
       
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΩΡΓΙΑ 

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Γ/ΝH  ΔΙΡΟΩΝ ΦΤΣ. ΠΑΡ/ΓΗ 

ΣΜ. Α,Γ+ΓΡ. ΠΡ. ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 

 

     

    ΑΘΗΝΑ       17/ 12 /2003 

 

    Αξ. Πξωη. 288439/12579 

 

Σαρ. Γ/λζε     : Αραξλώλ 2 

Σαρ. Κωδ.: 101 76 

Πιεξνθνξίεο:  Μ. Λαγνπβάξδνο 

                          Σ. Φσξηαλνπνύινπ 

Σειέθωλν      : 210  2124139 

Fax                 : 210  2124137 

E-mail: ax2u057@minagric.gr 

Πξνο: Απνδέθηεο Πίλαθα Γηαλνκήο 

            

Κνηλ.  Απνδέθηεο Πίλαθα Γηαλνκήο 

 

 

Θέκα: Έιεγρνο γηα παξνπζία πξνζκίμεωλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλωλ ζπόξωλ ζε 

ζπόξνπο ζπνξάο πνπ   πξννξίδνληαη γηα πεηξακαηηθέο-δνθηκαζηηθέο εθαξκνγέο   

θαη γηα εγγξαθή ζηνλ Δζληθό Καηάινγν.    

Δίλαη γλσζηό όηη πέξαλ ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα 

εκπνξηθνύο ζθνπνύο θαη ην νπνίν δηαθηλείηαη ζε κεγάιεο πνζόηεηεο, ππάξρνπλ  θαη νη 

κηθξνπνζόηεηεο πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ νη νπνίεο πξννξίδνληαη γηα δηελέξγεηα 

πεηξακάησλ ή δνθηκώλ θαζώο επίζεο θαη γηα δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηελ  εγγξαθή πνηθηιηώλ ζηνλ Δζληθό Καηάινγν. Γηα ηελ δηαθίλεζε 

ηνπ πιηθνύ απηνύ ζηελ λνκνζεζία ππάξρνπλ εηδηθέο ξπζκίζεηο.  

Δίλαη επίζεο γλσζηό όηη κεηά ηελ αλάπηπμε  θαη θπθινθνξία ησλ γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκώλ ζεζκνζεηήζεθε  λνκνζεζία ε νπνία πξνβιέπεη εηδηθή 

έγθξηζε  γηα ηελ ζθόπηκε απειεπζέξσζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκώλ ζην 

πεξηβάιινλ αθόκα θαη γηα εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο. Η εηδηθή απηή έγθξηζε δίδεηαη  

κεηά από εθηίκεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ θηλδύλνπ ηνπ ππό ειεπζέξσζε ΓΤΟ.  

Έρνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ εύθνια γίλεηαη θαηαλνεηό όηη    πξέπεη λα γίλνληαη θαη 

ζηνπο ζπόξνπο απηνύο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο  γηα  ηνλ έιεγρν  παξνπζίαο 

πξνζκίμεσλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ ζπόξσλ, βάζεη ησλ ίδησλ αξρώλ πνπ ζέηεη ε 

ΚΥΑ 332657/16-02-2001 .          

 



 Η δηαδηθαζία ηεο  δεηγκαηνιεςίαο πνπ ζα αθνινπζεζεί από ην αξκόδην 

ΚΔΠΠΥΔΛ ζηελ πεξίπησζε απηή, είλαη ε ίδηα κε ηελ αλαθεξόκελε ζηελ ηελ 

ππ΄αξηζκ. 278754/11978/02-12-2003 εξκελεπηηθή ηεο ΚΥΑ 332657/16-02-2001 

εγθύθιην ηεο Γηεύζπλζεο Δηζξνώλ Φπηηθήο Παξαγσγήο, κε ηελ δηαθνξά όηη ηα    

ζθξαγηζκέλα θαη θσδηθνπνηεκέλα δείγκαηα ζα απνζηέιινληαη από ην ΚΔΠΠΥΔΛ ζε 

εξγαζηήξηα  ηνπ δεκνζίνπ ή  θνξέσλ πνπ επνπηεύνληαη από ην δεκόζην, θαη  ηα 

νπνία κπνξνύλ λα δηελεξγήζνπλ εμεηάζεηο αλίρλεπζεο ΓΤΟ κε ηελ κέζνδν PCR.  Η 

ελδηαθεξόκελε  εηαηξεία, ηελ νπνία ζα βαξύλνπλ ηα έμνδα ηνπ εξγαζηεξηαθνύ 

ειέγρνπ, ζα ππνδείμεη θαη ην εξγαζηήξην ειέγρνπ. Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο όηη ζην   

έγγξαθν απνζηνιήο ησλ δεηγκάησλ ζην εξγαζηήξην ζα αλαθέξεηαη θαη  ε επωλπκία 

ηεο εηαηξείαο θαη ζα θνηλνπνηείηαη, εθηόο ηεο Γηεύζπλζεο καο, θαη ζηελ 

ελδηαθεξόκελε εηαηξεία. Η απνθσδηθνπνίεζε ησλ δεηγκάησλ ζα απνζηέιιεηαη από ην 

ΚΔΠΠΥΔΛ κε εκπηζηεπηηθό έγγξαθν ζηελ Γηεύζπλζε Δηζξνώλ Φπηηθήο 

Παξαγσγήο.  

Τν  ΚΔΠΠΔΥΛ ζα πξέπεη επίζεο , κε ην έγγξαθν απνζηνιήο ησλ δεηγκάησλ, 

λα επηζεκαίλεη ζην εξγαζηήξην  πνπ ζα δηελεξγήζεη ηνλ εξγαζηεξηαθό έιεγρν όηη  ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ηα απνζηέιιεη κε εκπηζηεπηηθό έγγξαθν 

ηνπ ζηε Γηεύζπλζε Δηζξνώλ Φπηηθήο Παξαγσγήο ηνπ Υπνπξγείνπ Γεσξγίαο. Τα 

απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθώλ ειέγρσλ θαζώο θαη νη θαηά πεξίπησζε ζρεηηθέο 

νδεγίεο ζα γλσζηνπνηνύληαη από ηελ Γηεύζπλζε καο ζην αξκόδην ΚΔΠΠΥΔΛ θαη ζα 

θνηλνπνηνύληαη ζηελ ελδηαθεξόκελε εηαηξεία. Δμππαθνύεηαη όηη ε ελ ιόγσ εηαηξεία 

ζα έρεη εθπιεξώζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεώζεηο πξνο ην εξγαζηήξην πνπ 

δηελήξγεζε ηηο ππόςε εμεηάζεηο πξηλ από ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ  απνηειεζκάησλ 

από ηελ Γηεύζπλζε Δηζξνώλ Φπηηθήο Παξαγσγήο. 

 

Τέινο ππελζπκίδεηαη όηη  ην ΙΔΠΚΦ θαη νη ελδηαθεξόκελεο εηαηξείεο δελ ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο ζπόξνπο ησλ ππόςε δεηγκάησλ  πξηλ από ηελ αλαθνίλσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ.  
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