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Θέκα: Δθαξκνγή Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 332657/16-02-2001 (ΦΔΚ 

176Β/21-2-2001) γηα ηνλ έιεγρν πξνζκίμεσλ ζπκβαηηθψλ ζπφξσλ κε γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλνπο ζπφξνπο  

 

   Δλ φςεη ηεο λέαο εκπνξηθήο πεξηφδνπ ζπφξσλ ζπνξάο ζαο γλσξίδνπκε φηη θαη γηα 

ηελ πεξίνδν απηή ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη γηα ηελ αλίρλεπζε 

παξνπζίαο ή κε γελεηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ ζε ζπκβαηηθνχο ζπφξνπο ζπνξάο 

ζχκθσλα κε ηελ ΚΥΑ 332657/16-02-2001. Καηά ηελ πεξίνδν εκπνξίαο  ησλ ζπφξσλ 

ζπνξάο πνηθηιηψλ ησλ θπηηθψλ εηδψλ βακβαθηνχ, αξαβνζίηνπ, δαραξφηεπηισλ, 

ζφγηαο, ειαηνθξάκβεο θαη ηνκάηαο γηα κεηαπνίεζε πνπ πξφθεηηαη λα ζπαξνχλ θαηά 

ηελ εξρφκελε αλνημηάηηθε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη 

δεηγκαηνιεςίεο θαη νη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

πξναλαθεξζείζα ΚΥΑ, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ νη ζπφξνη πξνο ζπνξά ησλ ππφςε 

θπηηθψλ εηδψλ σο πξνο ηελ παξνπζία πξνζκίμεσλ κε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο 

ζπφξνπο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζαο γλσξίδνπκε ηα παξαθάησ θαηά θπηηθφ είδνο 

ζρεηηθά κε ηνπο ζπφξνπο ζπνξάο απηψλ ησλ εηδψλ πνπ ζα ηεζνχλ  ζε εκπνξία θαη ζα 

ζπαξνχλ θαηά ηελ επφκελε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. 
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Α. BAMBAKI 

Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θάπνηα γελεηηθή 

ηξνπνπνίεζε γηα ην βακβάθη, σο εθ ηνχηνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππφςε ΚΥΑ δελ 

επηηξέπεηαη βακβαθφζπνξνο πνπ ζα εκπνξεπζεί ζηελ ρψξα καο λα έρεη πξνζκίμεηο κε 

γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο ζπφξνπο. 

 

Α.1. ΔΗΑΓΩΓΖ ΑΠΟ ΣΡΗΣΔ ΥΩΡΔ 

Α.1.α. Με πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ κε παξνπζία γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ 

νξγαληζκψλ. 

Σχκθσλα κε ηελ ΚΥΑ 332657/16-02-2001 ζηελ πεξίπησζε πνπ βακβαθφζπνξνο 

ζπνξάο , ν νπνίνο πξννξίδεηαη γηα παξαγσγή θνηλνχ πξντφληνο θαη φρη γηα 

αλαπαξαγσγή, εηζάγεηαη απφ ηξίηεο ρψξεο θαη ζηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία 

ζπλνδεχεηαη απφ  πηζηνπνηεηηθφ-έγγξαθν (ην νπνίν ζα αθνξά φιεο ηηο ζπνξνκεξίδεο 

νη νπνίεο ζα αλαθέξνληαη ζαθψο ζε απηφ) ηεο Δπίζεκεο Υπεξεζίαο γηα ηνλ έιεγρν 

θαη ηελ πηζηνπνίεζε πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έγηλε ε 

ηειηθή πηζηνπνίεζε, κε ην νπνίν βεβαηψλεηαη ε κε παξνπζία νπνηαζδήπνηε 

πξφζκημεο κε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο ζπφξνπο, ηφηε δηελεξγείηαη ηπραία 

δεηγκαηνιεςία. Ζ ηπραία δεηγκαηνιεςία απηή δηελεξγείηαη θαηά ηελ ηεισλεηαθή 

δηαδηθαζία  ζε πνζνζηφ 10% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπνξνκεξίδσλ ηεο θάζε πνηθηιίαο 

ηνπ θνξηίνπ. Τα δείγκαηα ζα πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ ηνπιάρηζηνλ 6000 ζπφξνπο 

ην θαζέλα. Καηά ηελ δεηγκαηνιεςία ζα παξίζηαηαη εθηφο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο 

ππεξεζίαο θαη εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο  ε νπνία θάλεη ηελ εηζαγσγή, θαη ν 

νπνίνο ζα ζπλππνγξάθεη επί ηνπ πξσηνθφιινπ δεηγκαηνιεςίαο. Τν θάζε δείγκα, κεηά 

απφ θαιή αλάκημε, ζα δηαηξείηαη ζε δχν ππνδείγκαηα ηνπιάρηζηνλ 3000 ζπφξσλ 

έθαζην. Τν έλα απφ απηά, θσδηθνπνηεκέλν (θέξνληαο κέζα κφλν ηνλ θσδηθφ ηνπ) 

θαη ζθξαγηζκέλν, ζα απνηειεί ην εξγαζηεξηαθφ δείγκα θαη ζα απνζηέιιεηαη ζην 

εξγαζηήξην πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εμέηαζε, ελψ ην άιιν ζα θέξεη ηελ εηηθέηα 

ηνπ ζαθηνχ θαη ην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο θαη ζα θπιάζζεηαη ζηελ ππεξεζία 

ζαο σο αληηδείγκα. Ζ απνθσδηθνπνίεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ δεηγκάησλ ζα 

γλσζηνπνηείηαη κε ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ έγγξαθν ζηελ Γ/λζε καο. Μεηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο δεηγκαηνιεςίαο φιεο νη ζπνξνκεξίδεο ζα κπνξνχλ  λα ηεζνχλ 

ζε εκπνξία. Πξνο ηνχην ην αξκφδην ΚΔΠΠΤΔΛ ην νπνίν πξαγκαηνπνίεζε ηελ 



 3 

δεηγκαηνιεςία απηή, ζην έγγξαθν  πξνο ηελ εκπνξηθή επηρείξεζε πνπ εθδίδεη 

βάζεη ηεο εγθπθιίνπ καο κε α. π. 428674/3671/1-12-1994, (πεξί ελδνθνηλνηηθήο 

απφθηεζεο θαη εηζαγσγψλ απφ ηξίηεο ρψξεο), εθηφο ησλ άιισλ ζα αλαθέξεη φηη, 

νη ζπνξνκεξίδεο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη  πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ΚΤΑ 

332657/16-02-2001, πνπ αθνξνχλ ηηο ηπραίεο θαη αλαπφθεπθηεο πξνζκίμεηο ζε 

γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο ζπφξνπο. Τπελζπκίδεηαη φηη φπσο νξίδεηαη ζηελ 

πξναλαθεξζείζα εγθχθιην, πνπ δηεπθξηλίδεη θαη παξέρεη  νδεγίεο γηα ηελ πηζηή 

εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ 366884/16-05-1994, ην έγγξαθν απηφ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεη 

θάζε πνζφηεηα ησλ ζπνξνκεξίδσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ, ε νπνία δηαθηλείηαη 

απφ ηελ εηαηξεία εηζαγσγήο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πψιεζεο. Υπελζπκίδεηαη 

επίζεο φηη νη πάζεο θχζεσο επηρεηξήζεηο (ζπνξνπαξαγσγηθέο, εκπνξηθέο ηχπνπ 

Α,Β,Γ,Γ) νθείινπλ λα ηεξνχλ πιήξε ζηνηρεία ηεο δηάζεζεο ησλ ζπνξνκεξίδσλ απηψλ 

(νλνκαηεπψλπκν αγνξαζηή, πεξηνρή, πνηθηιία, ζπνξνκεξίδα).    

   Σηελ πεξίπησζε εηζαγσγήο ζπφξνπ (νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 3 παξ 2 ηνπ Ν 1564/85) κε ζθνπφ ηελ αλαπαξαγσγή ζηελ 

ρψξα καο, ν ζπφξνο απηφο ζα ειέγρεηαη θαζνιηθά θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ 

αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηελ κε παξνπζία πξνζκίμεσλ 

γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ. Ο ζπφξνο απηφο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

αθνχ γλσζηνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ Υπεξεζία καο. 

Α.1.β. Υσξίο πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ κε παξνπζία γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ 

ζπφξσλ. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ην θνξηίν δελ ζπλνδεχεηαη απφ ην παξαπάλσ έγγξαθν-

πηζηνπνηεηηθφ, ηφηε ζα πξαγκαηνπνηείηαη επίζεκε δεηγκαηνιεςία φπσο 

πξναλαθέξζεθε αιιά ζε φιεο ηηο ζπνξνκεξίδεο γηα δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ 

εμεηάζεσλ. Ζ ζέζε ζε εκπνξία ησλ ζπνξνκεξίδσλ απηψλ επηηξέπεηαη κφλν κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εμεηάζεσλ θαη γλσζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ  ην δε θνξηίν ζα   

παξακέλεη κε επζχλε ηεο επηρείξεζεο ζε απνζεθεπηηθφ ηεο ρψξν ν νπνίνο ζα είλαη 

γλσζηφο ζηελ δεηγκαηίδνπζα ππεξεζία. Καηά ηα ινηπά ζα ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ παξ. Α1α. 
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Α.2. ΔΝΓΟΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΑΠΟΚΣΖΖ 

Σηελ πεξίπησζε ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο ζα εθαξκφδεηαη ε ίδηα φπσο παξαπάλσ 

ζηηο παξ. Α1α θαη Α1β αλαθεξφκελε δηαδηθαζία, εθαξκνδφκελσλ θαη ησλ 

αλαθεξφκελσλ ζηελ ΚΥΑ 366884/16-5-94 θαη ζηελ ππ' αξ. 428674/3671/1-12-94 

εγθχθιην καο ζρεηηθά κε ηελ αλαγγειία άθημεο θνξηίνπ. Υπελζπκίδεηαη φηη ε 

αλαγγειία άθημεο θνξηίνπ είλαη ππνρξεσηηθή.   

 

Α.3. ΔΓΥΩΡΗΑ ΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΖ  

Α.3.α. πνξνκεξίδεο θαηεγνξηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα παξαγσγή θνηλνχ 

πξντφληνο.  

Σηελ πεξίπησζε απηή ε δεηγκαηνιεςία ζα είλαη ηπραία επί ηνπ 10% ησλ 

ζπνξνκεξίδσλ ηεο πνηθηιίαο εθφζνλ νη ζπνξνκεξίδεο ηεο πξνεγνχκελεο γεληάο απφ 

φπνπ πξνήιζαλ νη πξνο εμέηαζε ζπνξνκεξίδεο έρνπλ εμεηαζζεί γηα πξνζκίμεηο 

γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ ζπφξσλ(ζε αληίζεηε πεξίπησζε γίλεηαη θαζνιηθή 

δεηγκαηνιεςία). Ζ  εξγαζηεξηαθή εμέηαζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη φπσο αλαθέξεηαη 

ζηελ πεξίπησζε Α.1.α. Μεηά ηε δηελέξγεηα ηεο ηπραίαο  δεηγκαηνιεςίαο ζα γίλεηαη ε 

ηειηθή πηζηνπνίεζε θαη ν ζπφξνο ζα κπνξεί λα ηεζεί ζε εκπνξία (εθφζνλ πιεξνχληαη 

θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο εκπνξίαο ηνπ),  ελψ ζηελ πεξίπησζε θαζνιηθήο 

δεηγκαηνιεςίαο  ε πηζηνπνίεζε ζα νινθιεξσζεί κεηά ηελ ιήςε ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. 

 

Α.3.β. πνξνκεξίδεο θαηεγνξηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πεξαηηέξσ 

αλαπαξαγσγή.  

Σηελ πεξίπησζε απηή νη ζπνξνκεξίδεο πνπ πξφθεηηαη λα πηζηνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα 

εμεηαζζνχλ κε θαζνιηθή δεηγκαηνιεςία θαη πξηλ ηελ δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο, ε 

νπνία ζα νινθιεξσζεί κεηά ηελ ιήςε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξγαζηεξηαθψλ 

εμεηάζεσλ. Όζνλ αθνξά ην  πιηθφ θαιιηηεξεπηή, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

παξαγσγή ζπφξσλ θαηεγνξηψλ πξνβαζηθνχ ή βαζηθνχ, ε ππφςε  δεηγκαηνιεςία ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ ηελ ζπνξά ηνπ πιηθνχ απηνχ, ε νπνία ζα επηηξέπεηαη κφλν 

κεηά ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ απνηειεζκάησλ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ 

ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε Α1α. 
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Α.4. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 

 Απφ ηα ππάξρνληα απνζέκαηα (ηα νπνία βξίζθνληαη ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο 

ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εηζαγσγή ή ηελ ελδνθνηλνηηθή 

απφθηεζε θαζψο θαη ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ησλ ζπνξνπαξαγσγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ), εθείλα ηα νπνία έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ δηαδηθαζία εξγαζηεξηαθνχ 

ειέγρνπ (είηε θαζνιηθνχ, είηε ηπραίνπ θαηά πεξίπησζε) θαηά ηα παξειζφληα έηε θαη 

δελ παξνπζηάδνπλ παξνπζία πξνζκίμεσλ κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε εκπνξία (εθφζνλ 

πιεξνχληαη θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο εκπνξίαο ηνπο). Όζα απνζέκαηα δελ έρνπλ 

γηα νπνηνδήπνηε ιφγν εμεηαζζεί εξγαζηεξηαθά ηφηε ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα 

εμεηαζζνχλ πξηλ ηεζνχλ ζε εκπνξία θαη εθφζνλ δελ ππάγνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο Α1α. 

θαη Α3α   

 

Β.ΑΡΑΒΟΗΣΟ 

Β.1. Σηελ πεξίπησζε ησλ πβξηδίσλ αξαβνζίηνπ, ππάξρνπλ  εγθεθξηκέλεο γελεηηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (φρη πνηθηιίεο). Γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο 

απηέο επηηξέπεηαη παξνπζία πξνζκίμεσλ κε ππεξβαίλνπζα ην πνζνζηφ 0.5%. Σε φιεο 

ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο γελεηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ δελ ζα πξέπεη λα αληρλεχεηαη 

παξνπζία πξνζκίμεσλ. Λφγσ απηνχ ηνπ γεγνλφηνο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα θνξηία 

ζπλνδεχνληαη απφ έγγξαθν πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ παξνπζία πξνζκίμεσλ  έσο 0,5%, 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλελλφεζε κε ηε Γ/λζε καο πξηλ ηεζνχλ ζε εκπνξία, γηα λα 

γίλεηαη έιεγρνο ησλ εγθεθξηκέλσλ γελεηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ. 

Β.2. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ αξαβνζίηνπ ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ παξ. Α. 

 

Γ. ΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΛΑΗΟΚΡΑΜΒΖ 

Θα ηζρχζνπλ φηη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ αξαβνζίηνπ(παξ. Β)  

 

Γ. ΕΑΥΑΡΟΣΔΤΣΛΑ 

Θα ηζρχζνπλ φηη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ βακβαθηνχ(παξ.Α) 
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Δ.ΣΟΜΑΣΑ ΓΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ 

Γηα ηνπο ζπφξνπο ηνκάηαο γηα κεηαπνίεζε πνπ εηζάγνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο ή 

απνθηψληαη ελδνθνηλνηηθά ηζρχνπλ φηη θαη γηα ην βακβάθη. Ζ κνλαδηθή δηαθνξά 

αθνξά ην έγγξαθν πνπ ζα βεβαηψλεη ηελ απνπζία νπνηαζδήπνηε πξφζκημεο κε 

γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο ζπφξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ζπφξσλ θαηά πνηθηιία θαη 

ζπνξνκεξίδα. Τν έγγξαθν απηφ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπφξνο είλαη θαηεγνξίαο 

standard, ζα εθδίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε ε νπνία βάζεη ηεο γεληθφηεξεο 

λνκνζεζίαο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ζθξάγηζε θαη ζήκαλζε ησλ ζπζθεπαζηψλ ηνπ 

ζπφξνπ, είηε απηή έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηελ παξαγσγή ή ε παξαγσγή έγηλε γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο. Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπφξνο θεπεπηηθψλ είλαη ηεο θαηεγνξίαο 

πηζηνπνηεκέλνο ηφηε ε βεβαίσζε -έγγξαθν γηα ηελ κε χπαξμε πξνζκίμεσλ ζα πξέπεη 

λα έρεη ρνξεγεζεί απφ ηελ επίζεκε Υπεξεζία. 

 

Ε. ΓΔΝΗΚΑ 

Όια ηα έγγξαθα-πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα πξνζθνκίδνληαη ζηηο ππεξεζίεο ζαο απφ ηηο 

εηαηξείεο ζα πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα. Σηελ πεξίπησζε ακθηβνιηψλ επί ηεο 

γλεζηφηεηαο ησλ εγγξάθσλ απηψλ ζα πξέπεη λα δεηάηε ηελ ζπλδξνκή ηεο Γηεχζπλζεο 

καο. Ζ δεηγκαηνιεςία ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ISTA θαη ηηο ζρεηηθέο 

νδεγίεο ηνπ Σηαζκνχ Διέγρνπ Σπφξσλ. Ζ Γαπάλε γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο 

εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Κ.Τ.Γ.Κ. θαη Γαζψλ-

Λνγαξηαζκφο Σπνξνπαξαγσγήο θαη Φπησξίσλ  ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο 

 

Οη έιεγρνη (δεηγκαηνιεςίεο) ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηα ΚΔΠΠΥΔΛ ζηελ δψλε 

επζχλεο ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ε εηζαγσγή απφ ηξίηεο ρψξεο ή δειψλεηαη ε 

ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε. Σηελ πεξίπησζε εγρψξηαο ζπνξνπαξαγσγήο ε 

δεηγκαηνιεςία ζα πξαγκαηνπνηείηαη  απφ ην ΚΔΠΠΥΔΛ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ 

ηειηθή πηζηνπνίεζε ελψ γηα ην πιηθφ θαιιηηεξεπηή (πνπ δελ πηζηνπνηείηαη) ε 

δεηγκαηνιεςία ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην ΚΔΠΠΥΔΛ ζηελ δψλε επζχλεο ηνπ 

νπνίνπ ε επηρείξεζε έρεη απνζεθεχζεη ην πιηθφ απηφ, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηεο 

εηαηξείαο. 
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Σεκεηψλεηαη εδψ φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ εκπνξίαο ζηηο επηρεηξήζεηο 

εκπνξίαο ηχπνπ Β (ιηαληθή πψιεζε) απφ ηα θαηά ηφπνπο ΚΔΠΠΥΔΛ θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο γηα ην αλ έρεη εμεηαζζεί θάπνηα ζπνξνκεξίδα ή 

φρη, ζα πξέπεη ηα αληίζηνηρν ΚΔΠΠΥΔΛ λα επηθνηλσλεί κε ηελ Υπεξεζία καο γηα 

ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο.    

 

Τα εξγαζηεξηαθά δείγκαηα ζα απνζηέιινληαη γηα εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ζηελ Δηαηξεία 

ENGENE- Κξίλσλ 10 θαη Μπθφλνπ, 15772 Εσγξάθνπ, ηει. 210 7706488,fax: 210 

7703012. Τν έγγξαθν απνζηνιήο ησλ δεηγκάησλ ζηελ ENGENE, ζα θνηλνπνηείηαη 

ζηελ Γηεχζπλζε καο. 

Τα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ζα γλσζηνπνηνχληαη κε 

εκπηζηεπηηθφ έγγξαθν ζηελ Γ/λζε καο. 

Ζ Γηεχζπλζε καο κεηά ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξγαζηεξηαθψλ 

εμεηάζεσλ θαη ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ ζπνξνκεξίδσλ ζα απνζηέιιεη ηα 

απνηειέζκαηα απηά ζηνπο απνδέθηεο γηα ελέξγεηα πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ν 

έιεγρνο. 

 

Σε πεξίπησζε πνπ απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ 

δηαπηζηψλεηαη ε παξνπζία πξνζκίμεσλ κε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο ζπφξνπο θαη  ε 

ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε δεηήζεη επαλέιεγρν, ηφηε λα απεπζχλεζηε ζηελ Υπεξεζία 

καο γηα νδεγίεο. 

   

Τν εκπηζηεπηηθφ έγγξαθν πνπ απνζηέιιεη ην ΚΔΠΠΔΥΛ ζηελ Γηεχζπλζε Δηζξνψλ 

Φπηηθήο Παξαγσγήο  θαη κε ην νπνίν γλσζηνπνηείηαη ν αξηζκφο ησλ δεηγκάησλ θαη ε 

απνθσδηθνπνίεζε ηνπο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη: 

α. Τν θπηηθφ είδνο , ηελ πνηθηιία , ηελ θαηεγνξία , ηνλ αξηζκφ ηεο ζπνξνκεξίδαο, 

θαζψο θαη ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ε ζπνξνκεξίδα(θνηλή 

θαιιηέξγεηα, αλαπαξαγσγή). Ο αξηζκφο ζπνξνκεξίδαο ζα πξέπεη λα γξάθεηαη 

πιήξεο θαη λα ζπκπίπηεη κε ηνλ αξηζκφ πνπ γξάθεηαη ζηελ εηηθέηα ηεο ζπζθεπαζίαο 

θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ πνπ γξάθεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ(αλ  απηφ ππάξρεη).   

β. Τελ ρψξα πξνέιεπζεο θαη ηελ ρψξα παξαγσγήο ηνπ ζπφξνπ 

γ. Τν βάξνο ησλ ζπνξνκεξίδσλ 
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δ. Σηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη ηπραία δεηγκαηνιεςία ζε πνζνζηφ  10%, ηφηε, πέξαλ 

ησλ ζπνξνκεξίδσλ απφ ηηο νπνίεο έγηλε ε  δεηγκαηνιεςία, ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

θαη νη ππφινηπεο ζπνξνκεξίδεο κε φια ηα ζηνηρεία πνπ ζηα ζεκεία α, β, γ, 

αλαθέξνληαη. Σηελ πεξίπησζε δε απηή ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη θαη ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία δηθαηνινγνχλ ηελ ηπραία δεηγκαηνιεςία. 

 

Τέινο γηα θάζε άιιε δηεπθξίλεζε ή πιεξνθνξία παξαθαινχκε φπσο επηθνηλσλήζεηε 

άκεζα κε ηελ Υπεξεζία καο. 

Ζ παξνχζα εγθχθιηνο θαηαξγεί θάζε πξνεγνχκελε ζρεηηθά κε ην ζέκα. 

Παξαθαινχκε φπσο νη απνδέθηεο γηα θνηλνπνίεζε ησλ ζεκείσλ 11,12,13,&14 λα 

ελεκεξψζνπλ άκεζα ηα κέιε ηνπο. 

 

         

         Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

 

                

 

             Μ. Γαβξάο 
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 

 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

1. ΚΔΠΠΥΔΛ, Έδξεο ηνπο 

2. Σηαζκφο Διέγρνπ Σπφξσλ, Αλζέσλ 2 - 15125 Μαξνχζη 

3. Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ, Έδξεο ηνπο 

 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ 

2. Γξαθείν Υθππνπξγνχ θ. Δ. Αξγχξε 

3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα θ. Α. Κφξαθα 

4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα θ. Π. Κνιχξε 

5. Γξαθείν Γελ. Γ/ληε Φπηηθήο Παξαγσγήο θ. Δ. Αξβαληηάθε 

6. Η.Δ.Π.Κ.Φ ΘΔΣ/ΝΗΚΖΣ 57400 Σίλδνο Θεζζαινλίθεο 

7. Σηαζκφο Διέγρνπ Αγελνχο Πνι/θνπ Υιηθνχ , 19300 Αζπξφππξγνο Αηηηθήο 

8. ΠΑΣΔΓΔΣ, Κεθηζίαο 16 - 11526 Αζήλα 

9. ΔΘΗΑΓΔ, Αηγηαιείαο 19 θαη Φαιεπά - 15123 Μαξνχζη 

10. ΟΠΔΓΔΠ, Ηζάθεο 45-47 - 11251 Αζήλα 

11. Δ.Δ.Π.Δ.Σ., Γειεγηψξγε 1 - 10437 Αζήλα 

12. Διιεληθφο Σχλδεζκνο Πηζηνπνηεκέλνπ Σπφξνπ, Φιέκηλγθ 15 - 15125 Μαξνχζη 

13. Σχιινγνο Διιήλσλ Σπνξνπαξαγσγψλ, Καλάξε 18 - 15354 Γιπθά Νεξά Αηηηθήο 

14. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Σπιιφγσλ Δπαγγεικαηηψλ Γεσπφλσλ, Πεηξαηψο  

     68Α -   10436 Αζήλα 

15. ENGENE- Κξίλσλ 10 θαη Μπθφλνπ, 15772 Εσγξάθνπ 

 

 

 

ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

Τκήκαηα Α, Β, Γ, Γ, Γξ. Πξ. Βηνηερλνινγίαο 
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