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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 253/13844 Β6
(1)
Τύπος, περιεχόμενο, διάρκεια ισχύος και τρόπος υπολο−
γισμού των βαθμών της «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ»
αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) − ΟΜΑ−
ΔΑ Β΄ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄) 23.9.1997
όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄) 2.5.2001.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 7 του
ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 τ.Α΄) όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 111276/Γ2 (ΦΕΚ 2057
Β΄/23.10.2007) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιή−
θηκαν από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 114036/Γ2 (ΦΕΚ
1972 Β΄/24.9.2008) υπουργικής απόφασης.
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 146746/Γ2 (ΦΕΚ 2379
Β΄/24.11.2008) υπουργικής απόφασης.
5. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68 Β΄/21.1.2009) υπουρ−
γική απόφαση: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ−
γών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο τουπ.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄), κατ΄εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον τύπο, το περιεχόμενο, τη διάρκεια
ισχύος, τους συντελεστές βαρύτητας των προφορικών
και γραπτών βαθμών και τον τρόπο υπολογισμού των
Βαθμών Πρόσβασης της Βεβαίωσης Πρόσβασης απο−
φοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) − ΟΜΑΔΑΣ
Β΄ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για τον τρόπο και την έκταση εφαρμογής
των διατάξεων αυτών, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης έχουν εφαρ−
μογή:
1. Στους κατόχους απολυτηρίου ημερήσιου ΕΠΑΛ, οι
οποίοι λαμβάνουν μέρος κατά το έτος της αποφοίτη−
σής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων
της ΟΜΑΔΑΣ Β΄, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις.
2. Στους κατόχους απολυτηρίου ημερήσιου ή εσπερι−
νού ΕΠΑΛ, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στις πανελλαδικές
εξετάσεις των μαθημάτων της ΟΜΑΔΑΣ Β΄ ημερησίου
ΕΠΑΛ οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό κατά το οποίο
έλαβαν το απολυτήριό τους.
3. Στους κατόχους απολυτηρίου Εσπερινού ΕΠΑΛ που
πληρούν τις προϋποθέσεις της διάταξης του εδαφίου
β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997
(188 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90
Α΄) οι οποίοι:
α) λαμβάνουν μέρος κατά το έτος της αποφοίτησής
τους στις πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων της
ΟΜΑΔΑΣ Β΄ εσπερινού ΕΠΑΛ, σύμφωνα με τις ισχύουσες
κάθε φορά διατάξεις,
β) λαμβάνουν μέρος, οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό
που έλαβαν το απολυτήριό τους, στις πανελλαδικές
εξετάσεις των μαθημάτων της ΟΜΑΔΑΣ Β΄ εσπερινού
ΕΠΑΛ, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατά−
ξεις.
Άρθρο 2
Περιεχόμενο και τύπος της Βεβαίωσης
1. Στη Βεβαίωση αναγράφονται ο αριθμός πρωτο−
κόλλου, ο αριθμός του απολυτηρίου, τα στοιχεία και ο
κωδικός αριθμός του ΕΠΑΛ που τη χορηγεί, τα ατομικά
στοιχεία και το ΕΠΑΛ αποφοίτησης του κατόχου της,
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το σχολικό έτος συμμετοχής του δικαιούχου στις εξε−
τάσεις των μαθημάτων του ΕΠΑΛ (ημερήσιου ή εσπε−
ρινού) που εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις
και ο κωδικός αριθμός, με τον οποίο έλαβε μέρος στις
εξετάσεις αυτές. Στη Βεβαίωση αναγράφονται επίσης
τα μαθήματα της ΟΜΑΔΑΣ Β΄ στα οποία εξετάστηκε ο
δικαιούχος, τα μαθήματα επιλογής και ειδικότητας, ο
προφορικός του βαθμός που λαμβάνεται υπόψη σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και ο
γραπτός βαθμός που πέτυχε κατά μάθημα, ο Βαθμός
Πρόσβασης που προκύπτει για κάθε μάθημα, και ο Γε−

νικός Βαθμός Πρόσβασης του δικαιούχου, όπως οι βαθ−
μοί αυτοί προκύπτουν κατά τις διατάξεις του άρθρου
3 της απόφασης αυτής. Ο προφορικός βαθμός δεν
αναγράφεται στη Βεβαίωση, στις περιπτώσεις εκείνες
που δε λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με τις ισχύουσες
κάθε φορά διατάξεις.
2. Η Βεβαίωση φέρει στο άνω αριστερό μέρος το εθνό−
σημο και το λογότυπο του ΥΠΕΠΘ, υπογράφεται από
τον Διευθυντή του ΕΠΑΛ, σφραγίζεται με τη σφραγίδα
του Λυκείου που την εκδίδει και έχει τον ακόλουθο
τύπο:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
……………………………

Σχολ. Έτος εξέτασης:
……………….200….
Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ……………………………..
Αριθ. Πρωτοκόλλου :
…….. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ……………………Κ.Α. ………………
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: …………………………………………….

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ

Βεβαιώνεται
ότι
ο/η
………………………………………………………………..
του
………………………………… και της ……………………………….. με Κωδικό Αριθμό …………………..,
κάτοχος του αριθμ. …………
απολυτηρίου που εκδόθηκε από το ………..……………………
………………………………… συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις των παρακάτω μαθημάτων του
…………………ΕΠΑΛ της ΟΜΑΔΑΣ Β΄, που διενεργήθηκαν το σχολικό έτος ……….…..
Η προφορική και γραπτή επίδοσή του και οι βαθμοί πρόσβασης για κάθε μάθημα είναι:
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
ΓΡΑΠΤΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Α) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
1. ……………………………...………………………...(
)…………...(
).…...…….(
)
2. ………….……………… ………………………….(
)……...……(
)….……....(
)
Β) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ Β΄

1. ……………………………………………..(
2. …………………………….. …………….. (

)……….. (
).………..(

)………. (
)..…….. (

)
)

3. ……………………………………. ………..…….. (
Γ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
1. ……………………………………..…………………(
2. . ……………………………………..……………… (

)…………..(

)……..…...(

)

)…………...(
)…………...(

)………..….(
)………..….(

)
)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ …………………………..………...………………...(
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

…………………….
ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ

)
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Άρθρο 3
Βαθμός Πρόσβασης μαθήματος, συντελεστές
προφορικού και γραπτού βαθμού,
Γενικός Βαθμός Πρόσβασης
1. Βαθμός Πρόσβασης κάθε μαθήματος που εξετάζεται
στις πανελλαδικές εξετάσεις, με την επιφύλαξη των
διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, είναι
το άθροισμα των γινομένων του προφορικού βαθμού
με συντελεστή μηδέν κόμμα τρία (0,3) και του γρα−
πτού βαθμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7).
Ειδικότερα:
α) Προφορικός βαθμός μαθήματος, για τον υπολο−
γισμό του βαθμού πρόσβασης μαθημάτων, είναι ο μέ−
σος όρος των βαθμών των δύο τετραμήνων, εκτός αν
αυτός ο μέσος όρος διαφέρει από το γραπτό βαθμό
περισσότερο από δύο μονάδες, οπότε ο μέσος αυτός
όρος αυξάνεται ή μειώνεται κατά περίπτωση ώστε να
πλησιάζει προς το γραπτό και να διαφέρει από αυτόν
μόνο δύο μονάδες.
β) Γραπτός βαθμός κάθε μαθήματος είναι ο βαθμός
που πέτυχε ο υποψήφιος στις πανελλαδικές εξετάσεις
του ΕΠΑΛ, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε
φορά. Στη περίπτωση συμμετοχής κατόχου απολυτη−
ρίου ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις γραπτός βαθ−
μός, για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου
αυτής, είναι αυτός που σημείωσε κατά την τελευταία
συμμετοχή του στις εξετάσεις. Αν ο υποψήφιος δεν
πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος που επέλεξε να
εξεταστεί πανελλαδικά τότε θεωρείται ότι εξετάστη−
κε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό
μηδέν (0).
2. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης
παραγράφου Βαθμός Πρόσβασης μαθήματος είναι ο
γραπτός βαθμός που σημείωσε ο υποψήφιος στις πα−
νελλαδικές εξετάσεις του ΕΠΑΛ όταν:
α) για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο δεν υπάρχει προ−
φορικός βαθμός σε ένα, σε περισσότερα ή σε όλα τα
μαθήματα,
β) πρόκειται για αποφοίτους ΕΠΑΛ που λαμβάνουν
μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων του
ΕΠΑΛ μετά την παρέλευση δύο σχολικών ετών από αυτό
κατά το οποίο απέκτησαν το απολυτήριό τους.
3. Γενικός Βαθμός Πρόσβασης είναι ο Μέσος Όρος των
Βαθμών Πρόσβασης όλων των μαθημάτων του ΕΠΑΛ, τα
οποία εξετάζονται σε Πανελλαδικές εξετάσεις, σύμφωνα
με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Στην περίπτωση
που ο εξεταζόμενος μαθητής ή απόφοιτος δηλώσει,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ότι επιθυμεί να
εξεταστεί σε Πανελλαδικές εξετάσεις και στο μάθημα
«Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» ο Βαθμός Πρόσβασης στο
μάθημα αυτό συνυπολογίζεται σε κάθε περίπτωση για
την εξαγωγή του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης.
4. Εφόσον κατά τον υπολογισμό των Βαθμών Πρόσβα−
σης του άρθρου αυτού προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο
Γενικός Βαθμός Πρόσβασης εκφράζεται με προσέγγιση
εκατοστού και ο Βαθμός Πρόσβασης των μαθημάτων
με προσέγγιση δεκάτου.
Άρθρο 4
Χορήγηση της Βεβαίωσης − Διάρκεια ισχύος της –
Αντικατάστασή της
1. Ο μαθητής της τελευταίας τάξης του ΕΠΑΛ ο οποίος
επιθυμεί να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις
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της ομάδας Β΄ υποβάλλει στο ΕΠΑΛ που φοιτά Αίτηση
–Δήλωση από 1 μέχρι 20 Φεβρουαρίου προκειμένου να
αποκτήσει τη Βεβαίωση του άρθρου 2 της παρούσας.
Με την Αίτηση – Δήλωση ο μαθητής εκφράζει τη βού−
λησή του και:
α) δηλώνει ότι επιθυμεί να εξεταστεί πανελλαδικά στα
μαθήματα της Ομάδας Β΄,
β) δηλώνει τα μαθήματα ειδικότητας και επιλογής στα
οποία θα εξετασθεί στις πανελλαδικές εξετάσεις,
γ) δηλώνει, αν επιθυμεί να εξεταστεί στις πανελλα−
δικές εξετάσεις στο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θε−
ωρίας».
2. Η Βεβαίωση του άρθρου 2 της παρούσας χορηγείται
στους δικαιούχους του άρθρου 1 μετά την απόκτηση
απολυτηρίου και την οριστικοποίηση των βαθμολογιών
των γραπτών στις πανελλαδικές εξετάσεις του οικείου
έτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατά−
ξεις.
3. Η Βεβαίωση που χορηγείται σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παρούσας παύει να ισχύει στην περίπτωση που
ο κάτοχός της συμμετάσχει εκ νέου στις πανελλαδικές
εξετάσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά δια−
τάξεις και με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 8
του παρόντος άρθρου.
4. Ο κάτοχος απολυτηρίου ΕΠΑΛ, ανεξάρτητα αν κατέ−
χει ή όχι την Βεβαίωση της παρούσας απόφασης, μπορεί
εφόσον το επιθυμεί, να συμμετάσχει σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις στις πανελλαδικές εξετάσεις των
μαθημάτων της ΟΜΑΔΑΣ Β΄ οποιοδήποτε άλλο σχολικό
έτος από αυτό κατά το οποίο απέκτησε το απολυτήριο
του ΕΠΑΛ. Για τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές
εξετάσεις υποβάλλει σχετική Αίτηση − Δήλωση στο
ΕΠΑΛ που αποφοίτησε ή σε αυτό που είναι πλησιέστερο
στον τόπο μόνιμης κατοικίας του. Η Αίτηση − Δήλωση,
υποβάλλεται από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από νόμιμα
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στο διάστημα από 1
έως 20 Φεβρουαρίου του έτους που επιθυμεί τη συμμε−
τοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις και συνοδεύεται
υποχρεωτικά από:
i) την πρωτότυπη Βεβαίωση που κατέχει ή υπεύθυνη
δήλωση στην οποία δηλώνει ότι δεν είναι κάτοχος Βε−
βαίωσης Πρόσβασης,
ii) επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου ΕΠΑΛ.
Με την Αίτηση – Δήλωση ο απόφοιτος εκφράζει τη
βούλησή του και:
α) δηλώνει ότι επιθυμεί να εξεταστεί πανελλαδικά στα
μαθήματα της Ομάδας Β΄,
β) δηλώνει τα μαθήματα ειδικότητας και επιλογής στα
οποία θα εξετασθεί στις πανελλαδικές εξετάσεις,
γ) δηλώνει, αν επιθυμεί να εξεταστεί στις πανελλα−
δικές εξετάσεις στο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θε−
ωρίας»,
δ) αποδέχεται την ακύρωση της Βεβαίωσης που τυχόν
κατέχει με τη συμμετοχή του στις εξετάσεις έστω και
ενός μαθήματος.
5. Το ΕΠΑΛ στο οποίο κατατέθηκε από τον κάτοχο
της Βεβαίωσης η Αίτηση − Δήλωση συμμετοχής στις
πανελλαδικές εξετάσεις:
α) ενημερώνει το αρχείο του για την ακύρωσή της,
β) πληροφορεί το αντίστοιχο ΕΠΑΛ που είχε εκδώσει
τη Βεβαίωση Πρόσβασης, προκειμένου να ενημερώσει
το αρχείο του για την ακύρωσή της,
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γ) ζητά από το ΕΠΑΛ από το οποίο αποφοίτησε ο
ενδιαφερόμενος επικυρωμένο αντίγραφο της καρτέλας
του ως μαθητή της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ.
Οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται
στην περίπτωση που έχουν παρέλθει περισσότερα από
δύο (2) σχολικά έτη από αυτό που απέκτησε ο απόφοι−
τος το απολυτήριο του ΕΠΑΛ.
6. Το ΕΠΑΛ στο οποίο κατέθεσαν Αίτηση – Δήλωση
για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις οι μαθητές
και οι απόφοιτοι:
α) ενημερώνει το Γενικό Λύκειο το οποίο έχει ορισθεί
για την εξέταση των υποψηφίων του ΕΠΑΛ με κατάστα−
ση εξεταζομένων (παρουσιολόγιο) κατά μάθημα,
β) ενημερώνει ηλεκτρονικά τον πρόεδρο του βαθμο−
λογικού κέντρου, στο οποίο βαθμολογούνται τα γραπτά
δοκίμια των υποψηφίων του ΕΠΑΛ, με τα στοιχεία των
υποψηφίων, τον κωδικό αριθμό και τα μαθήματα στα
οποία εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις με τους
υποψηφίους του γενικού λυκείου.
7. Η Αίτηση − Δήλωση του άρθρου αυτού εκφράζει
την αυθεντική βούληση του ενδιαφερόμενου και δεν
τροποποιείται για κανένα λόγο. Μπορεί όμως να ανα−
κληθεί στο σύνολό της από τον απόφοιτο ή τον νόμιμα
εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπό του οποτεδή−
ποτε μέχρι και είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη
των εξετάσεων των μαθημάτων που εξετάζονται στις
πανελλαδικές εξετάσεις. Στην περίπτωση ανάκλησης
ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ ενημερώνει αυθημερόν τον
Διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τον Προϊ−
στάμενο Γραφείου Επαγγελματικής εκπαίδευσης στην
αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το Λύκειο και τις
καταστάσεις των εξεταζομένων με την ένδειξη «η αί−
τηση απεσύρθη».
8. Η βεβαίωση που κατατέθηκε μαζί με την Αίτηση
– Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού μετά
την παρέλευση της τελευταίας ημέρας των εξετάσεων
ακυρώνεται, εκτός και αν ο ενδιαφερόμενος δεν πήρε
μέρος στις εξετάσεις κανενός μαθήματος οπότε και
του επιστρέφεται. Στην περίπτωση αυτή την επόμενη
ημέρα αμέσως μετά το τέλος των πανελλαδικών εξε−
τάσεων ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ ενημερώνει εγγράφως
για την επιστροφή της Βεβαίωσης τον Διευθυντή Δευ−
τεροβάθμιας Εκπ/σης ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου
Επαγγελματικής Εκπ/σης στην αρμοδιότητα του οποίου
υπάγεται το Λύκειο οι οποίοι στη συνέχεια, ενημερώ−
νουν συνολικά τη Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης
Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΕΠΘ αναγράφοντας
στις συγκεντρωτικές καταστάσεις τα ονοματεπώνυμα,
τον κωδικό αριθμό και το σχολείο των υποψηφίων.
Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της
Βεβαίωσης Πρόσβασης, αυτή αντικαθίσταται με αντί−
γραφο από το ΕΠΑΛ έκδοσής της μετά από υποβο−
λή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986. Στο
αντίγραφο, κάτω από τη θέση αναγραφής του αριθμού
πρωτοκόλλου, αναγράφεται χειρόγραφα από τον Δι−
ευθυντή του Επαγγελματικού Λυκείου, η ένδειξη «σε
αντικατάσταση λόγω απώλειας», ο οποίος υπογράφει
και σφραγίζει το αντίγραφο όπως και την πρωτότυπη
Βεβαίωση.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1.2.2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ö
Αριθμ. 264034
(2)
Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλα−
πλασιαστικού Υλικού Οπωροφόρων Δένδρων Παρα−
γόμενου με Τεχνικές Πολλαπλασιασμού in vitro.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 7 και 16 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση
παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλι−
κού φυτικών ειδών» (ΦΕΚ Α/164), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 2 του ν. 2040/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αρμο−
διότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων
εποπτείας του και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α/70) και το
ν. 2325/1995 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1564/1985
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/153) και με το άρθρο 5 του
ν. 2732/1999 «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ
Α/154).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα όπως η νομοθεσία
αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο
πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. 436690/27.12.1994 κοινή υπουργική
απόφαση «Τεχνικός κανονισμός για την εμπορία του
πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων δένδρων και
των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την
παραγωγή φρούτων, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες
92/34/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 93/48/ΕΟΚ, 93/64/ΕΟΚ και
93/79 της Επιτροπής» (ΦΕΚ ΤΒ/21) όπως αυτή τροποποι−
ήθηκε με την υπ’ αριθμ. 321216/31.1.2005 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 173/τ.Β΄/2005).
3. Την υπ’ αριθμ. 289718/1.9.2008 υπουργική απόφαση
«Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης πολ−
λαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των
οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την πα−
ραγωγή φρούτων, κατηγοριών ανώτερων της κατηγο−
ρίας CAC (Conformitas Agraria Communitatis−Ελαχίστων
Κοινοτικών Προδιαγραφών) που παράγεται στη Xώρα»
(ΦΕΚ 1952/τ.Β΄/2008).
4. 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».
5. Την από 18/19.12.2007 γνωμοδότηση της Τεχνικής
Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τ.Ε.Π.Υ.).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής
1. Καθορίζουμε, με την παρούσα απόφαση, τις διαδι−
κασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις παραγωγής,
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ελέγχου και πιστοποίησης, καθώς και εμπορίας, που
πρέπει να πληροί το πολλαπλασιαστικό υλικό των οπω−
ροφόρων δένδρων που παράγεται στη χώρα με μικρο−
πολλαπλασιασμό in vitro για όλες τις κατηγορίες του.
2. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται:
α) στα γένη και είδη και στα υβρίδιά τους, καθώς και
στα υποκείμενά τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 1 παραγρ. 2 της υπ’ αριθμ. 289718/1.9.2008 υπουρ−
γικής απόφασης «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πι−
στοποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων
φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται
για την παραγωγή φρούτων, κατηγοριών ανώτερων της
κατηγορίας CAC (Conformitas Agraria Communitatis−Ελα−
χίστων Κοινοτικών Προδιαγραφών) που παράγεται στη
Xώρα» (ΦΕΚ 1952/τ.Β΄/2008).
και
β) στα γένη και είδη, καθώς και στα υποκείμενα αυ−
τών που δεν εμπίπτουν στην παραγρ. (α) αλλά μόνο
για πολλαπλασιαστικό υλικό αυτών της κατηγορίας
CAC (Conformitas Agraria Communitatis−Ελαχίστων Κοι−
νοτικών Προδιαγραφών) και όπως αυτό ορίζεται στην
υπ’ αριθμ. 436690/27.12.1994 κοινή υπουργική απόφαση
«Τεχνικός κανονισμός για την εμπορία του πολλαπλα−
σιαστικού υλικού οπωροφόρων δένδρων και των οπω−
ροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή
φρούτων, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 92/34/ΕΟΚ
του Συμβουλίου και 93/48/ΕΟΚ, 93/64/ΕΟΚ και 93/79 της
Επιτροπής» (ΦΕΚ τ.Β΄/21), όπως αυτή τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 321216/31.1.2005 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 173/τ.Β΄/2005).
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται
ως:
1. Καλλιέργεια in vitro (μικροπολλαπλασιασμός), είναι η
καλλιέργεια ιστών ή μεριστωμάτων σε τεχνητό θρεπτικό
υπόστρωμα με ελεγχόμενες συνθήκες φωτισμού και
θερμοκρασίας εντός διάφανων φιαλών ή δοκιμαστικών
σωλήνων.
2. Μητρικό υλικό ή έκφυτο, είναι το αρχικό φυτικό πολ−
λαπλασιαστικό υλικό, το οποίο ελήφθη από φυτό επίση−
μα καταχωρημένης Μητρικής Φυτείας και εμφυτεύτηκε
επιτυχώς σε φιάλη με τεχνητό θρεπτικό υπόστρωμα,
σύμφωνα με ενδεικνυόμενες επιστημονικές μεθόδους.
3. Αρχική καλλιέργεια, είναι η περίοδος της in vitro
καλλιέργειας που έπεται της εμφύτευσης του μητρικού
υλικού και έχει ως στόχο τον εγκλιματισμό του φυτικού
υλικού στις νέες συνθήκες και την έναρξη διαδικασίας
οποιασδήποτε μορφογένεσης.
4. Υποκαλλιέργεια, είναι κάθε in vitro καλλιέργεια που
έπεται της προηγούμενης και έχει στόχο τη συνέχιση
της μορφογενετικής διαδικασίας, είτε τη διαδικασία
οργανογένεσης (βλαστογένεσης, ριζογένεσης), είτε τη
σωματική εμβρυογένεση.
5. Συσσωμάτωμα (τούφα), είναι το στάδιο της in vitro
καλλιέργειας κατά το οποίο μεγάλος αριθμός βλαστών
παρουσιάζεται σε ομάδες (τούφες) από κάθε έκφυτο.
6. Ανάπτυξη, είναι το στάδιο της in vitro καλλιέργειας
κατά την οποία τα αναγεννηθέντα όργανα ή σωματικά
έμβρυα αυξάνονται σε μέγεθος, ώστε να καταστούν
οπτικώς ευδιάκριτα.
7. Ριζοβόληση ή ριζοβολία, είναι η διαδικασία παραγω−
γής επίκτητων ριζών από in vitro παραγόμενο υλικό.
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8. Πολλαπλασιασμός, είναι το σύνολο των υποκαλ−
λιεργειών που έπονται της οργανογένεσης ή της σω−
ματικής εμβρυογένεσης και οδηγούν στην απόκτηση
τέλειων φυτών.
9. Σκληραγώγηση, είναι το σύνολο των διεργασιών
στις οποίες υποβάλλονται τα in vitro παραγόμενα φυτά,
με στόχο τον εγκλιματισμό τους στις συνθήκες του
φυσικού περιβάλλοντος (in vivo).
Άρθρο 3
Όροι και προϋποθέσεις παραγωγής και πιστοποίησης
πολλαπλασιαστικού υλικού
1. Δικαίωμα παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού
με μικροπολλαπλασιασμό in vitro έχει κάθε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, που είναι κάτοχος άδειας λειτουργίας
φυτωριακής επιχείρησης τύπου Γ΄ (εργαστηρίου ιστο−
καλλιέργειας) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.
320698/24.7.1987 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 446 τ.Β΄/1987)
«Απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας
λειτουργίας φυτωριακής επιχείρησης και υποχρεώσεις
των δικαιούχων» και με την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 5 παραγρ.1 του ν. 1564/1985 (ΦΕΚ Α/164).
2. Το μητρικό υλικό ή έκφυτο που θα χρησιμοποι−
ηθεί για παραγωγή «προβασικού», «βασικού» και «πι−
στοποιημένου» πολλαπλασιαστικού υλικού, θα πρέπει
να προέρχεται από ένα ή περισσότερα μητρικά φυτά
«προβασικής», «βασικής» ή «πιστοποιημένης» μητρικής
φυτείας, η οποία έχει ελεγχθεί επίσημα και έχει διαπι−
στωθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατά
φυτικό είδος στην υπ’ αριθμ. 289718/1.9.2008 υπουργική
απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίη−
σης πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και
των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την
παραγωγή φρούτων, κατηγοριών ανώτερων της κατηγο−
ρίας CAC (Conformitas Agraria Communitatis−Ελαχίστων
Κοινοτικών Προδιαγραφών) που παράγεται στη Xώρα»
(ΦΕΚ 1952/τ.Β΄/2008).
Το ανωτέρω μητρικό φυτό ή μητρικά φυτά θα πρέπει
να είναι εγκατεστημένα εντός εντομοστεγούς θερμο−
κηπίου ή εντομοστεγούς κλωβού, όπου θα πρέπει να
λαμβάνονται τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αποφυγή
εισόδου, εντός αυτών, οποιουδήποτε εντόμου από το
έδαφος ή τον αέρα.
Προκειμένου για μητρικό ή μητρικά φυτά από τα
οποία θα παραχθεί υλικό κατηγορίας CAC, το μητρικό
φυτό ή τα μητρικά φυτά αυτά θα πρέπει να πληρούν
τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την υπ’ αριθμ.
436690/27.12.1994 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικός
κανονισμός για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού
υλικού οπωροφόρων δένδρων και των οπωροφόρων
δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρού−
των, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 92/34/ΕΟΚ του
Συμβουλίου και 93/48/ΕΟΚ, 93/64/ΕΟΚ και 93/79 της
Επιτροπής» (ΦΕΚ τ.Β΄/21) όπως αυτή τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 321216/31.1.2005 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 173/τ.Β΄/2005).
Για την παραγωγή «προβασικού», «βασικού» και «πιστο−
ποιημένου» πολ/κού υλικού μιας ποικιλίας ή ενός κλώνου
εκ των φυτικών ειδών και των υβριδίων τους, καθώς και
των υποκειμένων τους, επί των οποίων έχει εφαρμογή η
απόφαση αυτή, έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στα
άρθρα 5 και 6 της υπ’ αριθμ. 289718/1.9.2008 υπουργικής
απόφασης «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποί−
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ησης πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών
και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για
την παραγωγή φρούτων, κατηγοριών ανώτερων της
κατηγορίας CAC (Conformitas Agraria Communitatis−Ελα−
χίστων Κοινοτικών Προδιαγραφών) που παράγεται στη
Xώρα» (ΦΕΚ 1952/τ.Β΄/2008).
Για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού κατη−
γορίας CAC μιας ποικιλίας φυτικού είδους ή των υπο−
κειμένων του έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην
υπ’ αριθμ. 436690/27.12.1994 κοινή υπουργική απόφαση
«Τεχνικός κανονισμός για την εμπορία του πολλαπλα−
σιαστικού υλικού οπωροφόρων δένδρων και των οπω−
ροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή
φρούτων, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 92/34/ΕΟΚ
του Συμβουλίου και 93/48/ΕΟΚ, 93/64/ΕΟΚ και 93/79 της
Επιτροπής» (ΦΕΚ ΤΒ/21) όπως αυτή τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 321216/31.1.2005 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 173/τ.Β΄/2005).
3. Για την αποφυγή τυχόν μεταλλάξεων και διασφάλι−
ση της ποικιλιακής ταυτότητας του παραγόμενου πολ−
λαπλασιαστικού υλικού εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
α) Χρησιμοποιούνται μόνο βλαστοί που προέρχονται
από πλάγιους (μασχαλιαίους) οφθαλμούς ή από απευ−
θείας βλαστογένεση στα έκφυτα.
β) Αφαιρείται το υλικό με συμπτώματα υαλοποίησης ή άλ−
λες ανωμαλίες στη μορφολογία ή φυσιολογία του φυτού.
γ) Δεν επιτρέπεται η λήψη μητρικού υλικού από χι−
μαιρικούς κλώνους.
δ) Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση βλαστών που
προέρχονται από κάλλο.
Άρθρο 4
Διαδικασίες παραγωγής
1. Οι έχοντες το δικαίωμα παραγωγής πολλαπλασια−
στικού υλικού με μικροπολλαπλασιασμό, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 3 παραγρ.1 της παρούσας από−
φασης, προκειμένου να παράγουν πολλαπλασιαστικό
υλικό in vitro, πρέπει να υποβάλλουν στο τοπικό Κέντρο
Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολ/κού Υλικού και Ελέγχου
Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ), ένα μήνα πριν τη λήψη δειγμά−
των του μητρικού υλικού ή έκφυτου, αίτηση στην οποία
θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Το φυτικό είδος, η ποικιλία και ενδεχόμενα ο κλώ−
νος που προτίθενται να πολλαπλασιάσουν.
β) Η μητρική φυτεία και η κατηγορία της, από μητρικό
ή μητρικά φυτά της οποίας πρόκειται να ληφθούν τα
δείγματα του μητρικού υλικού.
γ) Ο κωδικός αριθμός του μητρικού φυτού από το
οποίο θα ληφθούν τα ανωτέρω δείγματα, το οποίο θα
φέρει τη σχετική σήμανση.
δ) Η κατηγορία του πολλαπλασιαστικού υλικού που
θα παραχθεί καθώς και η προβλεπόμενη τελική παρα−
γωγή φυτών.
ε) Ο τύπος του τελικού υλικού προς διάθεση στο
εμπόριο: ποώδες−ξυλώδες.
Σε περίπτωση που το προς αναπολλαπλασιασμό υλικό
πρόκειται να αποκτηθεί ενδοκοινοτικά ή να εισαχθεί
από Τρίτη χώρα, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υπο−
βάλει μέσω του τοπικού ΚΕΠΠΥΕΛ αίτηση στην αρμό−
δια Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, στην οποία θα
αναφέρονται τα στοιχεία α, δ και ε και θα συνοδεύεται
από τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 παραγρ. 2 της υπ’
αριθμ. 289718/1.9.2008 υπουργικής απόφασης «Τεχνικός
Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης πολλαπλασι−

αστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωρο−
φόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή
φρούτων, κατηγοριών ανώτερων της κατηγορίας CAC
(Conformitas Agraria Communitatis−Ελαχίστων Κοινοτι−
κών Προδιαγραφών) που παράγεται στη Xώρα» (ΦΕΚ
1952/τ.Β΄/2008) δικαιολογητικά προκειμένου να του χο−
ρηγηθεί έγκριση για πιστοποίηση.
Για το ανωτέρω προς πολλαπλασιασμό υλικό κατά την
ενδοκοινοτική απόκτηση ή εισαγωγή του εφαρμόζονται,
ανάλογα με την κατηγορία του υλικού, τα οριζόμενα στην
παραγρ. Ζ του άρθρου 5 και στην παραγρ. Β του άρθρου
6 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης.
2. Περίοδοι καλλιέργειας:
α) Μέχρι το στάδιο του συσσωματώματος (τούφας)
επιτρέπονται μέχρι πέντε υποκαλλιέργειες, ανάλογα
με το είδος. Μετά το πέρας της τελευταίας υποκαλλι−
έργειας, της περιόδου αυτής, επιτρέπεται η διατήρηση
του υλικού εντός ψυγείων για διάρκεια όχι μεγαλύτερη
των δύο μηνών.
β) Κατά την περίοδο του πολλαπλασιασμού επιτρέπο−
νται μέχρι δύο υποκαλλιέργειες, ανάλογα με το είδος.
Ενδιάμεσα των υποκαλλιεργειών αυτών επιτρέπεται
η διατήρηση των φιαλών σε ψυγείο, για διάρκεια όχι
μεγαλύτερη του ενός μηνός. Μετά το πέρας της τελευ−
ταίας υποκαλλιέργειας της περιόδου αυτής, επιτρέπεται
ανεξάρτητα ενδεχόμενης ενδιάμεσης διατήρησης, νέα
διατήρηση εντός ψυγείου, για διάρκεια όχι μεγαλύτερη
του ενός μηνός.
3. Σήμανση υλικού κατά τις διαδικασίες της παρα−
γωγής
Οι φιάλες με το υλικό σε κάθε περίοδο, (υποκαλλιέρ−
γεια, ανάπτυξη και ριζοβολία), πρέπει να τοποθετούνται
σε ορισμένο μέρος του εργαστηρίου και να φέρουν
ετικέτα στην οποία θα αναγράφονται τουλάχιστον τα
παρακάτω στοιχεία:
α) Ημερομηνία εμφύτευσης.
β) Είδος−ποικιλία.
γ) Περίοδος (αρχικής καλλιέργειας ή πολλαπλασια−
σμού ή ανάπτυξης ή ριζοβολίας).
δ) Αριθμός υποκαλλιέργειας.
ε) Αριθμός καταχώρησης των εμφυτεύσεων στο βιβλίο
πολλαπλασιαστικού υλικού του εργαστηρίου.
Άρθρο 5
Προϋποθέσεις για εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού
1. Το πολλαπλασιαστικό υλικό φυταρίων που προέρ−
χεται από καλλιέργεια in vitro και παράγεται στη Χώρα,
μπορεί να διατίθεται στο εμπόριο μόνο:
α) Εάν έχει επίσημα πιστοποιηθεί ως «προβασικό
υλικό», «βασικό υλικό» ή «πιστοποιημένο υλικό» ή έχει
ελεγχθεί ότι παράχθηκε ως υλικό «CAC», σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και της υπ’
αριθμ. 436690/27.12.1994 κοινής υπουργικής απόφασης
«Τεχνικός κανονισμός για την εμπορία του πολλαπλα−
σιαστικού υλικού οπωροφόρων δένδρων και των οπω−
ροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή
φρούτων, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 92/34/ΕΟΚ
του Συμβουλίου και 93/48/ΕΟΚ, 93/64/ΕΟΚ και 93/79 της
Επιτροπής» (ΦΕΚ ΤΒ/21) όπως αυτή τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 321216/31.1.2005 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 173/τ.Β΄/2005), αντίστοιχα.
β) Εάν πληροί τις προϋποθέσεις της ποικιλιακής ταυ−
τότητας και φυτοϋγείας που ορίζονται κατά φυτικό εί−

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
δος στο μέρος Α των παραρτημάτων ΙΙΙ, ΙV,V, VI και VII
της υπ’ αριθμ. 289718/1.9.2008 υπουργικής απόφασης
«Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης πολ−
λαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των
οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την πα−
ραγωγή φρούτων, κατηγοριών ανώτερων της κατηγο−
ρίας CAC (Conformitas Agraria Communitatis−Ελαχίστων
Κοινοτικών Προδιαγραφών) που παράγεται στη Xώρα»
(ΦΕΚ 1952/τ.Β΄/2008) για το «προβασικό», «βασικό», «πι−
στοποιημένο» και της υπ’ αριθμ. 436690/27.12.1994 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 21/τ.Β΄/1995) για το «CAC»
υλικό, καθώς επίσης και τις ακόλουθες προδιαγραφές
ποιότητας, συσκευασίας και σήμανσης:
i. Ποώδες φυτικό υλικό:
Ο βλαστός να είναι ευθύς με ελάχιστο ύψος 15εκ. και
ελάχιστη διάμετρο 0,4 εκ.
Να έχει καλό και υγιές ριζικό σύστημα.
Να είναι συσκευασμένο σε πλαστικές θήκες των 50
ή 100 θέσεων.
Η συσκευασία να φέρει τις ετικέτες που προβλέπονται
(επίσημη ετικέτα πιστοποίησης ή ετικέτα του προμη−
θευτή).
ii. Ξυλοποιημένο υλικό χωρίς φύλλα:
Ο βλαστός να είναι ευθύς με ελάχιστο ύψος 20εκ. και
ελάχιστη διάμετρο 0,6 εκ.
Να έχει καλό και υγιές ριζικό σύστημα.
Κατά τη συσκευασία να ταξινομείται ανάλογα με τη
διάμετρο του βλαστού και να συσκευάζεται σε δέματα:
α) των 50 φυτών με διάμετρο μέχρι 0,8 εκ., β) των 30
φυτών με διάμετρο από 0,9 έως 1,4 εκ. και γ) των 20
φυτών με διάμετρο άνω των 1,5 εκ.
Η συσκευασία να φέρει τις ετικέτες που προβλέπονται
(επίσημη ετικέτα πιστοποίησης ή ετικέτα του προμη−
θευτή στη περίπτωση υλικού κατηγορίας CAC).
iii. Η επίσημη ετικέτα πιστοποίησης ή ετικέτα του προ−
μηθευτή θα φέρει δίπλα από την ένδειξη της κατηγο−
ρίας του υλικού την ένδειξη «in vitro».
2. Το πολλαπλασιαστικό υλικό in vitro που αποκτάται
ενδοκοινοτικά ή εισάγεται από Τρίτη Χώρα, θα πρέπει να
πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 6
Τηρούμενα βιβλία
Οι έχοντες δικαίωμα παραγωγής πολλαπλασιαστικού
υλικού «in vitro», με βάση τα οριζόμενα στην παρούσα

2937

απόφαση, υποχρεούνται να τηρούν Επίσημο Βιβλίο Μη−
τρώου παραγωγής και διάθεσης πολλαπλασιαστικού
υλικού, θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου
και πιστοποίησης, στο οποίο εκτός των γενικών στοι−
χείων θα καταγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Τα στοιχεία του μητρικού υλικού στα οποία έγινε
πολλαπλασιασμός:
i. Φυτικό είδος, ποικιλία και ενδεχόμενα κλώνος.
ii. Μητρική φυτεία και κατηγορία της, από μητρικό
φυτό ή μητρικά φυτά της οποίας έχουν ληφθεί τα δείγ−
ματα του μητρικού υλικού προς πολλαπλασιασμό.
iii. Ο κωδικός αριθμός του μητρικού φυτού από το
οποίο έχουν ληφθεί τα ανωτέρω δείγματα, το οποίο
θα φέρει τη σχετική σήμανση.
iv. Προκειμένου για μητρικό υλικό που έχει αποκτηθεί
ενδοκοινοτικά ή εισαχθεί από Τρίτη Χώρα τα στοιχεία
του υλικού αυτού (φυτικό είδος, ποικιλία ή κλώνος, κα−
τηγορία υλικού, είδος πολ/κού υλικού, χώρα παραγωγής,
προμηθευτής, ημερομηνία απόκτησης).
β) Στοιχεία που αφορούν τη διαδικασία παραγωγής
με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παραγρ. 2 και 3 της
απόφασης αυτής, καθώς και το είδος του υποστρώμα−
τος που χρησιμοποιήθηκε για την καλλιέργεια.
γ) Ημερομηνία, αριθμός φυτών ή και δοχείων που με−
ταφέρθηκαν κατά τη φάση της σκληραγώγησης.
δ) Αριθμός φυτών κατά φυτικό είδος, ποικιλία και εν−
δεχόμενα κλώνο, κατηγορία και παρτίδα που διατέθηκε,
καθώς και τους αγοραστές του υλικού αυτού.
Άρθρο 7
Μετέλεγχος
Στο παραγόμενο πολλαπλασιαστικό υλικό in vitro, που
είναι ετοιμοπαράδοτο για εμπορία, λαμβάνονται με επί−
σημη δειγματοληψία αντιπροσωπευτικά δείγματα για
διενέργεια μετελέγχου, ειδικότερα σε ότι αφορά την
ποικιλιακή ταυτότητα.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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