) ή προσωπικό ισότιµα εκπαιδευµένο σε άλλα κράτη-µέλη στην παραγωγή 

και εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, σύµφωνα µε την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου 

Ε.10. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107).  

Ο υπεύθυνος επιστήµονας των ανωτέρων εδαφίων απασχολείται µε συµβάσεις εξαρτηµένης 

εργασίας πλήρους ή µερικής απασχόλησης ή µε σύµβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών 

σύµφωνα µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε.10. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει. Στην περίπτωση της µερικής απασχόλησης ή της 

απασχόλησης µε σύµβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών του υπεύθυνου επιστήµονα η 

επιχείρηση εµπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό, εφόσον απασχολεί προσωπικό το οποίο έχει 

λάβει τις σχετικές συστάσεις του υπεύθυνου επιστήµονα όσον αφορά το υλικό αυτό.  

Σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναγγέλων πληροί τις προϋποθέσεις των δύο πρώτων εδαφίων της 

παρούσας περίπτωσης δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για τον σκοπό αυτό. 

β) Εγκαθίσταται, σε αρδευόµενη έκταση, ιδιόκτητη ή µη, χωρίς ανεπτυγµένα δένδρα ή 

θάµνους η οποία βρίσκεται υπό την επίδραση ευνοϊκών κλιµατολογικών συνθηκών και δεν 

έχει χρησιµοποιηθεί για καλλιέργεια αµπέλου τουλάχιστον τα δέκα (10) τελευταία έτη. Από 

φυτοϋγειονοµικής άποψης, δεν πρέπει να βρίσκεται µέσα σε ζώνη προσβεβληµένη από 

µεταδοτικές ασθένειες και εχθρούς, ιδίως νηµατώδεις. Η δειγµατοληψία του εδάφους  γίνεται 

από τον υπεύθυνο επιστήµονα και τα δείγµατα αποστέλλονται για νηµατωδολογικές 

εργαστηριακές εξετάσεις.  

γ) Να διαθέτει εγκαταστάσεις και µηχανολογικό εξοπλισµό ανάλογα µε το είδος του 

πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγει (άρριζα µοσχεύµατα εµβολιάσιµα και ριζοβολίας ή 

εµβολιοµοσχεύµατα).  

δ) Περιφερειακά από την έκταση στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί η µητρική φυτεία και 

σε απόσταση είκοσι (20) µέτρων, να µην υπάρχουν αµπελώνες µε υλικό κατώτερης 

κατηγορίας ή κοινής καλλιέργειας αµπέλου.  

 

Άρθρο 4  

Έναρξη λειτουργίας φυτωριακής επιχείρησης µητρικής φυτείας αµπέλου 

 

1. Για την έναρξη λειτουργίας φυτωριακής επιχείρησης µητρικής φυτείας αµπέλου οι 

ενδιαφερόµενοι, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, υποβάλλουν στο κατά τόπο αρµόδιο TAA, 

αναγγελία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης.  

Στην αναγγελία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης, αναγράφονται υποχρεωτικά τα 

παρακάτω στοιχεία: 

α) Η επωνυµία της επιχείρησης ή το ονοµατεπώνυµο του φυσικού προσώπου, µε πλήρη 

στοιχεία (ΑΦΜ, διεύθυνση, φαξ, τηλέφωνα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). 

β) Η έδρα της επιχείρησης. 

γ) Οι εγκαταστάσεις, οι αποθήκες και τα υποκαταστήµατα της επιχείρησης, µε πλήρη στοιχεία 

(διεύθυνση, φαξ και τηλέφωνο), που έχουν σχέση µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης. 

δ) Τα αγροτεµάχια, ιδιόκτητα ή µη (θέση, περιγραφή, κλπ.) που έχουν σχέση µε τη 

δραστηριότητα της επιχείρησης. 

ε) Οι ποικιλίες των υποκειµένων και εµβολίων που θα φυτευτούν, καθώς και η αντίστοιχη 

έκταση ανά ποικιλία.   

στ) Το ονοµατεπώνυµο του απασχολούµενου υπεύθυνου επιστήµονα και, όπου προβλέπεται, 

του εκπαιδευµένου για την εµπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού προσωπικού. 

ζ) Το ονοµατεπώνυµο του νόµιµου εκπροσώπου της επιχείρησης. 

2. Η αναγγελία της παραγράφου 1 συνοδεύεται από:  

α) Αντίγραφο πληρωµής του παραβόλου της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 1564/1985 (Α΄164). 

β) Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι κατά περίπτωση του άρθρου 3 

προϋποθέσεις, ήτοι: 

αα) Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλµατος του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου  

Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) ή τίτλο σπουδών του υπεύθυνου επιστήµονα. Σε περίπτωση που οι 

απαιτούµενοι τίτλοι σπουδών του υπεύθυνου επιστήµονα έχουν αποκτηθεί σε άλλο κράτος 

µέλος της ΕΕ, προσκοµίζεται αντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου ή διπλώµατος, µε επίσηµη 
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µετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που οι απαιτούµενοι τίτλοι σπουδών 

του υπεύθυνου επιστήµονα έχουν αποκτηθεί σε χώρα εκτός ΕΕ, απαιτείται αντίγραφο 

πιστοποιητικού ισοτιµίας από το ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων 

Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆ΟΑΤΑΠ), ή από αντίστοιχο φορέα (NARIC) άλλου 

κράτους µέλους της ΕΕ. Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού ισότιµα εκπαιδευµένου µε 

τον υπεύθυνο επιστήµονα, απαιτείται αντίγραφο πιστοποιητικού εκπαίδευσης στην παραγωγή 

και εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουµένων φυτικών ειδών από τον φορέα 

εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή του φορέα  του κράτους µέλους της Ε.Ε. που το χορήγησε 

συνοδευόµενο στη τελευταία περίπτωση από την επίσηµη µετάφραση αυτού στην ελληνική 

γλώσσα. 

ββ) Αναλυτική περιοδική δήλωση (ΑΠ∆) απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήµονα της 

επιχείρησης, µε αποδεικτικό καταχώρισης από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΕΦΚΑ) ή όπου δεν υπάρχει αυτή αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης του υπεύθυνου 

επιστήµονα. Στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται η απασχόληση του υπεύθυνου επιστήµονα µε 

σύµβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών σύµφωνα µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου 

Ε.10 της παραγράφου Ε’ του άρθρου πρώτου του 4152/2013, όπως ισχύει,  η επιχείρηση 

υποχρεούται να προσκοµίσει στο κατά τόπο αρµόδιο Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης του 

ΥΠΑΑΤ (ΤΑΑ) ιδιωτικό συµφωνητικό παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών συνοδευόµενο από 

αποδεικτικό ανάρτησής του στην ηλεκτρονική εφαρµογή taxis της Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε).  

γγ) Τα έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία του φυσικού προσώπου ή για νοµικά 

πρόσωπα το Γενικό Πιστοποιητικό του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) ή τη 

βεβαίωση εγγραφής/ενηµερότητας του Αγροτικού Συνεταιρισµού στο Εθνικό Μητρώο 

Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων του ν.4384/2016 (Α΄78), καθώς 

και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου.  

δδ) Αποδεικτικά για τα δικαιώµατα χρήσης της έγγειας περιουσίας που έχει σχέση µε τη 

δραστηριότητα της επιχείρησης (όπως τίτλοι ιδιοκτησίας, µισθωτήρια κλπ). 

εε) Αποτελέσµατα εργαστηριακών νηµατωδολογικών εξετάσεων εδάφους σύµφωνα µε την 

περίπτ. β΄ του άρθρου 3. 

στστ) Υπεύθυνη δήλωση του αναγγέλλοντος ότι περιφερειακά από την έκταση, στην οποία 

πρόκειται να εγκατασταθεί η µητρική φυτεία και σε απόσταση είκοσι (20) µέτρων, δεν 

υπάρχουν αµπελώνες µε υλικό κατώτερης κατηγορίας ή κοινής καλλιέργειας αµπέλου. 

3. Εντός τριών (3) µηνών από την υποβολή της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας, το κατά τόπο 

αρµόδιο ΤΑΑ διενεργεί διοικητικό έλεγχο στην επιχείρηση και  εφόσον: 

α)  διαπιστώσει ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, εισηγείται στη ∆ιεύθυνση 

Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούµενων Φυτικών ειδών της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης Βιώσιµης Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ την καταχώριση της 

επιχείρησης στο Μητρώο λειτουργίας επιχειρήσεων παραγωγής και εµπορίας 

καλλιεργούµενων φυτικών ειδών της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.1564/1985, στο εξής Μητρώο. 

Η ως άνω ∆ιεύθυνση, εγκρίνει ή απορρίπτει την εγγραφή της επιχείρησης στο ανωτέρω 

Μητρώο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση της έγκρισης 

προβαίνει στην εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο και χορηγεί σε αυτήν Βεβαίωση 

Συνδροµής των Νοµίµων Προϋποθέσεων για την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας και η 

επιχείρηση ξεκινάει να λειτουργεί νοµίµως.  

 Η ισχύς της Βεβαίωσης του ανωτέρω εδαφίου είναι πέντε (5) έτη και ξεκινάει από την 

ηµεροµηνία έκδοσής της. Σε αυτήν αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθµός µητρώου της 

επιχείρησης, καθώς και η διάρκεια ισχύος της. 

β) διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, ζητεί εγγράφως από τον 

ενδιαφερόµενο τη συµµόρφωσή του εντός ενός (1) µηνός από την παραλαβή της σχετικής 

ειδοποίησης από αυτόν. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος δε συµµορφωθεί εντός του ως 

άνω οριζοµένου χρονικού διαστήµατος, ενηµερώνεται εγγράφως για την απαγόρευση έναρξης 

λειτουργίας της επιχείρησης. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να επανέλθει µε την υποβολή νέας 

αναγγελίας σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.  

4. Σε περίπτωση που το κατά τόπο αρµόδιο  ΤΑΑ δεν απαγορεύσει την έναρξη λειτουργίας της 

επιχείρησης σύµφωνα µε την περ. β΄ της παρ. 3, η επιχείρηση µετά την παρέλευση τριών (3) 

µηνών από την υποβολή της αναγγελίας, λειτουργεί ελεύθερα.  
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Το ΤΑΑ, κατά τη λειτουργία της επιχείρησης, διενεργεί διοικητικό έλεγχο και εφόσον 

διαπιστώσει:  

α) ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, ακολουθεί τη διαδικασία της περ.
 
α΄ της παρ. 

3.  

Η ισχύς της Βεβαίωσης Συνδροµής των Νοµίµων Προϋποθέσεων είναι πέντε (5) έτη και 

ξεκινάει µια ηµέρα µετά το πέρας των τριών (3) µηνών από την υποβολή της αναγγελίας. Σε 

αυτήν αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθµός µητρώου της επιχείρησης, καθώς και η διάρκεια 

ισχύος της.  

β) ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, ζητείται εγγράφως από τον 

ενδιαφερόµενο η συµµόρφωσή του εντός ενός (1) µηνός από την παραλαβή της σχετικής 

ειδοποίησης από αυτόν. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος δεν συµµορφωθεί εντός του ως 

άνω οριζοµένου χρονικού διαστήµατος, ενηµερώνεται εγγράφως για την απαγόρευση 

συνέχισης λειτουργίας της επιχείρησης. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να επανέλθει µε την 

υποβολή νέας αναγγελίας σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.  

5. Σε περίπτωση µεταβίβασης, ή κληρονοµιάς της επιχείρησης, εφόσον αλλάζει ο Αριθµός 

Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) της επιχείρησης, ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 6.  

6. Σε περίπτωση αλλαγής του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) της επιχείρησης, 

απαιτείται η υποβολή νέας αναγγελίας έναρξης λειτουργίας, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. 

 

Άρθρο 5  

Υποχρεώσεις κατά τη λειτουργία της φυτωριακής επιχείρησης µητρικής φυτείας 

αµπέλου 
 

Οι φυτωριακές επιχειρήσεις µητρικής φυτείας αµπέλου, οφείλουν να: 

α) Τηρούν τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην υπ’ αριθµ. 258676/29.9.2003 απόφαση των 

Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Γεωργίας (Β΄ 1517), όπως κάθε φορά ισχύει και 

τις σχετικές διατάξεις του ν. 1564/1985 και όσον αφορά τις µητρικές φυτείες εµβολιοληψίας 

οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου, να τηρεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της 

αριθµ. 1011/21054/18-02-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίµων (Β΄ 486).  

β)  Χρησιµοποιούν για την φύτευση της µητρικής φυτείας αρχικό ή βασικό πολλαπλασιαστικό 

υλικό ποικιλιών αντιφυλλοξηρικών υποκειµένων και εµβολιοληψίας, όπως αυτά ορίζονται στο 

άρθρο 2 της υπ’ αριθµ.258676/29.9.2003 απόφασης και περιλαµβάνονται στην υπ’ αριθµ. 

3534/96217/7-9-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας  (Β΄1995), όπως κάθε φορά ισχύουν. 

γ) Ενηµερώνουν το κατά τόπο αρµόδιο TAA για κάθε µεταβολή της φυτευθείσας έκτασης 

(ποικιλίες/έκταση). 

δ) Τοποθετούν σήµανση στη µητρική φυτεία µε ετικέτες στις οποίες αναγράφεται η ποικιλία 

του υποκειµένου και του εµβολίου. 

ε) Αναρτούν σε εµφανές µέρος της έδρας της επιχείρησης, τη χορηγούµενη Βεβαίωση των 

παρ. 3 και 4 του άρθρου 4, για την προστασία των καταναλωτών και τη διευκόλυνση των 

διενεργούµενων ελέγχων.  

στ) Συµπληρώνουν και αποστέλλουν τα στατιστικά δελτία που τους χορηγούνται από το κατά 

τόπο αρµόδιο για τον έλεγχο και την πιστοποίηση ΤΑΑ, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που 

ζητείται από τις αρµόδιες αρχές του άρθρου 4, όπως στοιχεία σχετικά µε την παραγωγή και τη 

διάθεση. 

ζ)
 
Τηρούν αρχείο προµήθειας του αρχικού ή βασικού πολλαπλασιαστικού υλικού που 

χρησιµοποιήθηκε για τη φύτευση των µητρικών φυτειών στο οποίο αναγράφονται η 

ηµεροµηνία απόκτησης του υλικού, η χώρα προέλευσης και ο αριθµός πρωτοκόλλου της  

έγκρισης που δίνεται από τη ∆ιεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού 

Υλικού του ΥΠΑΑΤ, για την προµήθεια του πολλαπλασιαστικού υλικού που θα 

χρησιµοποιηθεί για τη φύτευση των µητρικών φυτειών αµπέλου.  

η) Τηρούν βιβλίο παραγωγής και διάθεσης του πολλαπλασιαστικού υλικού της µητρικής 

φυτείας, κατά περίοδο, στο οποίο αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο του αγοραστή και η 

ιδιότητά του, η ποσότητα του διατιθέµενου πολλαπλασιαστικού υλικού κατά ποικιλία και 
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κατηγορία µοσχευµάτων (άρριζα µοσχεύµατα εµβολιάσιµα και ριζοβολίας ή 

εµβολιοµοσχεύµατα).  

θ) Υποβάλουν στο αρµόδιο ΤΑΑ έως 15 Σεπτεµβρίου κάθε έτους τις δηλώσεις παραγωγής του 

προς πιστοποίηση πολλαπλασιαστικού υλικού αµπέλου, τη διάθεση πολλαπλασιαστικού 

υλικού καθώς και  τα στοιχεία φύτευσης για τη νέα καλλιεργητική περίοδο.  

ι) Εκδίδουν τιµολόγια πώλησης ή λαµβάνουν τιµολόγιο αγοράς σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας στο οποίο αναγράφονται τα εξής στοιχεία: το 

ονοµατεπώνυµο του φυτωριούχου, ταχυδροµική διεύθυνση του φυτωρίου, το ονοµατεπώνυµο 

του αγοραστή, ο αριθµός των µοσχευµάτων κατά είδος και ποικιλία. 

ια) Ενηµερώνουν τη ∆ιεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού, µέσω 

του κατά τόπο αρµόδιου ΤΑΑ, για κάθε µεταβολή της πραγµατικής και νοµικής κατάστασης 

της επιχείρησης εντός τριάντα (30) ηµερών από την επέλευσή της.  

ιβ) Αντικαθιστούν τον υπεύθυνο επιστήµονα εντός (3) µηνών από την για οποιονδήποτε λόγο 

αποχώρησή  του.  

Άρθρο 6 

Εγγραφή στο Μητρώο λειτουργίας επιχειρήσεων παραγωγής και εµπορίας 

πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούµενων φυτικών ειδών 

 

1. Οι φυτωριακές επιχειρήσεις των µητρικών φυτειών  αµπέλου, καταχωρίζονται µε ευθύνη 

της ∆ιεύθυνσης Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού του ΥΠΑΑΤ στο 

Μητρώο, το οποίο τηρείται, λειτουργεί και ενηµερώνεται από την ως άνω ∆ιεύθυνση, στο 

οποίο καταχωρίζονται: 

α) Ο αριθµός µητρώου της επιχείρησης (κωδικός αριθµός που χορηγείται από την υπηρεσία),  

β) Η επωνυµία της επιχείρησης ή το ονοµατεπώνυµο του φυσικού προσώπου µε πλήρη 

στοιχεία (ΑΦΜ, διεύθυνση, φαξ, τηλέφωνα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). 

γ) Η έδρα της επιχείρησης,  

δ) Το είδος της επιχείρησης, ήτοι υποκειµένων ή εµβολιοληψίας,  

ε) Το ονοµατεπώνυµο του νόµιµου εκπροσώπου της επιχείρησης,  

στ) Το ονοµατεπώνυµο του υπεύθυνου επιστήµονα της επιχείρησης, 

ζ) Η ιδιόκτητη ή µη έκταση (θέση, περιγραφή, στρέµµατα κ.λ.π.), που έχει σχέση µε την 

επιχείρηση 

η) Οι εγκαταστάσεις, ο µηχανολογικός εξοπλισµός κ.λ.π. µε πλήρη περιγραφή. 

2. Για οποιαδήποτε µεταβολή της πραγµατικής ή νοµικής κατάστασης των φυτωριακών 

επιχειρήσεων µητρικών φυτειών αµπέλου, ο νόµιµος εκπρόσωπος της, γνωστοποιεί τις 

σχετικές αλλαγές στο κατά τόπο αρµόδιο ΤΑΑ για την ενηµέρωση του Μητρώου από τη 

∆ιεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού, χωρίς την υποχρέωση της 

πληρωµής του παραβόλου της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 1564/1985 και χωρίς αλλαγή του 

αριθµού µητρώου της επιχείρησης.  

 

Άρθρο 7 

Επανεξέταση της συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων λειτουργίας  

των φυτωριακών επιχειρήσεων µητρικών φυτειών αµπέλου 
 

Η επανεξέταση της συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων λειτουργίας της επιχείρησης, 

γίνεται µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου,  πριν από το πέρας της πενταετίας, στο  αρµόδιο 

ΤΑΑ. Στην αίτηση  αναγράφονται τα στοιχεία της παρ.1 του άρθρου 4 και συνοδεύεται από τα 

δικαιολογητικά της παρ.2 του ίδιου άρθρου. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία των παρ. 

3 και 4 του άρθρου 4.  

Στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της υποβολής της αίτησης και της έκδοσης της 

Βεβαίωσης Συνδροµής των Νοµίµων Προϋποθέσεων ή της τυχόν απαγόρευσης της συνέχισης 

λειτουργίας της επιχείρησης, αυτή λειτουργεί νοµίµως Ο αριθµός µητρώου της επιχείρησης 

δεν αλλάζει και η Βεβαίωση Συνδροµής Νοµίµων Προϋποθέσεων κατά τον επανέλεγχο, ισχύει 

για πέντε (5) έτη και αρχίζει µια ηµέρα µετά την ηµεροµηνία λήξης της προηγούµενης. 

 

 

Άρθρο 8 
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Μεταβατικές διατάξεις 

 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, οι αναγγελίες έναρξης λειτουργίας ή οι 

αιτήσεις επανεξέτασης συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων των φυτωριακών επιχειρήσεων 

µητρικών φυτειών αµπέλου, οι οποίες υποβλήθηκαν βάσει των διατάξεων της αριθµ. 

3967/41140/2-4-2012 απόφασης και εκκρεµούν, εξετάζονται µε βάση τις διατάξεις της 

παρούσας. 

 

Άρθρο 9 

Καταργούµενες διατάξεις 

 

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η αριθµ. 3967/41140/2-4-2012 

απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων  (Β΄ 1080).  

2. Κάθε παραποµπή στην απόφαση της παρ. 1 νοείται ως παραποµπή στην παρούσα απόφαση.  

 

 

Άρθρο 10 

Έναρξη ισχύος 

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

Αθήνα, 1-8-2017 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με την επιφύλαξη των κατωτέρω: 

1. της παραγράφου β) του άρθρου 3 αναφέρεται: «Η δειγµατοληψία του εδάφους γίνεται 

από τον υπεύθυνο επιστήµονα και τα δείγµατα αποστέλλονται για νηµατωδολογικές 

εργαστηριακές εξετάσεις.». Θεωρούµε ότι η δειγµατοληψία θα πρέπει να γίνεται από 

την επίσηµη αρχή (Τ.Α.Α.) και όχι από τον υπεύθυνο επιστήµονα µιας υπό εγγραφή 

επιχείρησης για τον οποίο δεν υπάρχουν ακόµη στοιχεία απασχόλησής του στην 

υπηρεσία µας γιατί η επιχείρηση είναι υπό εγγραφή. Επιπλέον, τίθεται το ερώτηµα σε 

ποια εργαστήρια θα αποστέλλονται τα δείγµατα και ποιόν θα βαρύνουν τα έξοδα; Ο 

µη ορισµός των σχετικών εργαστηρίων καθώς της οικονοµικής επιβάρυνσης θα 

δηµιουργεί ασάφεια στην εφαρµογή του συγκεκριµένου σηµείου.  
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2. της υποπαράγραφου στστ), της παραγράφου 2 του άρθρου 4 αναφέρεται:  «Υπεύθυνη 

δήλωση του αναγγέλλοντος ότι περιφερειακά από την έκταση, στην οποία πρόκειται να 

εγκατασταθεί η µητρική φυτεία και σε απόσταση είκοσι (20) µέτρων, δεν υπάρχουν 

αµπελώνες µε υλικό κατώτερης κατηγορίας ή κοινής καλλιέργειας αµπέλου.». 

Θεωρούµε ότι κατά τόπο επίσηµη αρχή (Τ.Α.Α.) θα πρέπει να το εισηγείται αυτό 

ύστερα από τον σχετικό επιτόπιο έλεγχο. Η απόσταση αυτή ζητείται για λόγους 

φυτοϋγείας και προστασίας του παραγόµενου, ανώτερης κατηγορίας, υλικού το 

οποίο πιστοποιείται από την ανωτέρω επίσηµη αρχή (Τ.Α.Α.). 

3.  της παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 αναφέρεται ότι διενεργείται διοικητικός έλεγχος από 

το κατά τόπο αρµόδιο ΤΑΑ. ∆εν θα διενεργείται ο επιτόπιος έλεγχος; Ο επιτόπιος 

έλεγχος είναι απαραίτητος για την διαπίστωση της συνδροµής των νοµίµων 

προϋποθέσεων για την καταχώρηση της επιχείρησης στο Μητρώο τόσο κατά την 

εγγραφή όσο και για τον επανέλεγχο. 

 

 

 

 

 

Οι υπογράφοντες για τις ανωτέρω επιφυλάξεις: 
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