ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ &
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
Δρ. Νικόλαος Καραϊβάζογλου
Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Σερρών
(πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ Σερρών)
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Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Κέντρο Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολ/κου Υλικού & Ελέγχου
Λιπασμάτων Σερρών (Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ. Σερρών)
Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των Δημοσίων
Υπηρεσιών και το νέο οργανισμό του Υπουργείου
ΠΔ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/Α/28.8.2014)
& μετά την συγχώνευση του ΥΠΑΑΤ με το ΥΠΕΚΑ

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Μακεδονίας-Θράκης

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Σερρών
2

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Λοιπές εισροές
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ
(θεμέλιος λίθος)

ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΞΙΑΣ
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ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
 Η παραγωγή & εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού πέρασε
από διάφορες φάσεις: … κρατική σποροπαραγωγή, ΚΥΔΕΠ …
 εναρμόνιση με το καθεστώς της Ε.Ο.Κ.

Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας
πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών
Ν. 1564/1985 (ΦΕΚ 164/Α/1985)
 Τροποποιήθηκε εν μέρει με
α) Ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992)
β) Ν. 2325/1995 (ΦΕΚ 153/Α/1995)
γ) Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α/1999)

 Βασικό εργαλείο όλων των εμπλεκομένων στην παραγωγή
και εμπορία του Πολλαπλασιαστικού υλικού

μαζί με τις Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του
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ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας
πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών
Ν. 1564/1985 (ΦΕΚ 164/Α/1985)
 Ορισμοί, διάκριση & κατάταξη πολ/κου υλικού
αφορά όλο το πολ/κο υλικό (σπόροι, κόνδυλοι, φυτάρια) πλην του δασικού

 Προϋποθέσεις παραγωγής πολ/κου υλικού
α) άδεια λειτουργίας σποροπαραγωγικής & φυτωριακής επιχείρησης
β) έλεγχος & πιστοποίηση του παραγόμενου πολ/κου υλικού

 Προϋποθέσεις εμπορίας πο/κού υλικού
α) άδεια εμπορίας πολ/κου υλικού
β) έλεγχοι εμπορίας

 Σύσταση επιτροπών (Τ.Ε.Π.Υ.), υπηρεσιών (Κ.Ε.Π.Π.Υ.),
οικονομική εξυπηρέτηση-χρηματοδότηση, ποινές-κυρώσεις
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ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ:

α) εισαγωγής , β) ενδοκοινοτικής απόκτησης, γ) εμπορίας, & δ) εξαγωγές
 ΥΑ 322316/17-3-1986 (ΦΕΚ 291/Β/24-4-1986)

Τεχνικός κανονισμός εμπορίας πολ/κου υλικού φυτικών ειδών Μέρος Α’:
διαδικασίες εισαγωγής.

 ΚΥΑ 366884/16-5-1994 (ΦΕΚ 409/Β/3-6-1994)

Τεχνικός κανονισμός ενδοκοινοτικής απόκτησης και εισαγωγών από τρίτες
χώρες πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών

 ΥΑ 428615/16-10-1986 (ΦΕΚ 758/Β/31-10-1986)

Τεχνικός κανονισμός εμπορίας στο εσωτερικό της χώρας και διαδικασία
εξαγωγών. Συσκευασίες πολ/κου υλικού, ετικέτες, προδιαγραφές, τηρούμενα
βιβλία

 ΥΑ 240525/15-3-1988 (ΦΕΚ 184/Β/6-4-1988)

Εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτών για ιδία χρήση ή
ειδικές χρήσεις

 ΠΔ 30/14-2-2006 (ΦΕΚ 28/Α/14-2-2006)

Καθορισμός τυποποιημένων φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων που
χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή
άλλων αντικειμένων εντός της Χώρας και από τη Χώρα προς τα άλλα Κράτη
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ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Καθορισμός οργάνων και υπηρεσιών για την επιβολή
κυρώσεων & προστίμων

Π.Δ. 22/2001 (ΦΕΚ 21/Α/2001)
α) εντεταλμένα όργανα ελέγχου, Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης
(πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ): συντάσσουν έκθεση ελέγχου παραβάσεων
β) η έκθεση κοινοποιείται:

i) στην κεντρική υπηρεσία
ii) στον ενδιαφερόμενο «παραβάτη»

γ) ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εκφράσει τις απόψεις του επί της
έκθεσης εντός 10 ημερών
δ) η τριμελής τεχνική επιτροπή του Υπουργείου: τελική εισήγηση
ε) αρμόδιο όργανο επιβολής προστίμου: Υπουργός
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ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων
περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2-3-2011)
 Άνοιγμα των επαγγελμάτων, κατάργηση διοικητικής άδειας για την

άσκηση επαγγελμάτων

 Κατάργηση των διοικητικών αδειών παραγωγής και εμπορίας
πολ/κου υλικού και λιπασμάτων
 Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση-αναγγελία έναρξης
ασκήσεως της δραστηριότητας, συνοδευόμενη από όλα τα νόμιμα
δικαιολογητικά για τη διαπίστωση της τήρησης των νόμιμων
προϋποθέσεων, όπως αυτά ισχύουν στην υπάρχουσα νομοθεσία
για την έκδοση των προηγούμενων διοικητικών αδειών.
 Οι επιχειρήσεις καταχωρούνται σε ένα μητρώο μετά τον έλεγχο και
εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις
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ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων
περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2-3-2011)
 Δεν ερμηνεύεται σαν κατάργηση του κρατικού ελέγχου

 Είναι υποχρέωση των Υπηρεσιών οι συνεχείς έλεγχοι για την
προστασία του δημοσίου συμφέροντος, της υγείας των φυτών, των
ζώων, και του περιβάλλοντος και της προστασίας του αγρότη και
του καταναλωτή
 Η Υπηρεσία μπορεί να απαγορεύσει την άσκηση της δραστηριότητας εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της
αναγγελίας, αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες
προϋποθέσεις ή δεν προκύπτουν από τα υποβληθέντα στοιχεία,
όπως ισχύουν στην οικεία σχετική νομοθεσία.
 Επίσης, απαγορεύεται η άσκηση της δραστηριότητας οποιαδήποτε
στιγμή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις 9

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων
περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2-3-2011)
 Σε περιπτώσεις που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν

προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, η
Υπηρεσία αποστέλλει εγγράφως και με απόδειξη παραλαβής την
αιτιολογημένη απαγόρευση άσκησης της δραστηριότητας.

 Ο επαγγελματίας μπορεί εντός μηνός από την παραλαβή του
εγγράφου να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τον φάκελό του
αναλόγως, ώστε να είναι πλήρης.
 Σε περίπτωση παρέλευσης του οριζόμενου παραπάνω χρονικού
διαστήματος του ενός μηνός ή αν ο φάκελος παραμένει ελλιπής, ο
φάκελος κλείνει και το παράβολο δεν επιστρέφεται
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ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2006/123 του
ευρωπαϊκού κοινοβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην
εσωτερική αγορά της Ε.Ε.

 Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/3-5-2010)
 Οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε
κράτος-μέλος διαφορετικό από αυτό στο οποίο εδρεύουν

 Οι Αρχές εξασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση σε

δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών και την ελεύθερη άσκηση
της στην ελληνική Επικράτεια

 ΚΥΑ 196033/30-12-2010 (ΦΕΚ 51/Β/2012)
σε εφαρμογή του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/2010) και τις διατάξεις
του άρθρου 17, καθορίζεται η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών
στην ελληνική επικράτεια στον τομέα εισροών φυτικής παραγωγής
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ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην ελληνική επικράτεια στον
τομέα εισροών φυτικής παραγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 17 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’)
ΚΥΑ 196033/30-12-2010 (ΦΕΚ 51/Β/2012)

 Πάροχοι υπηρεσιών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, νόμιμα εγκατεστημένοι σε
άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. δύναται να παρέχουν στην Ελληνική επικράτεια
χωρίς εγκατάσταση, τις κάτωθι υπηρεσίες:

α) εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού και λιπασμάτων,
β) διενέργεια καλλιεργητικού ελέγχου σε σπόρους σποράς υπό
επίσημη επίβλεψη,

γ) διενέργεια δειγματοληψιών σε σπόρους σποράς υπό επίσημη
επίβλεψη,

δ) διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων σπόρων σποράς υπό
επίσημη επίβλεψη,

ε) διενέργεια δειγματοληψιών για αναλύσεις σε εδάφη, φυτικούς
ιστούς, σε νερό άρδευσης.

 Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν έγγραφη δήλωση στην ελληνική
γλώσσα, σύμφωνα με τα υποδείγματα
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ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 ΚΥΑ 1153/16620/4-2-2014 (ΦΕΚ 616/Β/11-3-2014)

Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης
λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού
καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και των επιχειρήσεων εμπορίας του
υλικού αυτού

 Ν. 4152/8-5-2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013)
⇛ Οι επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων και παραγωγής και

εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών δύνανται να
απασχολούν ως υπεύθυνο επιστήμονα και προσωπικό ισότιμα
εκπαιδευμένο στην εμπορία λιπασμάτων και στην παραγωγή και
εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών.

⇛ Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων και
παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών
ειδών, μπορούν να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα μερικής
απασχόλησης
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ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 ΠΔ. 145/22-10-2014 (ΦΕΚ 235/Α/29-10-2014)
Προϋποθέσεις και διάρκεια εκπαίδευσης προσωπικού
προκειμένου να θεωρείται ισότιμα εκπαιδευμένο με τον
υπεύθυνο γεωτεχνικό επιστήμονα στην εμπορία λιπασμάτων
και στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού

⇛ Φορείς εκπαίδευσης: πανεπιστήμια & τεχνολογικά ιδρύματα
⇛ πτυχιούχοι συναφών ειδικοτήτων (δασολόγοι, βιολόγοι, …)
⇛ Διάρκεια εκπαίδευσης: τρία (3) εξάμηνα (το ένα πρακτική
άσκηση σε επιχείρηση)
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ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 ΠΔ. 159/30-10-2014 (ΦΕΚ 241/Α/5-11-2014)

Μερική απασχόληση των υπευθύνων επιστημόνων στις μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις (έως 49 απασχολούμενα άτομα) Σύσταση αριθ.
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (L124/36/20.5.2003), παραγωγής και
εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και
στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων.

Ο χρόνος μερικής απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα ορίζεται
κατ’ ελάχιστο ως εξής:

α) σποροπαραγωγικές επιχ/σεις: 20 ώρες/εβδομάδα
β) φυτωριακές επιχ/σεις Α’ ή Β’: 10 ώρες/εβδομάδα

γ) φυτωριακές επιχ/σεις Γ’ (ιστοκαλλιέργεια): 20 ώρες/εβδομάδα
δ) επιχ/σεις εμπορίας πολ/κου υλικού Α’, Β’ ή Γ’: 20 ώρες/εβδομ.
ε) επιχ/σεις εμπορίας λιπασμάτων Α’ ή Β’: 2 ημέρες/εβδομάδα,
καθ’ όλο το ωράριο λειτουργίας της επιχ/σης.
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ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης
λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής & εμπορίας
πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών
ΚΥΑ 1153/16620/4-2-2014 (ΦΕΚ 616/Β/11-3-2014)
Άρθρο 2. Τύποι επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας
πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών
α) Σποροπαραγωγική επιχείρηση
παραγωγή & εμπορία σπόρων παραγωγής της:
⇛ φυτών μεγάλης καλλιέργειας & λειμωνίων φυτών,
⇛ κηπευτικών & καλλωπιστικών φυτών,
⇛ ανθέων,
⇛ θαμνωδών & δενδρωδών καλλιεργειών,
⇛ κονδύλων, βολβών & ριζωμάτων
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ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΥΑ 1153/16620/4-2-2014 (ΦΕΚ 616/Β/11-3-2014)
Άρθρο 2. Τύποι επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας
πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών
β) Φυτωριακή επιχείρηση τύπου Α’
παραγωγή & εμπορία πολ/κου υλικού (φυταρίων) παραγωγής της:
θαμνωδών & δενδρωδών ειδών & αμπέλου
γ) Φυτωριακή επιχείρηση τύπου Β’
παραγωγή & εμπορία πολ/κου υλικού (φυταρίων) παραγωγής της:
γεωργικών φυτών, κηπευτικών, καλλωπιστικών φυτών & ανθέων
δ) Φυτωριακή επιχείρηση τύπου Γ’
παραγωγή & εμπορία πολ/κου υλικού παραγωγής της:
προερχόμενο από ιστοκαλλιέργεια όλων των φυτικών ειδών
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ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΥΑ 1153/16620/4-2-2014 (ΦΕΚ 616/Β/11-3-2014)
Άρθρο 2. Τύποι επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας
πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών
ε) Επιχείρηση εμπορίας πολ/κου υλικού τύπου Α’
εισαγωγή, ενδοκοινοτική απόκτηση, εξαγωγή, τυποποίηση και
εμπορία χονδρική & λιανική πολ/κου υλικού
στ) Επιχείρηση εμπορίας πολ/κου υλικού τύπου Β’
εμπορία χονδρική & λιανική πολ/κου υλικού προμηθευόμενο από
επιχειρήσεις εμπορίας πολ/κου υλικού τύπου Α’
ζ) Επιχείρηση εμπορίας πολ/κου υλικού τύπου Γ’
τυποποίηση (συσκευασία, ανασυσκευασία) και εμπορία χονδρική
& λιανική πολ/κου υλικού προμηθευόμενο από επιχειρήσεις
εμπορίας πολ/κου υλικού τύπου Α’
18

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΥΑ 1153/16620/4-2-2014 (ΦΕΚ 616/Β/11-3-2014)
Άρθρο 3. Προϋποθέσεις έναρξης παραγωγής και εμπορίας
πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών

Όλες οι επιχειρήσεις παραγωγής & εμπορίας πολ/κου
υλικού πρέπει να
απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα (γεωπόνο ή τεχνολόγο
γεωπονίας) ή προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο στην παραγωγή
& εμπορία πολ/κου υλικού (Ν.4152/2013 - ΦΕΚ 107/Α/2013).
Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (έως 49 απασχολούμενα
άτομα), όπως προσδιορίζονται στη Σύσταση αριθ. 2003/361/ΕΚ,
μπορούν να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα μερικής
απασχόλησης (ΠΔ. 159/2014 (ΦΕΚ 241/Α/2014).
19

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΥΑ 1153/16620/4-2-2014 (ΦΕΚ 616/Β/11-3-2014)
Άρθρο 3. Προϋποθέσεις έναρξης παραγωγής και εμπορίας
πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών

Σποροπαραγωγική επιχείρηση να διαθέτει:
α) κατάλληλες υποδομές (εγκαταστάσεις, αποθήκες)
β) κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό (γραμμή επεξεργασίαςκαθαρισμού σπόρων)

γ) εργαστήριο αναλύσεων σπόρων με ιδιόκτητο εργαστηριακό

εξοπλισμό (προβλαστήριο σπόρων, ζυγός, επιτραπέζιος
μεγεθυντικός φακός, δειγματολήπτης-σόντα, υγρασιόμετρα κτλ.)

δ) θάλαμο συντήρησης ασφαλιστικών αποθεμάτων βασικού
πολ/κου υλικού και προγενέστερων γενεών
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ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΥΑ 1153/16620/4-2-2014 (ΦΕΚ 616/Β/11-3-2014)

Άρθρο 3. Προϋποθέσεις έναρξης παραγωγής και εμπορίας
πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών

Φυτωριακή επιχείρηση τύπου Α’ ή Β’
α) απασχολεί υπεύθυνο επιστήμονα (γεωπόνο ή τεχνολόγο

γεωπονίας) ή προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο. Οι πολύ μικρές
και μικρές επιχειρήσεις μπορούν να απασχολούν υπεύθυνο
επιστήμονα μερικής απασχόλησης.

β) διαθέτει ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη κατάλληλη έκταση
φυτωριακή Α’ ⇛ 3 στρεμμάτων
φυτωριακή Β’ ⇛ 1 στρέμμα
γ) απαιτούνται αναλύσεις εδάφους και νερού για έλεγχο

καταλληλότητας, και έλεγχος νηματωδών
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ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΥΑ 1153/16620/4-2-2014 (ΦΕΚ 616/Β/11-3-2014)

Άρθρο 3. Προϋποθέσεις έναρξης παραγωγής και εμπορίας
πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών

Φυτωριακή επιχείρηση τύπου Γ’
α) απασχολεί υπεύθυνο επιστήμονα (γεωπόνο ή τεχνολόγο

γεωπονίας) ή προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο. Οι πολύ μικρές
και μικρές επιχειρήσεις μπορούν να απασχολούν υπεύθυνο
επιστήμονα μερικής απασχόλησης.

β) διαθέτει εργαστήριο ιστοκαλλιέργειας
γ) υποχρεωτικός εξοπλισμός:

1. Ασηπτική τράπεζα ή χώρο ασηψίας,
2. Συσκευή αποστείρωσης θρεπτικών υλικών, εργαλείων και
δοχείων καλλιέργειας,
3. Πεχάμετρο, 4. Στερεοσκόπιο, 5. Ζυγό &
6. Συσκευή απόσταξης ή απιονισμού νερού
22

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΥΑ 1153/16620/4-2-2014 (ΦΕΚ 616/Β/11-3-2014)

Άρθρο 3. Προϋποθέσεις έναρξης παραγωγής και εμπορίας
πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών

Επιχείρηση εμπορίας πολ/κου υλικού τύπου Α’ ή Β’
α) απασχολεί υπεύθυνο επιστήμονα (γεωπόνο ή τεχνολόγο

γεωπονίας) ή προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο. Οι πολύ μικρές και
μικρές επιχειρήσεις μπορούν να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα
μερικής απασχόλησης.

β) διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης

⇛ Επιπλέον, η επιχείρηση εμπορίας πολ/κου υλικού τύπου Α’
α) διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις τυποποίησης και κατάλληλο
μηχανολογικό εξοπλισμό

β) διαθέτει εργαστήριο αναλύσεων σπόρων με ιδιόκτητο

εργαστηριακό εξοπλισμό (προβλαστήριο σπόρων, ζυγός,
επιτραπέζιος μεγεθυντικός φακός, δειγματολήπτης-σόντα,
υγρασιόμετρα κτλ.)
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ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΥΑ 1153/16620/4-2-2014 (ΦΕΚ 616/Β/11-3-2014)

Άρθρο 3. Προϋποθέσεις έναρξης παραγωγής και εμπορίας
πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών

Επιχείρηση εμπορίας πολ/κου υλικού τύπου Γ’
α) απασχολεί υπεύθυνο επιστήμονα (γεωπόνο ή τεχνολόγο

γεωπονίας) ή προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο. Οι πολύ μικρές
και μικρές επιχειρήσεις μπορούν να απασχολούν υπεύθυνο
επιστήμονα μερικής απασχόλησης.

β) διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης

γ) διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις τυποποίησης και

κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό

δ) διαθέτει εργαστήριο αναλύσεων σπόρων με ιδιόκτητο

εργαστηριακό εξοπλισμό (προβλαστήριο σπόρων, ζυγός,
επιτραπέζιος μεγεθυντικός φακός, δειγματολήπτης-σόντα,
υγρασιόμετρα κτλ.)
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ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΥΑ 1153/16620/4-2-2014 (ΦΕΚ 616/Β/11-3-2014)

Άρθρο 4. Διαδικασία έναρξης λειτουργίας επιχειρήσεων
παραγωγής & εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού
1. Η επιχείρηση παραγωγής & εμπορίας πολ/κου υλικού
υποβάλει:
α) αναγγελία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης
β) κατάθεση παραβόλου (e-Παράβολο)

γ) δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι απαιτούμενες

προϋποθέσεις

δ) πλήρη έκθεση μηχανολογικού εξοπλισμού & κτιριακών εγκαταστ/εων

2. Διοικητικός & επιτόπιος έλεγχος της αρμόδιας υπηρεσίας

3. Βεβαίωση συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για άσκηση
της σχετικής δραστηριότητας. Η ισχύς της βεβαίωσης: 5 χρόνια
4. Νέα αναγγελία: αλλαγή ΑΦΜ, μεταβίβαση, εκχώρηση, ή
κληρονομιά της επιχείρησης

25

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΥΑ 1153/16620/4-2-2014 (ΦΕΚ 616/Β/11-3-2014)
Άρθρο 5. Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων παραγωγής &
εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού
Όλες οι επιχειρήσεις παραγωγής & εμπορίας πολ/κου υλικού
α) τηρούν τους Τεχνικούς Κανονισμούς Ελέγχου & Πιστοποίησης και
Εμπορίας πολ/κου υλικού

β) τηρούν βιβλία προμήθειας, παραγωγής και διάθεσης πολ/κου υλικού
γ) συμπληρώνουν στατιστικά δελτία που τους χορηγούνται από την

υπηρεσία ελέγχου και παρέχουν κάθε άλλο στοιχείο που τους ζητείται

δ) αναρτούν σε εμφανές σημείο του καταστήματος τη Βεβαίωση

συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων

ε) διατηρούν σε καλή κατάσταση τα αποθέματα ασφαλείας και

αποθηκεύουν το πολ/κο υλικό σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

στ) ενημερώνουν τα Τ.Α.Α. (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ) για τα αποθέματα σπόρων

παρελθόντων ετών για έλεγχο βλαστικότητας. Οι δειγματοληψίες στα
αποθέματα σπόρων γίνονται τον Ιούνιο για χειμερινές καλλιέργειες και
26
το Νοέμβριο για ανοιξιάτικες καλλιέργειες

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΥΑ 1153/16620/4-2-2014 (ΦΕΚ 616/Β/11-3-2014)
Άρθρο 5. Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων παραγωγής &
εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού
Όλες οι επιχειρήσεις παραγωγής & εμπορίας πολ/κου υλικού
ζ) ενημερώνουν την υπηρεσία για κάθε μεταβολή της κατάστασης της

επιχείρησης εντός τριάντα (30) ημερών

η) αντικαθιστούν τον υπεύθυνο επιστήμονα εντός τριών (3) μηνών από

την αποχώρησή του

Επιπλέον, οι φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α’

α) σημαίνουν τα δενδρύλλια με κατάλληλες ετικέτες
β) εκδίδουν τριπλότυπα διάθεσης κατά την πώληση
γ) υποβάλουν στα Τ.Α.Α. (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ) στοιχεία του πολ/κου υλικού

που παράγουν ως το τέλος Οκτωβρίου, και του πολ/κου υλικού που
διέθεσαν ως το τέλος Απριλίου

Επιπλέον, οι φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Β’ & Γ’

α) υποβάλουν στα Τ.Α.Α. (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ) στοιχεία του πολ/κου υλικού
που διέθεσαν ως το τέλος Δεκεμβρίου, κάθε έτους

27

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΒΙΒΛΙΟ ΑΓΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

28

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΠΩΛΉΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
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ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΟΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
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ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΥΑ 1153/16620/4-2-2014 (ΦΕΚ 616/Β/11-3-2014)

Άρθρο 7. Επανεξέταση συνδρομής νομίμων
προϋποθέσεων λειτουργίας των επιχειρήσεων
παραγωγής & εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού
Η Βεβαίωση συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για άσκηση
της σχετικής δραστηριότητας έχει διάρκεια 5 χρόνια
1. Πριν το πέρας της πενταετίας
α) ανανέωση αναγγελίας λειτουργίας της επιχείρησης
β) κατάθεση παραβόλου (30% της αρχικής αναγγελίας)
γ) ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 4 (έλεγχος των
προϋποθέσεων που ισχύουν για την έναρξη)
2. Βεβαίωση συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων κατά την
επανεξέταση για άσκηση της σχετικής δραστηριότητας.
Η ισχύς της βεβαίωσης: 5 χρόνια
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ΕΝΤΥΠΟ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΠΟΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
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ΕΝΤΥΠΟ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΠΟΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
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ΕΝΤΥΠΟ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΠΟΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
Λιπάσματα

Ν. 1565/1985 (ΦΕΚ 164/Α/1985)
Ο Νόμος αποσκοπεί στην οργάνωση της εμπορίας των λιπασμάτων υπό
καθεστώς ελεύθερης αγοράς, σε εναρμόνιση με το καθεστώς της ΕΟΚ

 Ορισμοί, τύποι λιπασμάτων
 Όροι κυκλοφορίας λιπασμάτων

α) συσκευασία, σήμανση, υποχρεωτικές & προαιρετικές ενδείξεις

 Προϋποθέσεις παραγωγής, εισαγωγής, συσκευασίας &
εμπορίας λιπασμάτων
α) άδεια εισαγωγής - κυκλοφορίας
β) άδεια εμπορίας
β) έλεγχοι λιπασμάτων, όργανα έλεγχου

 Σύσταση επιτροπών (ΤΕ.Γ.Ε.Λ.), οικονομική εξυπηρέτησηχρηματοδότηση, ποινές-κυρώσεις
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ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΤΥΠΟΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
 Λιπάσματα με την ένδειξη "Λίπασμα ΕΚ” ή «EC Fertilisers»
Ανήκουν στους τύπους λιπασμάτων που περιέχονται στο
Παράρτημα I του ΠΔ 1381/1981 (ΦΕΚ 344/Α/31.12.1981), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει

 Λιπάσματα με την ένδειξη “Λίπασμα Προδιαγραφών ΕΚ”

Λιπάσματα που προέρχονται από Τρίτες Χώρες με προδιαγραφές
της ΕΕ

 Λιπάσματα Νέου Τύπου
ΚΥΑ 291180/11034/19.9.2002 (ΦΕΚ 1274/Β/30.9.2002)
Ανήκουν στους τύπους λιπασμάτων που δεν ανταποκρίνονται
στις προδιαγραφές λιπασμάτων με ένδειξη “Λίπασμα ΕΕ”
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ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΤΥΠΟΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

 Λιπάσματα με την ένδειξη "Λίπασμα ΕΚ” ή «EC Fertilisers» &
“Λίπασμα Προδιαγραφών ΕΚ”
α) Ανήκουν στους τύπους λιπασμάτων που περιέχονται στο

Παράρτημα I του ΠΔ 1381/1981 (ΦΕΚ 344/Α/31.12.1981), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με: i) ΠΔ 177/91 (ΦΕΚ 71/Α/1991),
ii) ΠΔ 444/91 (ΦΕΚ 164/Α/1991), iii) ΠΔ 441/91 (ΦΕΚ 162/Α/1991)

β) Πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα I
ως ΙΙΙ του ΠΔ 1381/81.

γ) Η κυκλοφορία τους είναι ελεύθερη (δεν μπορεί να απαγορευτεί,

περιοριστεί ή παρεμποδιστεί)

δ) Απαιτείται ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ για εισαγωγές από
τρίτες χώρες

ε) Έλεγχοι για να πιστοποιηθεί ότι πληρούνται οι προδιαγραφές

 Λιπάσματα με την ένδειξη “Λίπασμα Προδιαγραφών ΕΚ”

Λιπάσματα που προέρχονται από Τρίτες Χώρες με προδιαγραφές της 37
ΕΕ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΤΥΠΟΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

 Λιπάσματα Νέου Τύπου

ΚΥΑ 291180/11034/19.9.2002 (ΦΕΚ 1274/Β/30.9.2002)

α) Ανήκουν στους τύπους λιπασμάτων που δεν ανταποκρίνονται
στις προδιαγραφές λιπασμάτων με ένδειξη “Λίπασμα ΕΚ”,

δ) Απαιτείται ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ για

εισαγωγή, ενδοκοινοτική απόκτηση, παραγωγή & διάθεση

β) Υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού αδείας κυκλοφορίας επί της

συσκευασίας ή της ετικέτας

γ) Έλεγχοι διοικητικοί & δειγματοληψίες για να πιστοποιηθεί ότι

πληρούνται οι προδιαγραφές

 Ομάδες λιπασμάτων Νέου Τύπου

ΚΥΑ 257921/15.6.2004 (ΦΕΚ 955/Β/25.6.2004)
Α) Ανόργανα λιπάσματα…., Β) Οργανικά …, Γ) Οργανοχημικά ……..
Δ) Ιχνοστοιχεία αμιγή Ε) Εδαφοβελτιωτικά ……, ΣΤ) Φυτοορμόνες + λίπασμα …..,
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Ζ) Προϊόντα γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων + λίπασμα ……

Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Νέου Τύπου Λιπασμάτων
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Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Νέου Τύπου Λιπασμάτων
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Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Νέου Τύπου Λιπασμάτων
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Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Νέου Τύπου Λιπασμάτων
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Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Νέου Τύπου Λιπασμάτων
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Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Νέου Τύπου Λιπασμάτων
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ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 Ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992)

Κατά την εισαγωγή των λιπασμάτων απαιτείται άδεια κυκλοφορίας για
τα λιπάσματα χωρίς την ένδειξη «Λίπασμα ΕΟΚ»

 Ν. 2326/1995 (ΦΕΚ 153/Α/27-7-1995)

α) Άδεις εμπορίας, κυκλοφορίας & εισαγωγής λιπασμάτων,
β) τύποι αδειών εμπορίας, άδεια κυκλοφορίας σε λιπάσματα χωρίς την
ένδειξη «Λίπασμα ΕΟΚ»,
γ) έλεγχοι – όργανα ελέγχου,
δ) κυρώσεις-ποινές –πρόστιμα

 Ν. 2732/1999 (άρθρο 6) (ΦΕΚ 154/Α/30-7-1999)

α) πιο ολοκληρωμένος ορισμός λιπάσματος,
β) διάκριση & κατηγορίες λιπασμάτων & εδαφοβελτιωτικών,
γ) κυκλοφορία λιπασμάτων με ένδειξη «Λίπασμα Ε.Κ.», χωρίς ένδειξη

μετά από άδεια
δ) αποθήκευση λιπασμάτων ⇛ σε χώρους για εξασφάλιση από καιρικά
45
φαινόμενα, πληρούν όρους ασφάλειας και αγροπεριβαλλοντικούς όρους)

ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/8-10-2001) &
Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/5-6-2003)

Καθορίζονται προϋποθέσεις για την κυκλοφορία των προϊόντων που
δεν θεωρούνται λιπάσματα (κοπριά, εδαφοβελτιωτικά, υποστρώματα,
τύρφες κ.ά.)

 Ν. 4235/2014 (άρθρο 49) (ΦΕΚ 32/Α/11-2-2014)

α) Όροι κυκλοφορίας λιπασμάτων: συσκευασία-σφράγιση, σήμανση,

υποχρεωτικές ενδείξεις στην ελληνική γλώσσα,
β) εμπορία & εισαγωγή λιπασμάτων, τύποι εμπορίας λιπασμάτων,
⇨ εμπορία λιπασμάτων τύπου Α’: πώληση στον τελικό χρήστη
⇨ εμπορία λιπασμάτων τύπου Β’: πώληση σε άλλες επιχειρήσεις και
στον τελικό χρήστη
γ) έλεγχοι – εργαστήρια ελέγχου λιπασμάτων,
δ) κυρώσεις-πρόστιμα κατά περίπτωση
46

ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ν. 4235/2014 (άρθρο 49) (ΦΕΚ 32/Α/11-2-2014)
κυρώσεις-πρόστιμα κατά περίπτωση

Πρόστιμο
Εμπορία λιπασμάτων τύπου Α’, χωρίς να έχει υποβάλει αναγγελία έναρξης

15.000 €

Εμπορία λιπασμάτων τύπου Β’, χωρίς να έχει υποβάλει αναγγελία έναρξης

30.000 €

Μη γνωστοποίηση μεταβολής της πραγματικής και νομικής κατάστασής της επιχείρησης
εντός τριάντα (30) ημερών

1.500 €

Άρνηση ή παρακώληση ή κωλυσιεργία στη διενέργεια των ελέγχων στα λιπάσματα

5.000 €

Μη ανάρτηση σε εμφανές σημείο στο κατάστημα τη Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων
Προϋποθέσεων, καθώς και δεν υποβάλλουν στατιστικά στοιχεία στην αρμόδια υπηρεσία,
σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία

1.500 €

Αποθήκευση λιπασμάτων εκτεθειμένα σε καιρικά φαινόμενα, που μπορούν να
αλλοιώσουν τα φυσικά ή χημικά τους χαρακτηριστικά, τη συσκευασία τους και να
προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος

από 500 €
έως 5.000 €

Σε περίπτωση υποτροπής, οι ποινές και τα πρόστιμα διπλασιάζονται και σε περίπτωση τρίτης
υποτροπής τριπλασιάζονται και διακόπτεται η εμπορία για διάστημα από 1 μήνα έως 1 έτος.
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ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Καθορισμός οργάνων και υπηρεσιών για την επιβολή
κυρώσεων & προστίμων

ΠΔ. 334/2001 (ΦΕΚ 225/Α/9-10-2001)
α) εντεταλμένα όργανα ελέγχου, τα Τ.Α.Α. (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ):
συντάσσουν έκθεση ελέγχου παραβάσεων
β) η έκθεση κοινοποιείται:

i) στην κεντρική υπηρεσία
ii) στον ενδιαφερόμενο «παραβάτη»

γ) ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εκφράσει τις απόψεις του επί της
έκθεσης εντός 15 ημερών
δ) η δ/νση εισροών φυτικής παραγωγής του Υπουργείου: τελική
εισήγηση
ε) αρμόδιο όργανο επιβολής προστίμου: Υπουργός
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ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
 Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2-3-2011)
Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων
περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

 Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/3-5-2010)
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2006/123 του
ευρωπαϊκού κοινοβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική
αγορά της Ε.Ε.

Οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε κράτοςμέλος διαφορετικό από αυτό στο οποίο εδρεύουν

 ΚΥΑ 196033/30-12-2010 (ΦΕΚ 51/Β/2012)

Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην ελληνική επικράτεια στον
τομέα εισροών φυτικής παραγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 17 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’)
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ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 ΥΑ 9748/100747/1-10-2012 (ΦΕΚ 2692/Β/4-10-2012)

Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης άσκησης
εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α’ & Β’

 Ν. 4152/8-5-2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013)
⇛ Οι επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων και παραγωγής και

εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών δύνανται να
απασχολούν ως υπεύθυνο επιστήμονα και προσωπικό ισότιμα
εκπαιδευμένο στην εμπορία λιπασμάτων και στην παραγωγή και
εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών.

⇛ Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων και
παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών
ειδών, μπορούν να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα μερικής
απασχόλησης

50

ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 ΠΔ. 145/22-10-2014 (ΦΕΚ 235/Α/29-10-2014)
Προϋποθέσεις και διάρκεια εκπαίδευσης προσωπικού
προκειμένου να θεωρείται ισότιμα εκπαιδευμένο με τον
υπεύθυνο γεωτεχνικό επιστήμονα στην εμπορία λιπασμάτων
και στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού

⇛ Φορείς εκπαίδευσης: πανεπιστήμια & τεχνολογικά ιδρύματα
⇛ πτυχιούχοι συναφών ειδικοτήτων (δασολόγοι, βιολόγοι, …)
⇛ Διάρκεια εκπαίδευσης: τρία (3) εξάμηνα (το ένα πρακτική
άσκηση σε επιχείρηση)
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ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 ΠΔ. 159/30-10-2014 (ΦΕΚ 241/Α/5-11-2014)

Μερική απασχόληση των υπευθύνων επιστημόνων στις μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις (έως 49 απασχολούμενα άτομα) Σύσταση αριθ.
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (L124/36/20.5.2003), παραγωγής και
εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και
στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων.

Ο χρόνος μερικής απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα ορίζεται
κατ’ ελάχιστο ως εξής:

α) σποροπαραγωγικές επιχ/σεις: 20 ώρες/εβδομάδα
β) φυτωριακές επιχ/σεις Α’ ή Β’: 10 ώρες/εβδομάδα

γ) φυτωριακές επιχ/σεις Γ’ (ιστοκαλλιέργεια): 20 ώρες/εβδομάδα
δ) επιχ/σεις εμπορίας πολ/κου υλικού Α’, Β’ ή Γ’: 20 ώρες/εβδομ.
ε) επιχ/σεις εμπορίας λιπασμάτων Α’ ή Β’: 2 ημέρες/εβδομάδα,
καθ’ όλο το ωράριο λειτουργίας της επιχ/σης.
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ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΥΑ 9748/100747/1-10-2012 (ΦΕΚ 2692/Β/2012)
Άρθρο 2. Προϋποθέσεις έναρξης άσκησης εμπορίας
λιπασμάτων τύπου Α’ & Β’

Σε κάθε σημείο-κατάστημα πώλησης λιπασμάτων,
όλες τις ώρες και ημέρες λειτουργίας, πρέπει να:
απασχολείται υπεύθυνος επιστήμονας (γεωπόνος ή τεχνολόγος
γεωπονίας) ή προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο στην εμπορία
λιπασμάτων (Ν.4152/2013 - ΦΕΚ 107/Α/2013) ή κατάλληλα
εκπαιδευμένο προσωπικό στην πώληση λιπασμάτων υπό τις
οδηγίες του υπεύθυνου επιστήμονα (ΚΥΑ 4166/ 51687/17-42014 - ΦΕΚ 1031/Β/2014)
Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (έως 49 απασχολούμενα
άτομα), όπως προσδιορίζονται στη Σύσταση αριθ. 2003/361/ΕΚ,
μπορούν να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα μερικής
απασχόλησης (ΠΔ. 159/2014 (ΦΕΚ 241/Α/2014).
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ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΥΑ 9748/100747/1-10-2012 (ΦΕΚ 2692/Β/2012)
Άρθρο 2. Προϋποθέσεις έναρξης άσκησης εμπορίας
λιπασμάτων τύπου Α’ & Β’

Υπεύθυνος γεωτεχνικός επιστήμονας
α) κάτοχος πτυχίου Γεωπόνου ή Δασολόγου (Α.Ε.Ι.)
β) κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. άλλων κλάδων και μεταπτυχιακό τίτλο

σπουδών με ειδίκευση στους τομείς της εδαφολογίας−θρέψης
φυτών.

γ) κάτοχος πτυχίου Τ.Ε.Ι. των τμημάτων:
⇛ Φυτικής Παραγωγής,

⇛ Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας,
⇛ Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων,

⇛ Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων.
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ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΥΑ 9748/100747/1-10-2012 (ΦΕΚ 2692/Β/2012)
Άρθρο 2. Προϋποθέσεις έναρξης άσκησης εμπορίας
λιπασμάτων τύπου Α’ & Β’

⇛ Να διασφαλίζονται κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης των
λιπασμάτων:
α) σε χώρους για εξασφάλιση από καιρικά φαινόμενα, &
β) να τηρούνται οι όροι ασφαλείας και προστασίας του
περιβάλλοντος σύμφωνα με τη νομοθεσία

⇛ Επιχείρηση που παράγει, συσκευάζει, αναμιγνύει ή τυποποιεί
λιπάσματα πρέπει:

α) να κατέχει άδεια λειτουργίας από τη Διεύθυνση

Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
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ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΥΑ 9748/100747/1-10-2012 (ΦΕΚ 2692/Β/2012)
Άρθρο 3. Διαδικασία έναρξης άσκησης εμπορίας
λιπασμάτων τύπου Α’ & Β’
1. Η επιχείρηση εμπορίας λιπασμάτων υποβάλει:
α) αναγγελία έναρξης άσκησης εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α’ ή Β’
β) κατάθεση παραβόλου (e-παράβολο)

γ) δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την απασχόληση του γεωτεχνικού

2. Διοικητικός & επιτόπιος έλεγχος της αρμόδιας υπηρεσίας
3. Βεβαίωση συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για
άσκηση της σχετικής δραστηριότητας. Η ισχύς της βεβαίωσης:

⇛ για άσκηση εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α’: 5 χρόνια
⇛ για άσκηση εμπορίας λιπασμάτων τύπου Β’: 3 χρόνια

4. Νέα αναγγελία: αλλαγή ΑΦΜ, μεταβίβαση, εκχώρηση, ή
κληρονομιά της επιχείρησης
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ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΥΑ 9748/100747/1-10-2012 (ΦΕΚ 2692/Β/2012)
Άρθρο 5. Υποχρεώσεις των ασκούντων εμπορία
λιπασμάτων τύπου Α’ & Β’
α) ενημερώνουν την υπηρεσία για κάθε μεταβολή της κατάστασης της
επιχείρησης εντός τριάντα (30) ημερών

β) αντικαθιστούν τον υπεύθυνο επιστήμονα εντός μηνός από την

αποχώρησή του

γ) εξασφαλίζουν την προστασία των λιπασμάτων κατά την αποθήκευσή

τους από τα καιρικά φαινόμενα

δ) τηρούν τους όρους ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος

κατά τη λειτουργία της

ε) αναρτούν σε εμφανές σημείο του καταστήματος τη Βεβαίωση

συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων

στ) χορηγούν στατιστικά στοιχεία παραγωγής, εισαγωγής, ενδο-

κοινοτικής απόκτησης και διάθεσης λιπασμάτων στην υπηρεσία κατά
έτος και κατηγορία λιπασμάτων και παρέχουν κάθε άλλο στοιχείο που
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τους ζητείται

ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΥΑ 9748/100747/1-10-2012 (ΦΕΚ 2692/Β/2012)
Άρθρο 6. Απαλλαγή από υποχρέωση υποβολής αναγγελίας
έναρξης άσκησης εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α’
Όσοι ασκούν εμπορία λιπασμάτων, αποκλειστικά και μόνο σε
ερασιτέχνες καλλιεργητές και σε μικροσυσκευασίες κατά
κατηγορία λιπάσματος:
α) Λιπάσματα στερεά, ανόργανα και οργανικά, απλά ή σύνθετα ή
μικτά των τριών (3) κύριων και δευτερευόντων θρεπτικών
στοιχείων, εμπλουτισμένα ή μη με ιχνοστοιχεία, καθώς και
μίγματα αυτών, μέχρι δύο (2) κιλά
β) Υδατοδιαλυτά−κρυσταλλικά και υγρά λιπάσματα των κύριων
και δευτερευόντων στοιχείων, μέχρι 0,5 κιλά ή λίτρα
γ) Ιχνοστοιχεία απλά ή μίγματα αυτών οποιασδήποτε μορφής
μέχρι 250 γραμμάρια ή κυβικά εκατοστά
δ) Λιπάσματα των ανωτέρω περιπτώσεων στα οποία
προστίθενται ασβέστιο, φυτοορμόνες, ένζυμα, ρυθμιστές,
βιταμίνες & άλλες ουσίες, μέχρι 250 γραμμάρια ή κυβικά εκατοστά
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ΕΝΤΥΠΟ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
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ΕΝΤΥΠΟ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
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ΕΝΤΥΠΟ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
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ΕΝΤΥΠΟ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
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ΕΝΤΥΠΟ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Διακίνηση λιπασμάτων &
πολλαπλασιαστικού υλικού
από αγρότες μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε.
Ελεύθερη διακίνηση μεταξύ κρατών μελών για όλα τα προϊόντα
Λιπάσματα & Πολ/κο υλικό ⇛ προϊόντα που άπτονται της
δημόσιας υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος

Άρα για τη διακίνηση τους ισχύουν οι όροι & προϋποθέσεις που
διέπονται από την εθνική νομοθεσία

⇛

Οι αγρότες μπορούν να προμηθεύονται μόνο για ιδία χρήση
λιπάσματα από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.
⇛ Είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τα Τμήματα Αγροτικής
Ανάπτυξης (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ) και να ελέγχονται ως προς τα
ποσοτικά & ποιοτικά χαρακτηριστικά του λιπάσματος βάση της
νομοθεσίας και την αναγκαιότητα της χρήσης τους.
⇛ Για το πολ/κο υλικό δεν επιτρέπεται η ενδοκοινοτική
64
απόκτηση ή η εισαγωγή από τρίτες χώρες για ιδία χρήση

e-Παράβολο: διαδικασία χορήγησης
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e-Παράβολο: διαδικασία χορήγησης
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e-Παράβολο: διαδικασία χορήγησης
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e-Παράβολο: διαδικασία χορήγησης
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e-Παράβολο: διαδικασία χορήγησης
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e-Παράβολο: διαδικασία χορήγησης
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e-Παράβολο: διαδικασία χορήγησης
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e-Παράβολο: διαδικασία χορήγησης
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e-Παράβολο: διαδικασία χορήγησης
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e-Παράβολο: διαδικασία χορήγησης
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e-Παράβολο: διαδικασία χορήγησης
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e-Παράβολο: διαδικασία χορήγησης
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e-Παράβολο: διαδικασία χορήγησης
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e-Παράβολο: διαδικασία χορήγησης
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e-Παράβολο: διαδικασία χορήγησης
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e-Παράβολο: διαδικασία χορήγησης
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e-Παράβολο: διαδικασία χορήγησης
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e-Παράβολο: διαδικασία χορήγησης
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Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφόρηση & ενημέρωση
Είμαστε στη διάθεση σας

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Σερρών

Δ/νση: 1ο χλμ. Σερρών-Νιγρίτας - Τηλ.: 23210-59 002

Fax: 23210-37 856 - E-mail: ypou50@otenet.gr, nikara@otenet.gr
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