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Πιεξνθνξίεο : Κ. Σδήκαο 

Υ. Γεκάθνπ 
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ΠΡΟ: 

 

ΚΟΙΝ:  

Π.Κ. έδξεο ηνπο 

 

1. Γξαθείν Τπνπξγνύ θαο 
Κ. Μπαηδειή 

2. Γξαθείν Τθππνπξγνύ 
θνπ Μ. Καξρηκάθε 
3. Γξαθείν Γ.Γ. Αγξνηηθήο 

Πνιηηηθήο θαη Γηεζλώλ 
ρέζεσλ θαο Γ. Μπαδώηε 

4. Γξαθείν Γ.Γ. θνπ Γ. 
Καλειιόπνπινπ 
5. ΔΦΔΣ 

Γ/λζε Δξγαζηεξηαθώλ 
Διέγρσλ 

Σκήκα Ακεζεο 
Αληηκεηώπηζεο Κηλδύλσλ 
 

 

 

ΘΔΜΑ: «Καηάξγεζε ηεο ΤΑ 552/2004 θαη ηξόπνο δηεμαγσγήο ειέγρσλ 

γηα ΓΣΟ ζηα ζεκεία εηζαγσγήο» 

 

Κε ην ζρεηηθό έγγξαθν ηεο Γ/λζεο καο 280862/14-6-2010 ζαο 

δηαβηβάζηεθε ε ΤΑ 271260/7-6-2010 (ΦΔΘ 794/Β/08.06.2010) κε ηελ νπνία 

θαηαξγείηαη ε ΤΑ 552/2004. Χο εθ ηνύηνπ κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδεηαη 

ν ηξόπνο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ γηα ΓΣΟ ζηα ζεκεία εηζαγσγήο, ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θαηά ηηο εμαγσγέο γηα πξντόληα θπηηθήο 
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πξνέιεπζεο (πξσηνγελνύο παξαγσγήο έσο θαη 1εο κεηαπνίεζεο) πνπ 

πξννξίδνληαη γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε. 

 

1. Θεζκηθό πιαίζην – ηόρνο ειέγρσλ 

Σα ηξόθηκα, ηα νπνία πεξηέρνπλ, απνηεινύληαη ή παξάγνληαη από ΓΣΟ,  

επηηξέπεηαη λα θπθινθνξνύλ ζηελ αγνξά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κόλν 

εθόζνλ έρνπλ πεξάζεη από ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο πνπ θαζνξίδεη ν θαλνληζκόο 

(ΔΘ) 1829/2003. Ζ θπθινθνξία ησλ εγθεθξηκέλσλ ΓΣ ηξνθίκσλ ππόθεηληαη 

ζηηο απαηηήζεηο ηρλειαζηκόηεηαο θαη επηζήκαλζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 

12 θαη 13 ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΘ) 1829/2003 θαη ζηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ 

θαλνληζκνύ (ΔΘ) 1830/2003. 

 

Ζ αλάγθε ειέγρνπ ηξνθίκσλ ηεο ειιεληθήο αγνξάο γηα ηελ παξνπζία ΓΣΟ 

απνξξέεη από ηελ ππνρξέσζε εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΘ) 882/2004, 

ησλ ήδε αλαθεξζέλησλ θαλνληζκώλ, θαζώο θαη κηαο απόθαζεο εθηάθησλ 

κέηξσλ γηα ην ΓΣ Ρύδη Bt63 πξνέιεπζεο Θίλαο. Θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ 

ειέγρσλ ιακβάλεηαη ππόςε, ε ύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2004/787/ΔΘ ζρεηηθά 

κε ηελ δεηγκαηνιεςία ΓΣΟ θαη ην Κνηλνηηθό Μεηξών ΓΣ ηξνθίκσλ θαη 

δσνηξνθώλ (http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm) 

όπνπ αλαθέξνληαη όια ηα εγθεθξηκέλα ΓΣ ηξόθηκα θαη δσνηξνθέο ζηελ ΔΔ.   

 

Σν θνηλνηηθό λνκηθό πιαίζην ζπλνςίδεηαη ζηηο παξαθάησ πξάμεηο:  

 

 Καλνληζκόο (ΔΚ) 882/2004 «γηα ηε δηελέξγεηα επίζεκσλ 

ειέγρσλ ηεο ζπκκόξθσζεο πξνο ηε λνκνζεζία πεξί δσνηξνθώλ 

θαη ηξνθίκσλ θαη πξνο ηνπο θαλόλεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ θαιή 

δηαβίσζε ησλ δώσλ» όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 

 Καλνληζκόο (ΔΚ) 1829/2003 «γηα ηα γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλα 

ηξόθηκα θαη δσνηξνθέο» όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 

 Καλνληζκόο (ΔΚ) 1830/2003 «ζρεηηθά κε ηελ ηρλειαζηκόηεηα 

θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ ΓΣΟ θαη ηελ ηρλειαζηκόηεηα ηξνθίκσλ 

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm)
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm)
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θαη δσνηξνθώλ πνπ παξάγνληαη από ΓΣΟ θαη γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2001/18/ΔΚ». 

 Απόθαζε 2008/289/ΔΚ «ζρεηηθά κε ηε ιήςε έθηαθησλ κέηξσλ 

γηα ην κε εγθεθξηκέλν ΓΣΟ Bt 63 ζε πξντόληα ξπδηνύ» 

 ύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2004/787/ΔΚ «ζρεηηθά κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δεηγκαηνιεςία θαη ηελ 

αλίρλεπζε ΓΣΟ θαη πιηθώλ παξαγόκελσλ από ΓΣΟ σο πξντόλησλ 

ή ζπζηαηηθώλ πξντόλησλ ζην πιαίζην ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) 

1830/2003»,  

ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ν ζηόρνο ησλ ειέγρσλ είλαη: 

 

 Ζ ζπκκόξθσζε ησλ θπθινθνξνύλησλ ΓΣ ηξνθίκσλ κε ηνπο θαλόλεο 

έγθξηζεο πνπ θαζνξίδνληαη από ηνλ θαλνληζκό 1829/2003, πνπ 

απνηειεί ζέκα αζθαιείαο. 

 Ζ ζπκκόξθσζε ησλ θπθινθνξνύλησλ ΓΣ ηξνθίκσλ κε ηνπο θαλόλεο 

επηζήκαλζεο θαη ηρλειαζηκόηεηαο πνπ θαζνξίδνληαη από ηνπο 

θαλνληζκνύο 1829/2003 & 1830/2003, πνπ απνηειεί ζέκα ελεκέξσζεο 

ηνπ θαηαλαισηή. 

Ζ Γ/ζλε ΚΣ&ΠΔ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ επνπηεία θαη ζπληνληζκό ηεο 

δηεμαγσγήο ειέγρσλ γηα ΓΣΟ, ζηα ζεκεία εηζαγσγήο-εμαγσγήο θαη ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά, γηα πξντόληα θπηηθήο πξνέιεπζεο (πξσηνγελνύο 

παξαγσγήο έσο θαη 1εο κεηαπνίεζεο) πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξώπηλε 

θαηαλάισζε θαη πξνέξρνληαη από ηξίηεο ρώξεο.  

 

Οη έιεγρνη δηεμάγνληαη από πνηνηηθνύο ειεγθηέο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Θέληξσλ 

Πξνζηαζίαο Φπηώλ θαη Πνηνηηθνύ Διέγρνπ όηαλ ην ζεκείν ειέγρνπ αλήθεη 

ζηνλ λνκό πνπ εδξεύνπλ θαη από ηνπο εθάζηνηε πνηνηηθνύο ειεγθηέο ησλ 

Γ/λζεσλ Γεσξγίαο-Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ησλ Λ/Α όηαλ ην ζεκείν ειέγρνπ 

αλήθεη ζε άιιν λνκό, από απηόλ ηεο έδξαο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θέληξνπ 

Πξνζηαζίαο Φπηώλ θαη Πνηνηηθνύ Διέγρνπ.  
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Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο δύλαληαη νη ειεγθηέο ησλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Θέληξσλ Πξνζηαζίαο Φπηώλ θαη Πνηνηηθνύ Διέγρνπ λα 

δηεμάγνπλ ειέγρνπο θαη ζε ζεκεία ειέγρνπ ηεο πεξηθεξείαο ηνπο πνπ αλήθνπλ 

ζε άιινπο λνκνύο από απηόλ ηεο έδξαο ηνπο, όπσο θαη ειεγθηέο ησλ Γ/λζεσλ 

Γεσξγίαο-Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ησλ Λ/Α λα δηεμάγνπλ ειέγρνπο ζε λνκνύο 

πνπ έρνπλ ηηο έδξεο ηνπο ηα Πεξηθεξεηαθά Θέληξα Πξνζηαζίαο Φπηώλ θαη 

Πνηνηηθνύ Διέγρνπ. 

 

Σα Πεξηθεξεηαθά Θέληξα Πξνζηαζίαο Φπηώλ θαη Πνηνηηθνύ Διέγρνπ έρνπλ ηελ 

επνπηεία θαη ηνλ ζπληνληζκό ησλ ειέγρσλ πνπ δηεμάγνληαη από ηηο Γ/λζεηο 

Γεσξγίαο-Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ησλ Λ/Α ησλ λνκώλ ηεο πεξηθεξείαο ηνπο. Σα 

Πεξηθεξεηαθά Θέληξα Πξνζηαζίαο Φπηώλ θαη Πνηνηηθνύ Διέγρνπ επηθνηλσλνύλ 

κε ηηο Γ/λζεηο Γεσξγίαο-Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ησλ Λ/Α ησλ λνκώλ ηεο 

πεξηθεξείαο ηνπο, ιακβάλνπλ πάληα γλώζε ησλ αλαγγειηώλ εηζαγσγήο-

εμαγσγήο, ιακβάλνπλ πάληα ηελ απόθαζε δηεμαγσγήο ή κε εξγαζηεξηαθνύ 

ειέγρνπ θαη ηεξνύλ όια ηα ζρεηηθά αξρεία, αλεμάξηεηα από ηελ ππεξεζία 

(Πεξηθεξεηαθά Θέληξα, Γ/λζεηο Γεσξγίαο-Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ησλ Λ/Α) πνπ 

δηεμάγεη ηνλ έιεγρν. 

 

2. Δίδε ειέγρσλ 

ηελ Διιάδα δελ θαιιηεξγνύληαη ΓΣΟ, ζπλεπώο ηα ΓΣ ηξόθηκα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ  ΓΣ πξώησλ πιώλ ηξνθίκσλ) εηζάγνληαη 

απεπζείαο από ηξίηεο ρώξεο, αιιά δηαθηλνύληαη θαη κέζσ ρσξώλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο θαη ζηα πιαίζηα ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ ΤΠΑΑΣ, θξίλεηαη απαξαίηεην λα γίλνληαη έιεγρνη ηόζν θαηά 

ηελ εηζαγσγή, όζν θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηξόθηκα 

θπηηθήο πξνέιεπζεο (πξσηνγελνύο παξαγσγήο έσο θαη 1εο κεηαπνίεζεο) πνπ 

πξννξίδνληαη γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε.  

 

Ο επίζεκνο έιεγρνο πεξηιακβάλεη: 

 ηνλ έιεγρν εγγξάθσλ,  

 ηνλ έιεγρν ηαπηόηεηαο (καθξνζθνπηθόο έιεγρνο εμαθξίβσζεο), 
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 ηνλ θπζηθό έιεγρν (Δίλαη ν έιεγρνο επηζήκαλζεο θαη ν έιεγρνο κέηξεζεο 

γηα θάπνηεο παξακέηξνπο. Γίλεηαη κε δεηγκαηνιεςία θαη αθνινύζσο 

εξγαζηεξηαθό έιεγρν).  

 

Ο έιεγρνο ζηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, ζηελ ηαπηόηεηα θαη ζηελ επηζήκαλζε 

γίλεηαη ζην 100% ησλ θνξηίσλ.  

 

Ο θπζηθόο έιεγρνο πνπ αθνξά εξγαζηεξηαθή αλάιπζε, γίλεηαη κέζσ 

δεηγκαηνιεςίαο ζηα δηαθηλνύκελα θνξηία από ηνπο πνηνηηθνύο ειεγθηέο θαη 

αθνινύζσο εξγαζηεξηαθήο δνθηκήο από θξαηηθά ή ηδησηηθά δηαπηζηεπκέλα 

(θαηά ην δηεζλέο πξόηππν ΔΛ ISO 17025) επίζεκα εξγαζηήξηα ειέγρνπ 

(ζπλεκκέλνο ππάξρεη ν πίλαθαο 2 κε ηα επίζεκα εξγαζηήξηα ειέγρνπ γηα 

ΓΣΟ). Ο έιεγρνο γίλεηαη επί ηνπ δείγκαηνο γηα ηελ αλίρλεπζε πηζαλώλ 

απαγνξεπκέλσλ ή κε δεισκέλσλ ΓΣΟ όπσο νξίδνληαη από ζρεηηθέο Θνηλνηηθέο 

θαη Δζληθέο λνκνζεηηθέο-θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο.  

 

Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη (έιεγρνο εγγξάθσλ, ηαπηόηεηαο θαη επηζήκαλζεο) 

ππαγνξεύνληαη από ηε λνκνζεζία (εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ηρλειαζηκόηεηαο γηα 

ηνπο ΓΣΟ) θαη από ην γεγνλόο όηη δελ είλαη ηερληθά δπλαηή ε αλίρλεπζε  ΓΣΟ 

ζε όια ηα είδε ηξνθίκσλ, ιόγσ πςειήο επεμεξγαζίαο. Χο εθ ηνύηνπ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δηνηθεηηθώλ ειέγρσλ θαζνξίδνπλ ηελ ιήςε απόθαζεο γηα 

εξγαζηεξηαθό έιεγρν. 

 

Χο εθ ηνύηνπ θαη γηα ην έηνο 2010 θαηαξηίζηεθε από ηελ ππεξεζία καο ε 

ζηξαηεγηθή ησλ ειέγρσλ βάζεη Αλάιπζεο Δπηθλδπλόηεηαο (Risk Assesment) 

όπσο απαηηείηαη από ηνλ Θαλνληζκό (ΔΘ) 882/2004. Ζ αμηνιόγεζε θηλδύλσλ 

θαη ην πξόγξακκα ειέγρνπ θαηαγξάθεηαη ζηα Πνιπεηή νινθιεξσκέλα Δζληθά 

ζρέδηα ειέγρσλ (ΠΟΔΔ) θάζε έηνπο. 
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3. Αλάιπζε Δπηθηλδπλόηεηαο θαη Γηαρείξηζε Δπηθηλδπλόηεηαο (Risk 

Management) γηα ην 2010 

Οη παξάγνληεο νη νπνίνη ιήθζεθαλ ππόςε πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί ε 

ζηξαηεγηθή ησλ ειέγρσλ είλαη νη θαησηέξσ: 

 

1. Ηζρύνληα θνηλνηηθά έθηαθηα κέηξα.  

2. Δζληθά κέηξα ειέγρσλ, εθόζνλ ηεθκεξηώλνληαη κε εθηίκεζε ηεο 

επηθηλδπλόηεηαο. 

3. Σα ζήκαηα RASFF, ιακβάλνληαο ππόςε θπξίσο ηνπ έηνπο 2009, πνπ 

έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζηνλ Πίλαθα α. 

4. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο θαιιηέξγεηεο (είδε θαη ρώξεο θαηαγσγήο) θαη 

ηελ εκπνξία ΓΣΟ ζε δηεζλέο επίπεδν ζηνπο Πίλαθεο β θαη γ. 

5. Απνηειέζκαηα πξνεγνύκελσλ ειέγρσλ (ζπκκνξθνύκελα ή κε 

πξντόληα, ζπκκνξθνύκελεο ή κε εηαηξείεο, εηηθέηεο εηαηξεηώλ κε ηε 

κεγαιύηεξε θαηαλάισζε) θαζώο θαη ηηο παξαηεξήζεηο από ηνλ 

πξνεγνύκελν έιεγρν ηνπ FVO. 

6. Σερληθή δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο DNA από ΓΣΟ (απνθιείνληαη ηα 

πξντόληα πςειήο κεηαπνίεζεο). 

7. Ζ θαηάζηαζε ζηηο εγθξίζεηο ΓΣΟ ζηελ ΔΔ, θαζώο θαη νη γλσκνδνηήζεηο 

ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ (EFSA) γηα 

ηνπο ΓΣΟ πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο αδεηνδόηεζεο. 

 

Πίλαθαο α. Κνηλνπνηήζεηο ζην RASFF γηα ηελ παξνπζία κε 

εγθεθξηκέλσλ ΓΣΟ ζε ηξόθηκα έηνπο 2009 

Με εγθεθξηκέλνο ΓΣΟ Αξηζκόο ζεκάησλ 

RASFF 

ΓΣ ιηλαξόζπνξνο FP967 78 

ΓΣ ξύδη Bt 63 16 
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ΓΣ αξαβόζηηνο (ΚΟΛ 

88017, MIR 604) 

10 

ΓΣ παπάγηα 55-1 3 

 

 

Πίλαθαο β. Υώξεο ζηηο νπνίεο θαιιηεξγνύληαη θαη δηαθηλνύληαη  

ζε κεγάιν πνζνζηό εγθεθξηκέλνη ζηελ ΔΔ ΓΣΟ 

 

Υώξα  ΓΣ θπηά  

ΖΠΑ ζόγηα, αξαβόζηηνο, βακβάθη, 

ειαηνθξάκβε, δαραξόηεπηιν 

Αξγεληηλή ζόγηα, αξαβόζηηνο, βακβάθη 

Βξαδηιία ζόγηα, αξαβόζηηνο, βακβάθη 

Θαλαδάο  ειαηνθξάκβε, αξαβόζηηνο, 

ζόγηα, δαραξόηεπηιν 

Παξαγνπάε ζόγηα 

 

 

Πίλαθαο γ. Πηζαλέο κε εγθεθξηκέλεο γελεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ 

θπθινθνξνύλ ή ζα θπθινθνξήζνπλ εκπνξηθά έσο ην 2010 θαη κπνξεί 

λα εκθαληζηνύλ ζηελ ΔΔ 

 

ΓΣ ΦΤΣΟ ΗΠΑ ΚΙΝΑ ΙΝΓΙΑ 

ΒΑΚΒΑΘΗ ΚΟΛ 88913  3 1 

ΑΡΑΒΟΗΣΟ LY038 

MIR604 

(πξόθεηηαη λα 

εγθξηζεί 

ζύληνκα) 

  

ΠΑΠΑΓΗΑ 55-1 1  

ΘΟΙΟΘΤΘΑ CZW-3   

ΓΙΤΘΗΑ  1  
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ΠΗΠΔΡΗΑ 

ΚΖΓΗΘΖ J101, J163   

ΣΟΚΑΣΑ  2  

ΡΤΕΗ LLRICE62   

 

4. Απαηηήζεηο Δπηζήκαλζεο θαη Ιρλειαζηκόηεηαο 

ύκθσλα κε ηνπο Θαλ. 1829/2003 θαη Θαλ. 1830/2003, Άξζξα 12 θαη 4 

αληίζηνηρα, αθελόο γηα λα ππάξρεη δπλαηόηεηα επηινγήο ζηνλ θαηαλαισηή θαη 

αθεηέξνπ γηα λα απνθεύγεηαη ε παξαπιάλεζε ηνπ, απαηηείηαη «γηα ηα 

πξντόληα πνπ απνηεινύληαη από ή πεξηέρνπλ ΓΣΟ», νη θνξείο δηαθίλεζεο λα 

δηαζθαιίδνπλ ζε όηη αθνξά ηελ επηζήκαλζε όηη:   

 

α) γηα ηα πξνζπζθεπαζκέλα πξντόληα ή ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ πνπ πεξηέρνπλ, 

απνηεινύληαη ή παξάγνληαη από ή πεξηέρνπλ ΓΣΟ θαη πνπ απεπζύλνληαη ζηνλ 

ηειηθό θαηαλαισηή, νη ιέμεηο «Σν παξόλ πεξηέρεη/απνηειείηαη/παξάγεηαη 

από γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνύο (όλνκα ηνπ 

νξγαληζκνύ/ώλ)» ή «Σν παξόλ πξντόλ 

πεξηέρεη/απνηειείηαη/παξάγεηαη από γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλν (όλνκα 

ηνπ νξγαληζκνύ/ώλ)», αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ζηελ γιώζζα ηεο ρώξαο 

ζηελ νπνία ζα δηαθηλεζεί ην πξντόλ, ζην ίδην κέγεζνο θαη κε ηελ ίδηα 

γξακκαηνζεηξά πνπ αλαγξάθνληαη άιια ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ πξντόληνο. 

 

β) γηα ηα κε πξνζπζθεπαζκέλα πξντόληα (π.ρ. ρύδελ πξντόληα) πνπ 

πεξηέρνπλ, απνηεινύληαη ή παξάγνληαη από ή πεξηέρνπλ ΓΣΟ θαη πνπ 

απεπζύλνληαη ζηνλ ηειηθό θαηαλαισηή, νη ιέμεηο «Σν παξόλ 

πεξηέρεη/απνηειείηαη/παξάγεηαη από γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλνπο 

νξγαληζκνύο (όλνκα ηνπ νξγαληζκνύ/ώλ)» ή «Σν παξόλ πξντόλ 

πεξηέρεη/απνηειείηαη/παξάγεηαη από γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλν (όλνκα 

ηνπ νξγαληζκνύ/ώλ)» αλαγξάθνληαη επί ηνπ εθζεηεξίνπ ηνπ πξντόληνο ή 

πιεζίνλ απηνύ, ζηελ γιώζζα ηεο ρώξαο ζηελ νπνία δηαθηλείηαη ην πξντόλ. 
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Από ηελ ππνρξέσζε απηή απαιιάζζνληαη ηα ηξόθηκα πνπ πεξηέρνπλ πιηθό ην 

νπνίν πεξηέρεη, απνηειείηαη ή παξάγεηαη από εγθεθξηκέλνπο ΓΣΟ ζε ζπλνιηθό 

πνζνζηό < 0,9% επί θάζε κεκνλσκέλνπ ζπζηαηηθνύ ηνπ ηξνθίκνπ, 

εθόζνλ ε παξνπζία ηνπ πιηθνύ απηνύ είλαη ηπραία θαη ηερληθώο αλαπόθεπθηε 

θαη νη επηρεηξήζεηο επηδεηθλύνπλ (εάλ ζπκβαίλεη θαη’ εμαθνινύζεζε) ηεθκήξηα 

επ’ απηνύ. 

Οζνλ αθνξά ηελ ηρλειαζηκόηεηα πξντόλησλ πνπ πεξηέρνπλ, απνηεινύληαη ή 

παξάγνληαη από ή πεξηέρνπλ ΓΣΟ, πξέπεη ζε όια ηα ζηάδηα δηάζεζεο ζηελ 

αγνξά λα ζπλνδεύνληαη από έγγξαθα πνπ λα αλαθέξνπλ όηη 

«πεξηέρνπλ/απνηεινύληαη/παξάγνληαη από γελεηηθώο 

ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνύο (όλνκα ηνπ νξγαληζκνύ/ώλ)» θαζώο 

θαη ηνπο κνλαδηθνύο ηαπηνπνηεηέο ησλ ΓΣΟ (δελ είλαη απαξαίηεηνη νη 

ηαπηνπνηεηέο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα πξντόληα παξάγνληαη από ΓΣΟ). 

 

Από ηελ ππνρξέσζε απηή απαιιάζζνληαη ηα ηξόθηκα πνπ πεξηέρνπλ πιηθό ην 

νπνίν πεξηέρεη, απνηειείηαη ή παξάγεηαη από εγθεθξηκέλνπο ΓΣΟ ζε ζπλνιηθό 

πνζνζηό < 0,9% επί θάζε κεκνλσκέλνπ ζπζηαηηθνύ ηνπ ηξνθίκνπ, 

εθόζνλ ε παξνπζία ηνπ πιηθνύ απηνύ είλαη ηπραία θαη ηερληθώο αλαπόθεπθηε 

θαη νη επηρεηξήζεηο επηδεηθλύνπλ (εάλ ζπκβαίλεη θαη’ εμαθνινύζεζε) ηεθκήξηα 

επ’ απηνύ. Δπίζεο εμαηξνύληαη ηα ηξόθηκα γηα ηα νπνία ε θνηλνηηθή λνκνζεζία 

πξνβιέπεη εηδηθά ζπζηήκαηα ηαπηνπνίεζεο. 

ηηο πεξηπηώζεηο εγθεθξηκέλσλ ΓΣ πξσηνγελώλ πξντόλησλ ηα νπνία ζα 

ππνζηνύλ κεηαπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζνύλ ζηελ αγνξά, ελεκεξώλεηαη 

πάληα - είηε ππάξρεη είηε δελ ππάξρεη νξζή επηζήκαλζε - ν ΔΦΔΣ πξνθεηκέλνπ 

λα πξνβεί ζε ειέγρνπο νξζήο επηζήκαλζεο ζην κεηαπνηεκέλν πξντόλ (π.ρ. 

εηζαγσγήο ΓΣ όγηαο πνπ ζα κεηαπνηεζεί ζε ζνγηέιαην). 

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα πξντόληα πξνειεύζεσο ΖΠΑ δελ έρνπλ από ηελ εζληθή 

ηνπο λνκνζεζία αλάγθεο επηζήκαλζεο γηα γελεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο. Χο εθ 

ηνύηνπ ζε πεξίπησζε εξγαζηεξηαθήο αλίρλεπζεο ή δήισζεο εγθεθξηκέλεο 

γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο ζε ηέηνηα πξντόληα ηα νπνία δελ θέξνπλ επηζήκαλζε, 
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νη εηζαγσγείο πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζε αιιαγή επηζήκαλζεο (ζηελ γιώζζα 

ηεο ρώξαο ζηελ νπνία ζα δηαθηλεζνύλ). 

 

5. Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο δεηγκάησλ 

Οπσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ, από ηνλ εξγαζηεξηαθό έιεγρν απνθιείνληαη 

πξντόληα, ζηα νπνία δελ είλαη ηερληθά δπλαηή ε απνκόλσζε DNA θαη άξα ε 

αλίρλεπζε γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο (π.ρ. βακβαθέιαηα, θξακβέιαηα, ζάιηζεο 

ζόγηαο). 

 

Ο εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο ησλ εηζαγνκέλσλ από ηξίηεο ρώξεο πξντόλησλ ζην 

πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ καο εθθξάδεηαη σο πνζνζηό επί ησλ εηζαγσγώλ 

βάζεη ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ θηλδύλνπ ζε ρακειό (πνζνζηό ειέγρσλ 5-

10%), κεζαίν (πνζνζηό ειέγρσλ 20%-30%) θαη πςειό (πνζνζηό ειέγρσλ 

40%-50%).  

 

Δμαηξνύληαη νη έθηαθηεο πεξηπηώζεηο (π.ρ. Ιηλαξόζπνξνο πξνέιεπζεο Θαλαδά, 

Ρύδη πξνειεύζεσο Θίλαο) ζηηο νπνίεο ν έιεγρνο κπνξεί αλ θηάλεη ην 100% γηα 

όζν δηάζηεκα θξίλεη ε ππεξεζία καο.  

 

Θαηά ηελ εηζαγσγή ζα πξέπεη λα εθηηκώληαη ηδηαηηέξσο ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ ησλ εγγξάθσλ πνπ παξνπζηάδεη ν εηζαγσγέαο θαη λα δίλεηαη ηδηαίηεξν 

βάξνο ζηε ρώξα πξνέιεπζεο, ζε πξνεγνύκελε κε ζπκκόξθσζε ησλ 

εηζαγσγέσλ (πνπ ζπρλά νθείιεηαη ζηε δπζθνιία λα αληαπνθξηζνύλ νη 

εμαγσγείο), θαζώο θαη ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο κε ζπκκνξθώζεσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα πξντόληα από ηα ζήκαηα RASFF. Δηζαγσγείο πνπ δειώλνπλ 

εγθεθξηκέλεο ΓΣ ζηα εηζαγόκελα πξντόληα ηνπο θαη πξνζθνκίδνπλ ηα 

απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, ππόθεηληαη ζε ιηγόηεξν απζηεξνύο 

ειέγρνπο επηβεβαίσζεο ησλ πηζηνπνηεηηθώλ.  

 

Οη πεξηθεξεηαθέο αξρέο ειέγρνπ νθείινπλ λα παξαθνινπζνύλ 

εκεξεζίσο ηα εηζεξρόκελα RASFF θαη λα αλαζθνπνύλ ηαθηηθά ηα 
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αξρεία ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβαίλνπλ ζε ζηνρεπκέλνπο 

αληίζηνηρνπο ειέγρνπο. 

 

Τπελζπκίδεηαη όηη νη πξαγκαηνπνηνύληεο ηνλ έιεγρν νθείινπλ λα 

ελεκεξώλνπλ ηνλ εηζαγσγέα, όζν θαη λα αλαγξάθνπλ ζηα ζρεηηθά έληππά 

ηνπο, ηε ζεζκνζεηεκέλε δπλαηόηεηα έλζηαζεο (δηαδηθαζία δεύηεξεο γλώκεο) 

επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε 

επαλεμεηάδεηαη από ην ίδην ή άιιν δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην ην αληίδεηγκα. 

 

ε πεξίπησζε κε ζπκκνξθνύκελνπ πξντόληνο, θαη βάζεη ηνπ Θαλνληζκνύ (ΔΘ) 

178/2002 θαζώο θαη ηεο ΘΤΑ 15523/2006 δύλαηαη λα εθαξκνζηνύλ αλαιόγσο 

ηεο πεξίπησζεο, δηαδηθαζίεο αιιαγήο επηζήκαλζεο, αλάθιεζεο, θαηαζηξνθήο 

ή επαλεμαγσγήο, δηνηθεηηθέο θαη άιιεο θπξώζεηο (αλαιόγσο ηεο πεξίπησζεο)  

ελώ ηαπηόρξνλα ελεκεξώλεηαη θαη ν ΔΦΔΣ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ν 

έιεγρνο θαη ζηελ  εζσηεξηθή αγνξά. Δπηπξνζζέησο νη αξκόδηεο ππεξεζίεο 

ππνρξενύληαη λα πξνβνύλ ζηελ έθδνζε ζρεηηθνύ RASFF. πγθεθξηκέλα, ζε 

πεξηπηώζεηο δηαθίλεζεο κε εγθεθξηκέλσλ γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλσλ 

νξγαληζκώλ αθνινπζνύληαη θαηά πεξίπησζε δηαδηθαζίεο επαλεμαγσγήο, 

δέζκεπζεο, αλάθιεζεο θαη θαηαζηξνθήο ησλ ελ ιόγσ πξντόλησλ. ε 

πεξηπηώζεηο δηαθίλεζεο εγθεθξηκέλσλ γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκώλ 

πνπ δελ θέξνπλ επηζήκαλζε, αθνινπζνύληαη θαηά πεξίπησζε δηαδηθαζίεο 

επαλεμαγσγήο, δέζκεπζεο, αλάθιεζεο θαη επαλεπηζήκαλζεο. 

 

Οη πεξηθεξεηαθέο αξρέο ειέγρνπ επηθνηλσλνύλ θαη ππνρξενύληαη λα 

θνηλνπνηνύλ άκεζα ζηελ Γ/ζλε ΚΣ& ΠΔ κόλν ζρεηηθά έγγξαθα θαη εθζέζεηο 

δνθηκώλ γηα κε ζπκκνξθνύκελα πξντόληα.  

 

Θάζε 6 κήλεο ηα Πεξηθεξεηαθά Θέληξα Πξνζηαζίαο Φπηώλ θαη Πνηνηηθνύ 

Διέγρνπ απνζηέιινπλ ζηελ Γ/λζε ΚΣ& ΠΔ ππεξεζηαθώο θαη ειεθηξνληθώο 

ζρεηηθό έγγξαθν κε ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ειέγρσλ ζύκθσλα κε ην 

θάησζη ππόδεηγκα (αλαγξάθνληαη ην είδνο ησλ πξντόλησλ, ν αξηζκόο 

θνξηίσλ, ε ρώξα πξνέιεπζεο, νη πξαγκαηνπνηεζέληεο εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη 

αξηζκεηηθώο θαη σο πνζνζηό επί ηνπ ζπλόινπ ησλ εηζαγσγώλ θαζώο θαη ν 
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αξηζκόο ησλ κε ζπκκνξθνύκελσλ πξντόλησλ μερσξηζηά γηα κε εγθεθξηκέλεο 

γελεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο θαη κε νξζέο επηζεκάλζεηο): 

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ εμακήλνπ…. 

 

Δίδνο Αξηζκόο  

θνξηίσλ 

Υώξα  

Πξνέιεπζεο 

Πξαγκαηνπνηεζέληεο 

Δξγαζηεξηαθνί 

Διεγρνη 

% 

Δξγαζηεξηαθώλ 

Διέγρσλ επί 

ζπλόινπ 

εηζαγσγώλ 

(ρώξαο-είδνπο) 

Κε  

πκκνξ/λα 

(κε  

εγθεθξηκέλα) 

Κε  

πκκνξ/λα 

 (κε νξζή 

επηζήκαλζε) 

Αξαβόζηηνο 15 ΖΠΑ 5 33% 1 - 

Αξαβόζηηνο 10 Θίλα 2 20% - 1 

Ρύδη 10 Παξαγνπάε 1 10% - - 

 

 

Γηα ηελ δεηγκαηνιεςία αθνινπζείηαη ε ύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2004/787/ΔΘ ή 

ην ISO 24333:2009 (γηα ηελ δεηγκαηνιεςία ρύδελ πξντόλησλ δεκεηξηαθώλ ζε 

ζηαηηθά θαη θηλνύκελα θνξηία). Σν κέγεζνο ηνπ εξγαζηεξηαθνύ δείγκαηνο 

ρύδελ πξντόλησλ είλαη 2,5 Kg ρσξηζκέλν ζε α’ θαη β’ δείγκα ηνπ 1,25 Kg. 

 

Κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ΤΑ 552/2004, παύεη θαη ε Τπνπξγηθή Δγθύθιηνο 

2174/6-9-2006 πεξί ειέγρσλ 100% ζε θνξηία ξπδηνύ από ηξίηεο ρώξεο. 

Διεγρνο 100% ζα γίλεηαη κόλν γηα Θηλεδηθήο πξνειεύζεσο ξύδη. 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαηαγξάθεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θηλδύλσλ 

αλά είδνο θπηηθνύ ηζηνύ θαη πνζνζηώζεηο ειέγρσλ γηα ην ππόινηπν ηνπ 2010. 

Οη πεξηθεξεηαθέο αξρέο ειέγρνπ νθείινπλ λα ηεξήζνπλ ην ζρήκα ειέγρσλ γηα 

ην ππόινηπν ηνπ 2010 ρσξίο λα ιάβνπλ ππόςε, ηνπο ειέγρνπο ηνπ 1νπ 

εμακήλνπ ηνπ 2010. 
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ΥΗΜΑ ΔΛΔΓΥΩΝ 2010 ΓΙΑ ΣΑ ΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΙΑΓΩΓΩΝ  

ΑΠΟ ΣΡΙΣΔ ΥΩΡΔ 

ΔΙΓΟ 

ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

ΚΙΝΓΤΝΟ ΠΟΟΣΟ 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ 

ΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΔΠΙ 

ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΩΝ 

ΔΙΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ 

ΣΡΙΣΔ ΥΩΡΔ  

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

όγηα ΥΑΚΖΙΟ 10% 

(Οζεο ΓΣ ζόγηεο 

θπθινθνξνύλ παγθνζκίσο 

είλαη θαη εγθεθξηκέλεο από 

ηελ Δ.Δ. Τπάξρνπλ όκσο 

θαη αξθεηέο κε 

εγθεθξηκέλεο πεηξακαηηθέο. 

Χο εθ ηνύηνπ νη έιεγρνη 

γίλνληαη θπξίσο γηα ζέκαηα 

νξζήο επηζήκαλζεο θαη 

ηρλειαζηκόηεηαο) 

 

Γηνηθεηηθόο 

έιεγρνο 100% 

Αξαβόζηηνο ΤΦΖΙΟ 50% 

(Ο Αξαβόζηηνο παξνπζηάδεη 

κεγάιε επηθηλδπλόηεηα 

ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη 

ππάξρεη πιεζώξα 

εγθεθξηκέλσλ θαη κε 

εγθεθξηκέλσλ από ηελ 

Θνηλόηεηα Γ.Σ. 

Αξαβνζίησλ. Ζ ρξνληθή 

πζηέξεζε κεηαμύ ησλ 

εγθξίζεσλ Γ.Σ. Αξαβνζίησλ 

από ηελ Θνηλόηεηα ζε 

ζρέζε κε  ηξίηεο ρώξεο 

επηηείλεη απηή ηελ 

επηθηλδπλόηεηα) 

Γηνηθεηηθόο 

έιεγρνο 100% 

Ρύδη ΔΘΣΑΘΣΟ 

ΘΗΛΓΤΛΟ 

100% από Θίλα  

(Σν Ρύδη παξνπζηάδεη 

Γηνηθεηηθόο 

έιεγρνο 100% 
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(γηα 

Θηλεδηθήο 

πξνέιεπζεο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΦΖΙΟ 

κεγάιε επηθηλδπλόηεηα 

ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο ηνπ 

όηη δελ ππάξρεη 

εγθεθξηκέλν από ηελ 

Θνηλόηεηα Γ.Σ. ξύδη αιιά 

θαη ηεο παξνπζίαο 2 κε 

εγθεθξηκέλσλ Γ.Σ. ξπδηώλ 

ζηελ Δπξώπε ηα ηειεπηαία 

ρξόληα (LLRise601, Bt63). 

O έιεγρνο αθνξά θπξίσο ην 

θηλεδηθήο πξνειεύζεσο ξύδη 

γηα ην νπνίν ηζρύνπλ 

επηπξνζζέησο θαη έθηαθηα 

κέηξα. Οη έιεγρνη γηα ηηο 

άιιεο ρώξεο γίλνληαη 

πξνιεπηηθά γηα πεξηπηώζεηο 

επηκνιύλζεσλ)  

θαη 50% από  άιιεο 

ρώξεο 

 

ίηνο ΥΑΚΖΙΟ 10% 

(Ο ίηνο απνηειεί έλαλ 

αλαδπόκελν θίλδπλν. Γελ 

ππάξρνπλ εγθεθξηκέλνη Γ.Σ. 

ίηνη ζηελ Θνηλόηεηα, νύηε 

ζε ηξίηεο ρώξεο γηα 

εκπνξηθή ρξήζε, παξά 

κόλν πεηξακαηηθέο 

θαιιηέξγεηεο. Σν πνζνζηό 

10% ζα θαιύπηεηαη από 

πξνκεζεπηέο από Θαλαδά, 

ΖΠΑ θαη Θνινκβία κόλν) 

Γηνηθεηηθόο 

έιεγρνο 100% 

Ιηλαξόζπνξνο ΔΘΣΑΘΣΟ 

ΘΗΛΓΤΛΟ 

(γηα 

Θαλαδηθήο 

πξνέιεπζεο) 

 

100% από Θαλαδά 

 (Ο ΓΣ Ιηλαξόζπνξνο 

αθνξά κόλν ηνλ Θαλαδά. 

Οη έιεγρνη γηα ηηο άιιεο 

ρώξεο γίλνληαη πξνιεπηηθά 

γηα πεξηπηώζεηο 

επηκνιύλζεσλ) 

Γηνηθεηηθόο 

έιεγρνο 100%  



-15- 

ΥΑΚΖΙΟ θαη 10% από  άιιεο 

ρώξεο 

Παπάγηα ΤΦΖΙΟ 50% 

(ηνπιάρηζηνλ κία 

θνξά ην ρξόλν γηα 

θάζε πξνκεζεπηή από 

ΖΠΑ θαη Θίλα) 

Γηνηθεηηθόο 

έιεγρνο 100% 

 

Πξντόληα από 

ειαηνθξάκβε* 

ΚΔΑΗΟ 20% 

(Αθνξά Διαηνθξάκβε 

ζε πξσηνγελή κνξθή) 

Γηνηθεηηθόο 

έιεγρνο 100%  

Πξντόληα από 

βακβάθη* 

ΥΑΚΖΙΟ 10% 

(Αθνξά Βακβάθη ζε 

πξσηνγελή κνξθή) 

Γηνηθεηηθόο 

έιεγρνο 100% 

Παηάηα** ΥΑΚΖΙΟ 5% Κεηά από ζρεηηθή 

εηδνπνίεζε 

(Ζ Παηάηα BASF Plant 

Science έρεη πάξεη έγθξηζε 

κόλν γηα βηνκεραληθή 

ρξήζε θαη όρη γηα 

ηξόθηκν/δσνηξνθή. Χο εθ 

ηνύηνπ ππάξρεη κηθξόο 

θίλδπλνο επηκόιπλζεο ζε 

ηξόθηκα πνπ πεξηέρνπλ ή 

απνηεινύληαη από παηάηα.) 

Γηνηθεηηθόο 

έιεγρνο 100% 

Ινηπά πξντόληα 

(αλαδπόκελνη 

θίλδπλνη-ρσξίο 

έθηαθηα κέηξα) 

- Βάζεη εγγξάθσλ ηεο 

Γ/λζεο ΚΣ&ΠΔ 

Αλάινγα κε ηηο 

θνηλνπνηήζεηο ηνπ 

RASFF 

Έθηαθηα κέηξα 

(ηπρόλ λέα πνπ 

ζα πξνθύςνπλ 

κεηά από 

θνηλνπνηήζεηο 

ηνπ RASFF) 

- Βάζεη εγγξάθσλ ηεο 

Γ/λζεο ΚΣ&ΠΔ 

Έθηαθηα κέηξα 

Αλάινγα κε ηηο 

θνηλνπνηήζεηο ηνπ 

RASFF 
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* Γελ αληρλεύεηαη ην DNA ζε πξντόληα πςειήο κεηαπνίεζεο (όπσο ζνγηέιαην, 

θαιακπνθέιαην, θξακβέιαην, βακβαθέιαην γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε θαη 

άιια). Δπηζεκαίλεηαη όηη πξντόληα βακβαθηνύ θαη ειαηνθξάκβεο ηα νπνία δελ 

πξννξίδνληαη γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε δελ απνηεινύλ αξκνδηόηεηά καο. 

 

** Δπηζεκαίλεηαη όηη αθόκα δελ έρεη αξρίζεη ε θαιιηέξγεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

παηάηαο. Χο εθ ηνύηνπ έιεγρνη ζα αξρίζνπλ λα ιακβάλνπλ ρώξα πξνο ην 

ηέινο ηνπ ρξόλνπ θαη ύζηεξα από ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο Γ/λζεο καο. 

 

Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ειέγρσλ ζε γιπθηά πηπεξηά, θνινθύζα, κεδηθή θαη ηνκάηα 

πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε, ε Γ/λζε καο ζα ελεκεξώζεη ηηο 

πεξηθεξεηαθέο αξρέο εάλ θαη εθόζνλ θαηαζηεί αλάγθε ειέγρσλ. 

 

Πεξηθεξεηαθέο αξρέο ειέγρνπ νη νπνίεο δελ έρνπλ κεγάιν αξηζκό εηζαγσγώλ 

πξνθεηκέλνπ λα θαιύςνπλ ηηο πξναλαθεξόκελεο πνζνζηώζεηο ζα 

πξαγκαηνπνηνύλ έιεγρν ζην πξώην εηζαγόκελν θνξηίν ηεο πεξηνρήο επνπηείαο 

ηνπο θαη ζα πεξηκέλνπλ λα θαιπθζεί ην αληίζηνηρν πνζνζηό ειέγρνπ κέζα ζηηο 

επόκελεο ρξνληέο, εθηόο θαη αλ επηθαηξνπνηεζεί ζε άιιε θαηεγνξία ν ζρεηηθόο 

θίλδπλνο. Κέζσ ηεο παξαθνινύζεζεο από ηελ Γ/λζε καο ησλ εμακεληαίσλ 

θαηαζηάζεσλ ειέγρσλ ζα θαιύπηεηαη ην πνζνζηό ειέγρσλ από πεξηθεξεηαθέο 

αξρέο κε κεγάιν όγθν εηζαγνκέλσλ θνξηίσλ πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί ην 

πξναλαθεξόκελν ζρήκα ειέγρσλ. Ζ ππεξεζία καο δύλαηαη λα επηθαηξνπνηήζεη 

ην ζρήκα ειέγρσλ θάζε ρξνληάο θαη κέζα ζηελ ρξνληά ζε πεξηπηώζεηο 

εθηάθησλ θηλδύλσλ. 

 

Οη εξσηήζεηο πνπ ζα ζπλνδεύνπλ ηα εξγαζηεξηαθά δείγκαηα θαη ζα 

απεπζύλνληαη από ηηο πεξηθεξεηαθέο αξρέο ειέγρνπ πξνο ηα εξγαζηήξηα 

επηζήκνπ ειέγρνπ θαηαγξάθνληαη θάησζη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θπηηθνύ 

ηζηνύ. 

 

όγηα: Δξσηάηαη ην εξγαζηήξην γηα Αλίρλεπζε ΓΣ DNA από εγθεθξηκέλν 

ΓΣΟ. (ε πεξηπηώζεηο κε νξζήο επηζήκαλζεο, κηα ζεηηθή αλίρλεπζε 
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εγθεθξηκέλνπ ΓΣ αθνινπζείηαη από πνζνηηθνπνίεζε θαη αλά πεξίπησζε 

ηαπηνπνίεζε. Σν εξγαζηήξην πάληα θαζνδεγεί ηηο πεξηθεξεηαθέο αξρέο). 

Αξαβόζηηνο: Αλίρλεπζε ΓΣ DNA από εγθεθξηκέλν ΓΣΟ. (ε πεξηπηώζεηο κε 

νξζήο επηζήκαλζεο, κηα ζεηηθή αλίρλεπζε εγθεθξηκέλνπ ΓΣ αθνινπζείηαη από 

πνζνηηθνπνίεζε θαη αλά πεξίπησζε ηαπηνπνίεζε). 

Ρύδη: Αλίρλεπζε ΓΣ DNA (ζε θάζε πεξίπησζε ζεηηθή αλίρλεπζε ζεκαίλεη κε 

εγθεθξηκέλν ΓΣΟ). Αθνξά ην κε εγθεθξηκέλν ΓΣ ξύδη Bt63 ή ην LLRise601. 

ίηνο: Αλίρλεπζε ΓΣ DNA (ζε θάζε πεξίπησζε ζεηηθή αλίρλεπζε ζεκαίλεη κε 

εγθεθξηκέλν ΓΣΟ). Αθνξά δηάθνξεο κε εγθεθξηκέλεο ΓΣ. 

Ληλαξόζπνξνο: Αλίρλεπζε ΓΣ DNA (ζε θάζε πεξίπησζε ζεηηθή αλίρλεπζε 

ζεκαίλεη κε εγθεθξηκέλν ΓΣΟ). Αθνξά ην κε εγθεθξηκέλν ΓΣ ιηλαξόζπνξν 

FP967. 

Παπάγηα: Αλίρλεπζε ΓΣ DNA (ζε θάζε πεξίπησζε ζεηηθή αλίρλεπζε ζεκαίλεη 

κε εγθεθξηκέλν ΓΣΟ). Αθνξά ηε κε εγθεθξηκέλε ΓΣ παπάγηα Sunup. 

Βακβάθη/Διαηνθξάκβε: (Μόλν ζε πξσηνγελή κνξθή θαη κόλν όηαλ 

πξννξίδνληαη γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε). Αλίρλεπζε ΓΣ DNA από 

εγθεθξηκέλν ΓΣΟ. (ε πεξηπηώζεηο κε νξζήο επηζήκαλζεο, κηα ζεηηθή 

αλίρλεπζε εγθεθξηκέλνπ ΓΣ αθνινπζείηαη από πνζνηηθνπνίεζε θαη αλά 

πεξίπησζε ηαπηνπνίεζε). 

Παηάηα: Αλίρλεπζε ΓΣ DNA (Κπνξεί ε παηάηα BASF Plant Science λα είλαη 

εγθεθξηκέλε αιιά κόλν γηα βηνκεραληθή ρξήζε θαη όρη γηα αλζξώπηλε 

θαηαλάισζε. ε πεξίπησζε ζεηηθήο αλίρλεπζεο αθνινπζεί αλαγθαζηηθά 

πνζνηηθνπνίεζε. ε πεξίπησζε πνζνζηνύ <0,9 % ην πξντόλ ζεσξείηαη όηη 

επηκνιύλζεθε ηπραία θαη απνδεζκεύεηαη. ε πεξίπησζε πνζνζηνύ >0,9 % ην 

πξντόλ ρεηξίδεηαη όπσο ηα ηξόθηκα κε κε εγθεθξηκέλε γελεηηθή ηξνπνπνίεζε, 

θνηλώο δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα αιιαγήο επηζήκαλζεο).  

 

6. Διεγρνη γηα εμαγσγέο πξνο ηξίηεο ρώξεο θαη ελδνθνηλνηηθή 

δηαθίλεζε 

Ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη δελ ππάξρεη θαιιηέξγεηα Γ.Σ.Ο ζηελ ρώξα καο, δελ 

ζα ιακβάλεη ρώξα θαλέλαο έιεγρνο θαηά ηηο εμαγσγέο πξνο ηξίηεο ρώξεο ή 

θαηά ηελ ελδνθνηλνηηθή δηαθίλεζε ζε πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε πξώηε ύιε 
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πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε παξάρζεθε επί Διιεληθνύ εδάθνπο ή εηζήρζε θαη 

ειέγρζεθε γηα ΓΣ ηξνπνπνηήζεηο (κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα) θαηά ηελ 

εηζαγσγή.  

 

7. Δλδνθνηλνηηθή δηαθίλεζε 

Οη εγθεθξηκέλνη από ηελ Θνηλόηεηα Γ.Σ.Ο δηαθηλνύληαη ειεύζεξα ζηα θξάηε 

κέιε. ηα ζεκεία εηζόδνπ ηεο Θνηλόηεηαο γίλεηαη αληίζηνηρα έιεγρνο από 

έθαζην θξάηνο κέινο. Χο εθ ηνύηνπ ν θίλδπλνο ζε πεξηπηώζεηο ελδνθνηλνηηθήο 

δηαθίλεζεο κε εγθεθξηκέλνπ ή κε νξζά επηζεκαζκέλνπ Γ.Σ.Ο είλαη κηθξόο.   

 

Χο εθ ηνύηνπ, νη πεξηθεξεηαθέο αξρέο ειέγρνπ νθείινπλ λα πξνβνύλ εηεζίσο 

ζε δηνηθεηηθό θαη εξγαζηεξηαθό έιεγρν ηνπιάρηζηνλ κίαο εγθαηάζηαζεο 

επηρείξεζεο ηνπ λνκνύ ηνπο, ε νπνία εηζάγεη ελδνθνηλνηηθά πξντόληα 

αξκνδηόηεηάο ηνπο (πξσηνγελή πξντόληα θπηηθήο πξνέιεπζεο έσο θαη 1εο 

κεηαπνίεζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε) θαη ηα νπνία δελ 

έρνπλ ειεγρζεί από αξρέο άιινπ θξάηνπο-κέινπο θαη δύλαληαη λα 

εκπεξηέρνπλ γελεηηθή ηξνπνπνίεζε. 

 

Παξαθαιείζηε όπσο ελεκεξώζεηε ζρεηηθά όιεο ηηο Λ/Α ηεο πεξηνρήο επνπηείαο 

ζαο. 

 

Σσν.: 1. Πίνακας 1 Εγκεκριμένων ΓΤΟ & προϊόντων τοσς (σελ. 6) 

         2. Πίνακας 2 – Επίσημα Εργαστήρια Ελέγτοσ για ΓΤΟ (σελ. 1) 

        

 

          Ο    ΠΡΟΨΣΑΚΔΛΟ 

                ΣΖ Γ/ΛΖ  

                       α/α  

 

     

                       Δ. ΘΟΤΡΔΛΣΑ 

 


