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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

    Αριθμ. Φ.908/147565/Η (1)
Εξαίρεση Ειδικού Συμβούλου, δικηγόρου στο Πολιτικό 

Γραφείο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
από τον περιορισμό του άρθρου 31 του Ν. 4194/2013 
«Κώδικας Δικηγόρων» (Φ.Ε.Κ. 208/τ.Α΄/27.11.2013).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 55, 56 και της παρ. 8 γ΄ του άρθρου 

57 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/
τ.Α΄/22.04.2005).

β) του άρθρου 31 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγό−
ρων» (Φ.Ε.Κ. 208/τ.Α΄/27.11.2013),

γ) του Π.Δ. 147/1976 «Περί Οργανισμού της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων», όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 56/τ.Α΄/15.03.1976),

δ) του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση 
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γε−
νικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και 
στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 
147/τ.Α΄/27.6.2011),

ε) του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 
(Α΄ 141)−Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως.» 
(Φ.Ε.Κ. 152/τ.Α΄/25.06.2013),

στ) του Π.Δ. 88/2014 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/
10.06.2014) και του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Φ.Ε.Κ. 134/τ.Α΄/
10.06.2014).

2. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.908/100433/Η/30.06.2014 από−
φαση διορισμού του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ−
του Αθανασίου, δικηγόρου, σε θέση Ειδικού Συμβού−
λου στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 394/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./10.07.2014_Α.Δ.Α.: 
ΨΞ5Β9−ΝΣ9), αποφασίζουμε:

Εξαιρούμε το ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟ του 
Αθανασίου με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 539210, δικηγόρο, ο οποίος 
διορίστηκε από 12.06.2014, σε θέση Ειδικού Συμβού−
λου στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Ανδρέα Λοβέρδου από τον περιορισμό 
του άρθρου 31 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» 
(Φ.Ε.Κ. 208/τ.Α΄/27.11.2013) και του επιτρέπουμε από τον 
διορισμό του στη παραπάνω θέση να ασκεί, παράλληλα 
με τα καθήκοντα του Ειδικού Συμβούλου στο Πολιτικό 
Γραφείο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Ανδρέα Λοβέρδου, το επάγγελμα του δικηγόρου.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 17 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ   

F
 Αριθμ. 147235 / Δ13 (2)
Τροποποίηση της απόφασης περί έγκρισης υπερωριακής 

απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διά−
θεση και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στο Πολιτικό 
Γραφείο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 του Π.Δ. 85/2012 « Ίδρυση και μετονο−

μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσι−
ών» (ΦΕΚ Α΄ 141) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 2 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 152).

β) Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α΄) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015», όπως ισχύει.

2. Την αριθμ. 2/78400/0022 14−11−2011 «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφα−
λαίου του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α΄)» εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.

3. Την αριθμ. οικ. 2/7093/0022/5−4−2004 κοινή υπουργι−
κή απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 
215/τ.Β΄/05/02/2004).

4. Την απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους συνολικά 
€ 109.000,00 αριθμ. πρωτ. 101382/Δ13 01/07/2014.

5. Την αριθμ. 114699/Δ13 21/07/2014 (ΑΔΑ: 7ΛΛΓ9−63Α 
ΦΕΚ 2026 /τ.Β΄/25/07/2014) υπουργική απόφαση «Έγκρι−
σης υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που 
υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν οργανικές 
θέσεις στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων».

6. Η δαπάνη που προκύπτει από την παρούσα απόφα−
ση για την υπερωριακή απασχόληση 5 επιπλέον υπαλ−
λήλων που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν 
οργανικές θέσεις στο πολιτικό γραφείο του Υπουρ−
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανέρχεται σε ποσό 
ύψους € 4.200,00 περίπου, και θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0511 Φ. 19−110 του 
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

7. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση των 
ατόμων που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν 
οργανικές θέσεις στο γραφείο του Υπουργού κρίνεται 
απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία, αλλά και την 
κάλυψη αυξημένων αναγκών των Πολιτικών Γραφείων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 114699/Δ13 21/07/2014 
(ΑΔΑ: 7ΛΛΓ9−63Α ΦΕΚ 2026 τ.Β 25/07/2014) υπουργικής 
απόφασης ως εξής:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πέραν των 
ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, για 25 υπαλλήλους 
της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν οργα−
νικές θέσεις στο γραφείο του Υπουργού καθώς και 2 
δημοσιογράφων που υπηρετούν στο γραφείο τύπου και 
δημοσιών σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση 
της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 
31/12/2014 και για 120 ώρες συνολικά για κάθε υπάλλη−
λο, προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες 
ή και έκτακτες ανάγκες των Πολιτικών Γραφείων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό 
των € 28.200,00 συνολικά.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 114699/Δ13 21/07/2014 
(ΑΔΑ: 7ΛΛΓ9−63Α ΦΕΚ 2026/τ.Β΄/25/07/2014) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F

        Αριθμ. 27918/1827 (3)
Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημι−

ώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος Καλύμνου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 48 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλου−

στεύσεις − Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προ−
σώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα − Τροπο−
ποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές 
ρυθμίσεις».

β) Του 2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
247/Α΄/95) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

γ) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).

δ) Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία υπουρ−
γείων...» (ΦΕΚ 141 /Α/2012).

2. Το αριθ. 03/28−07−2014 αντίγραφο πρακτικού της 
Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. Λιμένος Καλύμνου 
σχετικά με τη διάλυση του Κ.Α.Φ. Λιμένος Καλύμνου, 
το οποίο μας εστάλει με το υπ' αριθμ. 04/08−08−2014 
διαβιβαστικό.

3. Το γεγονός ότι από τη παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 03/28−07−2014 απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. Λιμένος Καλύ−
μνου, σύμφωνα με την οποία καταργούνται οι πόροι 
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υπέρ Κ.Α.Φ. Λιμένος Καλύμνου που αφορά σχηματισμό 
Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Λιμένος 
Καλύμνου και τη διάλυση αυτού.

2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά κεφάλαια του Κ.Α.Φ. 
Λιμένος Καλύμνου, μετά την ολοσχερή εξόφληση των 
πάσης φύσεως προς τρίτους τυχόν υποχρεώσεων, δια−
νέμονται στα έχοντα δικαίωμα πρόσωπα προς απόληψη 
εφάπαξ αποζημίωσης (φορτοεκφορτωτές και υπαλλή−
λους), ανάλογα των ετών συμμετοχής τους στο Κ.Α.Φ. 
μέχρι 31.12.2013, ανεξαρτήτως του ελάχιστου απαιτού−
μενου χρόνου συμμετοχής τους στο Κ.Α.Φ. και ανε−
ξαρτήτως των γενικών και ειδικών όρων και προϋπο−
θέσεων που προβλέπονται στο Κανονισμό Διοίκησης, 
Λειτουργίας και Παροχών του Κ.Α.Φ. για τη δημιουργία 
δικαιώματος για τη χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης.

Κλάσμα του έτους πέραν των έξι (6) μηνών λογίζεται 
ως πλήρες έτος και υπολογίζεται για τη χορήγηση της 
εφάπαξ αποζημίωσης.

Από της εξαντλήσεως του οικείου λογαριασμού, όπως 
προβλέπεται παραπάνω, εξαντλείται κάθε οικονομική 
υποχρέωση του Κ.Α.Φ., λογιζομένου του δικαιώματος 
προς απόληψη εφάπαξ αποζημίωσης εκάστου δικαιού−
χου ως πλήρως ικανοποιημένου.

Τα ανωτέρω οριζόμενα ισχύουν και για τις τυχόν οφει−
λόμενες εφάπαξ αποζημιώσεις των δικαιούχων φορτο−
εκφορτωτών και υπαλλήλων του Κ.Α.Φ., οι οποίοι λόγω 
οικονομικής αδυναμίας και λόγω έλλειψης των αναγκαίων 
αποθεματικών του Κ.Α.Φ. δεν έχουν λάβει την, μέχρι ισχύος 
του Ν. 4250/2014, εφάπαξ αποζημίωση και δεν τους έχει 
καταβληθεί μερικά ή συνολικά η εφάπαξ αποζημίωση.

Τυχόν οικονομικές απαιτήσεις κάθε είδους των δικαι−
ούχων του Κ.Α.Φ. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό δεν 
ικανοποιούνται.

Τυχόν αδιάθετα κεφάλαια μετά την ολοσχερή καταβο−
λή των υποχρεώσεων και τη διανομή των αποθεματικών, 
καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία, ο εξοπλισμός 
και τα περιουσιακά στοιχεία του Κ.Α.Φ. περιέρχονται 
αυτοδίκαια, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, 
πράξης ή συμβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα 
στο Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών 
(Ε.Κ.Α.Φ.), με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατά−
ξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών, το 
οποίο έχει στο εξής την αποκλειστική κυριότητα, χρήση 
και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του υπό 
διάλυση Κ.Α.Φ. Η κινητή περιουσία, ο εξοπλισμός και το 
αρχείο του υπο διάλυση Κ.Α.Φ. φυλάσσεται προσωρινά 
στο στο Λιμεναρχείο Καλύμνου. Υφιστάμενες μισθώσεις 
ακινήτων του υπό διάλυση ΚΑΦ λύονται αζημίως το 
αργότερο μέχρι τις 31.12.2014.

3. Η ολοκλήρωση διάλυσης του Κ.Α.Φ. Λιμένος Κα−
λύμνου επέρχεται μετά την εκτέλεση των ανωτέρω 
ενεργειών, καθώς και με την κατάρτιση των σχετικών 
απολογισμών και την υποβολή τους για έγκριση από 
την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ   

 Αριθμ. 28839/1879 (4)
Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Απο−

ζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος και 
Ξηράς Κορίνθου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 48 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλου−

στεύσεις − Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώ−
πων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα − Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».

β) Του 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
247/Α΄/95) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

γ) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄)

δ) Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία υπουρ−
γείων...» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012).

2. Το αριθ. 01/25−7−2014 αντίγραφο πρακτικού της 
Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. Λιμένος και Ξηράς 
Κορίνθου σχετικά με τη διάλυση του Κ.Α.Φ. Λιμένος και 
Ξηράς Κορίνθου, το οποίο μας εστάλει με το υπ’ αριθμ. 
09/25−7−2014 διαβιβαστικό.

3. Το γεγονός ότι από τη παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 01/25−7−2014 απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. Λιμένος και Ξηράς 
Κορίνθου, σύμφωνα με την οποία καταργούνται οι πόροι 
υπέρ Κ.Α.Φ. Λιμένος και Ξηράς Κορίνθου που αφορά 
σχηματισμό Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτω−
τών Λιμένος και Ξηράς Κορίνθου και τη διάλυση αυτού.

2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά κεφάλαια του Κ.Α.Φ. 
Λιμένος και Ξηράς Κορίνθου, μετά την ολοσχερή εξό−
φληση των πάσης φύσεως προς τρίτους τυχόν υπο−
χρεώσεων, διανέμονται στα έχοντα δικαίωμα πρόσωπα 
προς απόληψη εφάπαξ αποζημίωσης (φορτοεκφορτωτές 
και υπαλλήλους), ανάλογα των ετών συμμετοχής τους 
στο Κ.Α.Φ. μέχρι 31.12.2013, ανεξαρτήτως του ελάχιστου 
απαιτούμενου χρόνου συμμετοχής τους στο Κ.Α.Φ. και 
ανεξαρτήτως των γενικών και ειδικών όρων και προϋ−
ποθέσεων που προβλέπονται στο Κανονισμό Διοίκησης, 
Λειτουργίας και Παροχών του Κ.Α.Φ. για τη δημιουργία 
δικαιώματος για τη χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης.

Κλάσμα του έτους πέραν των έξι (6) μηνών λογίζεται 
ως πλήρες έτος και υπολογίζεται για τη χορήγηση της 
εφάπαξ αποζημίωσης.

Από της εξαντλήσεως του οικείου λογαριασμού, όπως 
προβλέπεται παραπάνω, εξαντλείται κάθε οικονομική 
υποχρέωση του Κ.Α.Φ., λογιζομένου του δικαιώματος 
προς απόληψη εφάπαξ αποζημίωσης εκάστου δικαιού−
χου ως πλήρως ικανοποιημένου.

Τα ανωτέρω οριζόμενα ισχύουν και για τις τυχόν οφει−
λόμενες εφάπαξ αποζημιώσεις των δικαιούχων φορτο−
εκφορτωτών και υπαλλήλων του Κ.Α.Φ., οι οποίοι λόγω 
οικονομικής αδυναμίας και λόγω έλλειψης των αναγκαίων 
αποθεματικών του Κ.Α.Φ. δεν έχουν λάβει την, μέχρι ισχύος 
του Ν. 4250/2014, εφάπαξ αποζημίωση και δεν τους έχει 
καταβληθεί μερικά ή συνολικά η εφάπαξ αποζημίωση.
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Τυχόν οικονομικές απαιτήσεις κάθε είδους των δικαι−
ούχων του Κ.Α.Φ. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό δεν 
ικανοποιούνται.

Τυχόν αδιάθετα κεφάλαια μετά την ολοσχερή καταβο−
λή των υποχρεώσεων και τη διανομή των αποθεματικών, 
καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία, ο εξοπλισμός 
και τα περιουσιακά στοιχεία του Κ.Α.Φ. περιέρχονται 
αυτοδίκαια, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, 
πράξης ή συμβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα 
στο Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών 
(Ε.Κ.Α.Φ.), με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατά−
ξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών, το 
οποίο έχει στο εξής την αποκλειστική κυριότητα, χρήση 
και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του υπό 
διάλυση Κ.Α.Φ. Η κινητή περιουσία, ο εξοπλισμός και το 
αρχείο του υπό διάλυση Κ.Α.Φ. φυλάσσεται προσωρι−
νά στο Λιμεναρχείο Κορίνθου. Υφιστάμενες μισθώσεις 
ακινήτων του υπό διάλυση ΚΑΦ λύονται αζημίως το 
αργότερο μέχρι τις 31.12.2014.

3. Η ολοκλήρωση διάλυσης του Κ.Α.Φ. Λιμένος και 
Ξηράς Κορίνθου επέρχεται μετά την εκτέλεση των ανω−
τέρω ενεργειών, καθώς και με την κατάρτιση των σχε−
τικών απολογισμών και την υποβολή τους για έγκριση 
από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
    Αριθμ. 27113/1801 (5)
Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζη−

μιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος Πύλου − 
Γιάλοβας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 48 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλου−

στεύσεις − Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προ−
σώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα − Τροπο−
ποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές 
ρυθμίσεις».

β) Του 2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
247/Α΄/95) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

γ) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).

δ) Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία υπουρ−
γείων...» (ΦΕΚ 141 /Α΄/2012).

2. Το αριθ. 03/24−07−2014 αντίγραφο πρακτικού της 
Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. Λιμένος Πύλου − Γιά−
λοβας σχετικά με τη διάλυση του Κ.Α.Φ. Λιμένος Πύ−
λου−Γιάλοβας, το οποίο μας εστάλει με το υπ’ αριθμ. 
24/25−07−2014 διαβιβαστικό.

3. Το γεγονός ότι από τη παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 03/24−07−2014 απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. Λιμένος Πύλου−
Γιάλοβας, σύμφωνα με την οποία καταργούνται οι πόροι 
υπέρ Κ.Α.Φ. Λιμένος Πύλου − Γιάλοβας που αφορά σχη−
ματισμό Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών 
Λιμένος Πύλου−Γιάλοβας και τη διάλυση αυτού.

2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά κεφάλαια του Κ.Α.Φ. 
Λιμένος Πύλου − Γιάλοβας, μετά την ολοσχερή εξόφληση 
των πάσης φύσεως προς τρίτους τυχόν υποχρεώσε−
ων, διανέμονται στα έχοντα δικαίωμα πρόσωπα προς 
απόληψη εφάπαξ αποζημίωσης (φορτοεκφορτωτές 
και υπαλλήλους), ανάλογα των ετών συμμετοχής τους 
στο Κ.Α.Φ. μέχρι 31.12.2013, ανεξαρτήτως του ελάχιστου 
απαιτούμενου χρόνου συμμετοχής τους στο Κ.Α.Φ. και 
ανεξαρτήτως των γενικών και ειδικών όρων και προϋ−
ποθέσεων που προβλέπονται στο Κανονισμό Διοίκησης, 
Λειτουργίας και Παροχών του Κ.Α.Φ. για τη δημιουργία 
δικαιώματος για τη χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης.

Κλάσμα του έτους πέραν των έξι (6) μηνών λογίζεται 
ως πλήρες έτος και υπολογίζεται για τη χορήγηση της 
εφάπαξ αποζημίωσης.

Από της εξαντλήσεως του οικείου λογαριασμού, όπως 
προβλέπεται παραπάνω, εξαντλείται κάθε οικονομική 
υποχρέωση του Κ.Α.Φ., λογιζομένου του δικαιώματος 
προς απόληψη εφάπαξ αποζημίωσης εκάστου δικαιού−
χου ως πλήρως ικανοποιημένου.

Τα ανωτέρω οριζόμενα ισχύουν και για τις τυχόν οφει−
λόμενες εφάπαξ αποζημιώσεις των δικαιούχων φορτο−
εκφορτωτών και υπαλλήλων του Κ.Α.Φ., οι οποίοι λόγω 
οικονομικής αδυναμίας και λόγω έλλειψης των αναγκαίων 
αποθεματικών του Κ.Α.Φ. δεν έχουν λάβει την, μέχρι ισχύος 
του Ν. 4250/2014, εφάπαξ αποζημίωση και δεν τους έχει 
καταβληθεί μερικά ή συνολικά η εφάπαξ αποζημίωση.

Τυχόν οικονομικές απαιτήσεις κάθε είδους των δικαι−
ούχων του Κ.Α.Φ. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό δεν 
ικανοποιούνται.

Τυχόν αδιάθετα κεφάλαια μετά την ολοσχερή καταβο−
λή των υποχρεώσεων και τη διανομή των αποθεματικών, 
καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία, ο εξοπλισμός 
και τα περιουσιακά στοιχεία του Κ.Α.Φ. περιέρχονται 
αυτοδίκαια, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, 
πράξης ή συμβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα 
στο Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών 
(Ε.Κ.Α.Φ.), με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατά−
ξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών, το 
οποίο έχει στο εξής την αποκλειστική κυριότητα, χρήση 
και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του υπό 
διάλυση Κ.Α.Φ. Η κινητή περιουσία, ο εξοπλισμός και 
το αρχείο του υπο διάλυση Κ.Α.Φ. φυλάσσεται προσω−
ρινά στο κτήριο του Λιμεναρχείου Πύλου. Υφιστάμενες 
μισθώσεις ακινήτων του υπό διάλυση ΚΑΦ λύονται αζη−
μίως το αργότερο μέχρι τις 31.12.2014.

3. Η ολοκλήρωση διάλυσης του Κ.Α.Φ. Λιμένος Πύλου−
Γιάλοβας επέρχεται μετά την εκτέλεση των ανωτέρω 
ενεργειών, καθώς και με την κατάρτιση των σχετικών 
απολογισμών και την υποβολή τους για έγκριση από 
την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 32971

    Αριθμ. 7594/115508 (6)
Τεχνικός Κανονισμός Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού 

Υλικού Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 7 παρ. 3, 15 παρ. 2 και 16 παρ. 6 του 

Ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του 
πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α΄ 164), όπως 
ισχύουν.

β) 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).

2. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).

3. Την αριθμ. Υ 478/9.7.2014 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρα−
σκευά Κουκουλόπουλου» (Β΄ 1880/10.7.2014).

4. Την από 27.03.2014 γνωμοδότηση της Τεχνικής Επι−
τροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τ.Ε.Π.Υ.).

5. 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. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις εμπορίας του πολλαπλασιαστικού 
υλικού των καλλιεργούμενων αρωματικών και φαρμα−
κευτικών φυτικών ειδών.

2. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται:
α) στο υλικό που αποδεδειγμένα προορίζεται για εξα−

γωγή προς τρίτες χώρες εφόσον αυτό έχει χαρακτηρι−
σθεί ότι προορίζεται για το σκοπό αυτό και φυλάσσεται 
επαρκώς απομονωμένο από υλικό που προορίζεται για 
εμπορία στο εσωτερικό της χώρας, β) στο υλικό του 
οποίου τα προϊόντα δεν προορίζονται για αρωματικούς 
ή φαρμακευτικούς σκοπούς, εφόσον το υλικό διέπε−
ται από άλλες διατάξεις που έχουν θεσπισθεί για την 
εμπορία του.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται 
ως:

α) Πολλαπλασιαστικό υλικό: το φυτικό υλικό που προ−
ορίζεται για τον πολλαπλασιασμό των αρωματικών και 
των φαρμακευτικών φυτών ή την παραγωγή αρωματι−
κών και φαρμακευτικών φυτών.

Στην περίπτωση παραγωγής αρωματικών και φαρμα−
κευτικών φυτών από πλήρη φυτά αυτός ο ορισμός εφαρ−
μόζεται μόνο στο μέρος που το προκύπτον αρωματικό ή 
φαρμακευτικό φυτό προορίζεται για περαιτέρω εμπορία.

β) Πολλαπλασιασμός: η αναπαραγωγή με αγενές ή 
εγγενές πολλαπλασιαστικό υλικό.

γ) Προμηθευτής: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
ασχολείται κατ'επάγγελμα με την παραγωγή προς 
εμπορία, την εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού.

δ) Εμπορία: η πώληση ή παράδοση πολλαπλασιαστι−
κού υλικού από τον προμηθευτή σε άλλο πρόσωπο.

Η πώληση περιλαμβάνει τη διατήρηση προς διάθεση 
ή σε απόθεμα, την έκθεσή του με σκοπό την πώληση, 
την προσφορά του προς πώληση.

ε) Αρμόδια αρχή:
αα) η αρμόδια για το πολλαπλασιαστικό υλικό Κεντρι−

κή Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και

ββ) οι αρμόδιες για τον έλεγχο της ποιότητας του 
πολλαπλασιαστικού υλικού περιφερειακές υπηρεσίες 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

στ) Παρτίδα: ένας αριθμός μονάδων ενός προϊόντος, 
που χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια σύνθεσης και κα−
ταγωγής.

ζ) «Αρωματικά/Φαρμακευτικά φυτά»: τα καλλιεργού−
μενα φυτά τα οποία χρησιμοποιούνται ως έχουν ή δια 
των δευτερογενών προϊόντων τους:

α) για θεραπευτικούς και καλλυντικούς σκοπούς, κα−
θώς και στα τρόφιμα και ποτά, και

β) στη βιομηχανία φαρμάκων, στη βιομηχανία καλλυ−
ντικών και στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Απαιτήσεις που πληροί το πολλαπλασιαστικό υλικό

Άρθρο 3

1. Οι προμηθευτές μπορούν να θέσουν σε εμπορία 
πολλαπλασιαστικό υλικό μόνο εφόσον αυτό πληροί τις 
απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για το πολλαπλασια−
στικό υλικό που προορίζεται για: α) δοκιμές ή επιστη−
μονικούς σκοπούς,

β) εργασίες επιλογής ή
γ) τη διατήρηση της γενετικής βιοποικιλότητας.

Άρθρο 4

Το πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει να είναι σύμφω−
νο, κατά περίπτωση με τις σχετικές φυτοϋγειονομικές 
προϋποθέσεις του Π.Δ. 365/2002 (Α΄ 307), όπως ισχύει.

Άρθρο 5

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 1 και 
4 της παρούσας απόφασης, το πολλαπλασιαστικό υλικό 
διατίθεται προς εμπορία εφόσον πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

α) τουλάχιστον κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο να 
είναι ουσιαστικά απαλλαγμένο από οποιουσδήποτε επι−
βλαβείς οργανισμούς που υποβαθμίζουν την ποιότητα 
του ή από οποιαδήποτε σημεία ή συμπτώματα αυτών, 
τα οποία μειώνουν τη χρησιμότητά του,

β) να είναι ουσιαστικά απαλλαγμένο από οποιαδήποτε 
ελαττώματα που θα μπορούσαν να υποβαθμίσουν την 
ποιότητα του ως πολλαπλασιαστικού υλικού,

γ) να διαθέτει ικανοποιητικό σφρίγος και διαστάσεις, 
ανάλογα με την χρησιμότητά του ως πολλαπλασιαστι−
κού υλικού,

δ) να έχει ικανοποιητική βλαστική ικανότητα όταν 
πρόκειται για σπόρους σποράς, 

ε) να έχει ικανοποιητική ποικιλιακή ταυτότητα και 
καθαρότητα στις περιπτώσεις που διατίθενται προς 
εμπορία με ένδειξη ποικιλίας σύμφωνα με το άρθρο 9 
της παρούσας.
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2. Οποιοδήποτε πολλαπλασιαστικό υλικό το οποίο, 
βάσει ορατών σημείων ή συμπτωμάτων δεν είναι ουσια−
στικά απαλλαγμένο από την παρουσία επιβλαβών οργα−
νισμών, πρέπει να υποβάλλεται στην κατάλληλη αγωγή 
διαφορετικά πρέπει να αποσύρεται από την εμπορία.

3. Για το πολλαπλασιαστικό υλικό των εσπεριδοειδών 
που προορίζεται για αρωματικούς ή φαρμακευτικούς 
σκοπούς, πέραν των προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2, 
ισχύουν και οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α) να προέρχεται από αρχικό υλικό το οποίο έχει 
ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι δεν παρουσιάζει συ−
μπτώματα παρουσίας οποιονδήποτε ιών, ασθενειών που 
μοιάζουν με ιώσεις ή άλλων ασθενειών,

β) να έχει ελεγχθεί και να έχει διαπιστωθεί ότι είναι 
ουσιαστικά απαλλαγμένο από τέτοιους ιούς, ασθένειες 
που μοιάζουν με ιώσεις ή άλλες ασθένειες από την 
έναρξη της τελευταίας βλαστικής περιόδου, και

γ) στην περίπτωση που είναι εμβολιασμένο, να έχει 
εμβολιασθεί σε υποκείμενα ανθεκτικά σε ιοειδή.

4. Για τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά που ανα−
παράγονται με βολβούς, πέραν των προϋποθέσεων των 
παρ. 1 και 2, ισχύει και η ακόλουθη απαίτηση:

− οι βολβοί πρέπει να προέρχονται απευθείας από 
υλικό το οποίο ελέγχθηκε στο στάδιο της ανάπτυξης 
του και διαπιστώθηκε ότι είναι ουσιαστικά απαλλαγ−
μένο από οποιουσδήποτε επιβλαβείς οργανισμούς και 
ασθένειες, σημεία ή συμπτώματα αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Απαιτήσεις που πληρούν οι προμηθευτές

Άρθρο 6

Οι προμηθευτές πολλαπλασιαστικού υλικού πρέπει να 
είναι εγγεγραμμένοι στα ειδικά μητρώα που προβλέπο−
νται στα άρθρα 5 και 15 του Ν. 1564/1985, όπως ισχύουν, 
ανάλογα με τη δραστηριότητα που ασκούν δυνάμει της 
παρούσας απόφασης.

Άρθρο 7

1. Οι προμηθευτές που ασχολούνται με την παραγωγή 
προς εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού αρωματικών 
και φαρμακευτικών φυτών: α) εντοπίζουν και παρακο−
λουθούν τα κρίσιμα σημεία της διαδικασίας παραγωγής 
του υλικού που παράγουν τα οποία επηρεάζουν την 
ποιότητά του,

β) διατηρούν πληροφορίες, προκειμένου να ελεγχθεί 
από την αρμόδια επίσημη υπηρεσία όταν ζητηθεί, η 
παρακολούθηση των κρίσιμων σημείων που ορίζεται 
στην προηγούμενη περίπτωση,

γ) λαμβάνουν δείγματα όταν χρειάζεται για ανάλυ−
ση σε εργαστήριο με κατάλληλες εγκαταστάσεις και 
τεχνογνωσία,

δ) εξασφαλίζουν ότι κατά την παραγωγή είναι δυνατός 
ο εντοπισμός των επί μέρους παρτίδων του πολλαπλα−
σιαστικού υλικού.

2. Σε περίπτωση εμφάνισης στους χώρους ενός προ−
μηθευτή που ασχολείται με την παραγωγή πολλαπλασι−
αστικού υλικού, επιβλαβούς οργανισμού που περιλαμβά−
νεται στον κατάλογο του Π.Δ. 365/2002 ο προμηθευτής 
ενημερώνει την αρμόδια Αρχή και εφαρμόζει τα τυχόν 
μέτρα που θεσπίζει η αρχή αυτή.

3. Όταν πολλαπλασιαστικό υλικό διατίθεται για εμπο−
ρία, οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα προμηθευτές πρέπει 

να τηρούν βιβλία παραγωγής, αγορών και πωλήσεων 
που πραγματοποιούν, τα οποία φυλάσσουν επί τουλά−
χιστον δώδεκα μήνες σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 7 και 16 του Ν. 1564/1985, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
 Εμπορία και σήμανση πολλαπλασιαστικού υλικού

Άρθρο 8

1. Το πολλαπλασιαστικό υλικό διατίθεται προς εμπορία 
σε παρτίδες. Μπορεί πολλαπλασιαστικό υλικό διαφόρων 
παρτίδων να διατίθεται προς εμπορία, σε μία κοινή 
αποστολή, εφόσον ο προμηθευτής τηρεί βιβλία που 
περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τη σύνθεση και την 
προέλευση των διαφόρων παρτίδων.

2. Το πολλαπλασιαστικό υλικό, όταν διατίθεται προς 
εμπορία συνοδεύεται από ετικέτα ή άλλο έγγραφο που 
συντάσσει ο προμηθευτής. Η ετικέτα ή το έγγραφο του 
προμηθευτή του ανωτέρω εδαφίου πρέπει να είναι από 
κατάλληλο υλικό, το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί προ−
ηγουμένως και να εκτυπώνεται τουλάχιστον σε μία από 
τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει 
να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ένδειξη «Ποιότητα ΕΛ»,
β) την ένδειξη του κωδικού της χώρας προέλευσης,
γ) την ένδειξη της υπεύθυνης επίσημης υπηρεσίας ή 

τον χαρακτηριστικό της κωδικό,
δ) τον αριθμό μητρώου του προμηθευτή,
ε) τον ατομικό αύξοντα αριθμό σειράς ή τον αριθμό 

εβδομάδας ή τον αριθμό παρτίδας,
στ) τη βοτανική ονομασία,
ζ) το όνομα της ποικιλίας ανάλογα με την περίπτωση. 

Στην περίπτωση υποκειμένων:
την ονομασία της ποικιλίας ή στοιχεία προσδιορισμού 

της,
η) την ποσότητα,
θ) σε περίπτωση εισαγωγών από τρίτες χώρες το 

όνομα της χώρας παραγωγής.
Στην περίπτωση που το πολλαπλασιαστικό υλικό συ−

νοδεύεται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις της φυτοϋγειονομικής νο−
μοθεσίας, το διαβατήριο αυτό μπορεί να αποτελεί την 
ετικέτα ή το έγγραφο του προμηθευτή.

Πρέπει ωστόσο να αναφέρονται η ένδειξη «Ποιότητα 
ΕΛ», η ένδειξη της αρμόδιας επίσημης υπηρεσίας και 
να γίνεται αναφορά της ονομασίας της ποικιλίας ή του

υποκειμένου όπου χρειάζεται. Στην περίπτωση εισα−
γωγών από τρίτες χώρες πρέπει να αναγράφεται επίσης 
το όνομα της χώρας παραγωγής. Τα στοιχεία αυτά 
πρέπει να είναι στο ίδιο έγγραφο με αυτό του φυτοϋ−
γειονομικού διαβατηρίου αλλά να διακρίνονται σαφώς.

3. Στην περίπτωση εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλι−
κού για πρόσωπα που δεν ασχολούνται κατ’ επάγγελμα 
με την παραγωγή ή πώληση αρωματικών και φαρμα−
κευτικών φυτών ή πολλαπλασιαστικού τους υλικού, τα 
στοιχεία της σήμανσης μπορούν να περιορίζονται μόνο 
στις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν.

4. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε πολλαπλα−
σιαστικό υλικό, το οποίο διατίθεται προς εμπορία σε 
πρόσωπα που δεν ασχολούνται κατ’ επάγγελμα με την 
παραγωγή ή πώληση αρωματικών και φαρμακευτικών 
φυτών ή πολλαπλασιαστικού τους υλικού.
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Άρθρο 9

1. Το πολλαπλασιαστικό υλικό μπορεί να διατίθεται 
προς εμπορία με ένδειξη της ποικιλίας, μόνο εάν η 
σχετική ποικιλία είναι:

α) προστατευόμενη νομικώς από δικαίωμα επί φυτικής 
ποικιλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία 
νέων ποικιλιών ή

β) επίσημα καταχωρημένη σε εθνικό κατάλογο ή
γ) κοινώς γνωστή ή
δ) εγγεγραμμένη σε κατάλογο που διατηρεί ο προμη−

θευτής με τη λεπτομερή περιγραφή της και την ονομα−
σία της. Οι κατάλογοι αυτοί καταρτίζονται σύμφωνα με 
αποδεκτές διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές, εφόσον 
υπάρχουν. Οι κατάλογοι τίθενται στη διάθεση της αρ−
μόδιας Αρχής και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

i) το όνομα της ποικιλίας μαζί με τα κοινώς γνωστά 
συνώνυμά της κατά περίπτωση,

ii) ενδείξεις σχετικά με τη διατήρηση της ποικιλίας 
και το σύστημα πολλαπλασιασμού που εφαρμόζεται,

iii) περιγραφή της ποικιλίας τουλάχιστον βάσει των 
χαρακτηριστικών και της έκφρασής τους, όπως καθο−
ρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αιτήσεις που 
πρέπει να υποβάλλονται για τη χορήγηση κοινοτικών 
δικαιωμάτων φυτικών ποικιλιών, στις περιπτώσεις που 
εφαρμόζονται,

iv) ενδείξεις, στο μέτρο του δυνατού, για τη διάκριση 
της ποικιλίας από τις άλλες ποικιλίες του πλησιέστερου 
προς αυτήν τύπου.

2. Στο μέτρο του δυνατού, πολλαπλασιαστικό υλικό 
μιας ποικιλίας, είτε αυτό παράγεται στη χώρα είτε προ−
έρχεται από άλλο Κράτος μέλος πρέπει να φέρει την 
ίδια ονομασία της ποικιλίας αυτής καθ'όλη τη διάρκεια 
της εμπορίας του, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανό−
νες ή ελλείψει αυτών σύμφωνα με αποδεκτές διεθνείς 
κατευθυντήριες αρχές.

3. Οποιοσδήποτε εμπορεύεται γενετικά τροποποιημέ−
νες ποικιλίες οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές υποχρε−
ούται να αναφέρει σαφώς στον κατάλογο πωλήσεων 
ότι οι ποικιλίες αυτές είναι γενετικά τροποποιημένες.

Άρθρο 10

1. Η εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγε−
ται σε τρίτες χώρες επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση 
που ο εισάγων προμηθευτής διασφαλίζει πριν από την 
εισαγωγή ότι το προς εισαγωγή υλικό προσφέρει ισο−
δύναμες εγγυήσεις από όλες τις απόψεις με το πολλα−
πλασιαστικό υλικό που παράγεται στη χώρα και τα άλλα 
κράτη μέλη της Ε.Ε. σύμφωνα με την παρούσα απόφαση 
ιδίως όσον αφορά την ποιότητα, την ταυτότητα και την 
υγεία των φυτών.

2. Ο εισαγωγέας πρέπει να ενημερώνει τις αρμόδι−
ες Αρχές για το υλικό που εισάγει δυνάμει της παρα−
γράφου 1 του άρθρου αυτού και διατηρεί αποδεικτικά 
στοιχεία της σύμβασης του με τον προμηθευτή της 
τρίτης χώρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Μέτρα ελέγχου και κυρώσεις

Άρθρο 11

1. Για να διασφαλίζεται ότι οι προμηθευτές του πολ−
λαπλασιαστικού υλικού λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για να εξασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων 
της παρούσας απόφασης, το υλικό αυτό υπόκειται σε 
επίσημους ελέγχους οι οποίοι γίνονται:

α) τουλάχιστον με τυχαίους ελέγχους και
β) τουλάχιστον στο υλικό το οποίο προορίζεται για 

χρήση από τους ασχολούμενους κατ' επάγγελμα με την 
παραγωγή ή την πώληση αρωματικών ή φαρμακευτι−
κών φυτών ή πολλαπλασιαστικού υλικού αυτών, από τις 
αρμόδιες Αρχές.

Οι ίδιες υπηρεσίες μπορούν να διενεργούν και δειγ−
ματοληψία προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των 
απαιτήσεων αυτών.

2. Για την διενέργεια των παραπάνω επίσημων ελέγ−
χων οι προμηθευτές υποχρεούνται να εξασφαλίζουν 
στις αρμόδιες αρχές ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις 
εγκαταστάσεις της παραγωγής, αποθήκευσης και εμπο−
ρίας κάθε φορά που ζητείται.

3. α) Η αρμόδια Αρχή πρέπει να διεξάγει δοκιμές ή 
εξετάσεις σε δείγματα πολλαπλασιαστικού υλικού για 
να διαπιστωθεί κατά πόσον το υλικό αυτό πληροί τις 
απαιτήσεις και τους όρους της απόφασης αυτής.

β) Οι δοκιμές ή οι εξετάσεις της προηγούμενης παρα−
γράφου πρέπει να διενεργούνται με βάση τις τρέχουσες 
διεθνείς μεθόδους ή όπου τέτοιες μέθοδοι δεν υπάρχουν 
σύμφωνα με οποιεσδήποτε ενδεδειγμένες μεθόδους.

Άρθρο 12

1. Εάν κατά τους επίσημους ελέγχους ή κατά τις δο−
κιμές του άρθρου 11 διαπιστώνεται ότι το πολλαπλασι−
αστικό υλικό δεν πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας 
απόφασης, τότε η αρμόδια Αρχή λαμβάνει κάθε απαραί−
τητο μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 1564/1985 
όπως ισχύει.

2. Εάν διαπιστωθεί ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό που 
διαθέτει προς εμπορία ένας συγκεκριμένος προμηθευ−
τής δεν πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης 
η αρμόδια Αρχή, μεριμνά ώστε να λαμβάνονται τα κα−
τάλληλα μέτρα έναντι του προμηθευτή αυτού, σύμφωνα 
με τα άρθρα 19 και 25 του Ν. 1564/1985 όπως ισχύουν.

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  
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•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

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

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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