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GEP-1 (Έκδοση 5/31-12-2004 τελικό) 

Αίτηση για Επίσημη Αναγνώριση Πειραματικών 
Μονάδων Ο.Π.Π.Α. 

Για χρήση από την υπηρεσία 

(σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση 183351/7-4-2010) 
 

Ημερομηνία παραλαβής 

 Ημερομηνία  έκδοσης της απόφασης 

 Κωδικός της ΠΜ 

 

 Όλες οι πληροφορίες στην παρούσα αίτηση 
θεωρούνται ότι έχουν εμπορικό ενδιαφέρον και δεν 
μπορούν να διατεθούν σε τρίτους 
 

 Η αίτηση σας γίνεται δεκτή μόνο εφόσον 
συνοδεύεται από το ανάλογο παράβολο 

 

 Πριν συμπληρώσετε το παρόν έντυπο 
συμβουλευτείτε τις επισυναπτόμενες οδηγίες. Εάν 
χρειάζεστε βοήθεια συμβουλευθείτε την Αρμόδια Αρχή 
στην ανωτέρω διεύθυνση. 

 Πρέπει να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Μη 
πλήρεις αιτήσεις θα επιστρέφονται. Υπογράψτε και 
βάλτε ημερομηνία. 

 
 

Αρχική 
 

 Διεύρυνση  Ανανέωση    

 

1 Φυσικό ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. 

  
Χρησιμοποιείτε ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα  

 (α) Υπεύθυνος/  
       Σημείο επαφής  

  

 (β) Φυσικό ή Ν.Π.Δ.Δ.  
       ή Ν.Π.Ι.Δ/ θέση  

  
 (γ) Επωνυμία του Φυσικού ή Ν.Π.Δ.Δ.ή Ν.Π.Ι.Δ. και διεύθυνση 

  
 
 
 
                                                                                     Τ.Κ. 

  

 (δ) Τηλέφωνο  

  

 (ε) FAX  

  

 (στ) E-mail   

  



 

 

 
 

1 Φυσικό ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. (συνέχεια) 

  
Χρησιμοποιείτε ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα  

 (ζ) Σημειώστε την κατηγορία αναγνώρισης που επιθυμείτε: 
  

  Βιολογικές δοκιμές/πειράματα υπαίθρου  

  

  Βιολογικές δοκιμές/πειράματα υπό ελεγχόμενες συνθήκες  

  

2 Προσωπικό και εγκαταστάσεις 

  
Πρέπει να υποβάλλετε τις ακόλουθες πληροφορίες               Σημειώστε σε ΚΆΘΕ κουτάκι 

  
 (α) ένα κατάλογο με τα ονόματα του μόνιμου προσωπικού καθώς και τα   

      προσόντα τους που απασχολείται στην ΠΜ (η τρέχουσα έκδοση αυτού)……..  

   
 (β) λεπτομέρειες όσον αφορά το οργανόγραμμα διοίκησης της ΠΜ  

      συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων ενός εκάστου……………………….  

  
 (γ) ένα κατάλογο (συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων) όλων των   
      ιδιόκτητων/νοικιασμένων εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από την   

     ΠΜ (την τρέχουσα έκδοση)……………………………………………………...  

   

 
 

3 Πληρωμή παραβόλου 

  
Για την αναγνώριση των Πειραματικών Μονάδων υποχρεούστε να καταβάλετε 
παράβολο. Λεπτομέρειες για το ύψος των παραβόλων καθώς και τη διαδικασία 
πληρωμής θα βρείτε στο Τμήμα Α6 του “Εγχειριδίου για την έγκριση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων”  

  
   

  Απόδειξη κατάθεσης στην Τράπεζα της Ελλάδος……………………………….  

4 Υπεύθυνη δήλωση 

 Δηλώνω ότι: 
  
  Διάβασα τις οδηγίες για την συμπλήρωση της παρούσας αίτησης και 
  

  Οι πληροφορίες που δίνονται στην παρούσα αίτηση είναι αληθείς  

  

  
Υπογραφή 

  
         Ημερομηνία 

 

  
   

 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Εάν εν γνώσει σας υποβάλλετε ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, τότε η Πειραματική 

Μονάδα δεν θα αναγνωριστεί σύμφωνα με το Π.Δ. 115/1997 

 
 

Σας συμβουλεύουμε να κρατήσετε αντίγραφο της αίτησης σας καθώς και των 
παραρτημάτων αυτής
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ GEP 1 

 
Εισαγωγή 

 
Σύμφωνα με την Οδηγία 93/71/ΕΟΚ η οποία 
τροποποιεί την Οδηγία 91/414/ΕΟΚ και 
ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το ΠΔ 
115/1997, προβλέπεται ότι οι βιολογικές 
δοκιμές/πειράματα που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα ενός 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος πρέπει να 
γίνονται από «Επίσημα Αναγνωρισμένες 
Πειραματικές Μονάδες». Οι πληροφορίες και 
τα στοιχεία που απαιτούνται για την 
απόδειξη της αποτελεσματικότητας με 
σκοπό την έγκριση διάθεσης στην αγορά 
ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Π.Δ. 
115/1997. 
 
Πειράματα αποτελεσματικότητας για 
προϊόντα που εμπίπτουν στους σκοπούς της 
Οδηγίας 98/8/ΕΟΚ για τα Βιοκτόνα, δεν 
απαιτείται να γίνονται από Επίσημα 
Αναγνωρισμένες Πειραματικές Μονάδες. 
 

Οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι 
Πειραματικές Μονάδες προκειμένου να 
«Αναγνωριστούν» περιγράφονται στην 
παράγραφο 2.2 του Παραρτήματος ΙΙ του 
Π.Δ. 115/1997. Τα φυσικά ή Ν.Π.Δ.Δ. ή 
Ν.Π.Ι.Δ. οφείλουν να καταθέσουν στην 
αρμόδια αρχή όλες τις πληροφορίες 
προκειμένου να αποδείξουν ότι ικανοποιούν 
αυτές τις απαιτήσεις. Επιπροσθέτως, η 
Αρμόδια Αρχή οφείλει να οργανώνει 
τακτικούς ελέγχους των Πειραματικών 
Μονάδων προκειμένου να εξακριβώσει την 
συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις. Οι 
Πειραματικές Μονάδες οφείλουν να 
αποδέχονται αυτούς τους ελέγχους σε 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για την Ορθή 
Πειραματική Πρακτική (GEP) μπορείτε να 
βρείτε στην κατευθυντήρια οδηγία του EPPO 
181. 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

1 Φυσικό ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.   

 
 Στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται να 

συμπληρώσετε μόνο ένα έντυπο. Ωστόσο θα πρέπει να 
συμπληρώσετε περισσότερα του ενός εάν η διοίκηση της 
Πειραματικής Μονάδας δεν συντονίζεται κεντρικά. Αυτό 
σημαίνει ότι οι βιολογικές δοκιμές/πειράματα που γίνονται 
σε διαφορετικές τοποθεσίες πρέπει να διεξάγονται με την 
ίδια Τυποποιημένη Διαδικασία Λειτουργίας (Τ.Δ.Λ.) και 
πρωτόκολλα, με έναν υπεύθυνο για τον γενικό έλεγχο 
(όπως προσδιορίζεται στις Τ.Δ.Λ. και τα πρωτόκολλα) ο 
οποίος πρέπει να την υπογράφει ως υπεύθυνος.(ερώτηση 
(α)). 
 
Στο ερώτημα (ζ) ζητείται να προσδιορίσετε τις κατηγορίες 
αναγνώρισης που επιθυμείτε να ζητήσετε. Αυτές βασίζονται 
στον τύπο των βιολογικών δοκιμών/πειραμάτων που θα 
διεξάγει η Πειραματική Μονάδα. Οι κατηγορίες είναι δύο (2) 
με βάση το χώρο διεξαγωγής των πειραμάτων. Επιτρέπεται 
να σημειώσετε σε περισσότερα από ένα κουτάκια με την 
προϋπόθεση ότι διαθέτετε την τεχνική υποδομή και γνώση 
για τη διεξαγωγή 
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 τέτοιου είδους βιολογικών δοκιμών/πειραμάτων. Οι 
κατηγορίες που έχουν επιλεγεί θα αναγράφονται στην 
«Απόφαση Επίσημης Αναγνώρισης».  
Οι κατηγορίες αυτές είναι: 

 Βιολογικές δοκιμές/πειράματα υπαίθρου  

 Βιολογικές δοκιμές/πειράματ σε ελεγχόμενο περιβάλλον 
  

 

2 Προσωπικό και άλλα μέσα   

Απαιτήσεις του Π.Δ. 115/1997 
«διαθέτουν επαρκές επιστημονικό 
και τεχνικό προσωπικό με την 
απαραίτητη γνώση, εκπαίδευση 
και εμπειρία για τις εργασίες που 
τους ανατίθενται». 
«διαθέτουν κατάλληλα 
πειραματικά τεμάχια και εάν είναι 
απαραίτητο θερμοκήπια, 
κλωβούς ανάπτυξης ή 
αποθηκευτικούς χώρους. Το 
περιβάλλον στο οποίο 
πραγματοποιούνται οι 
δοκιμές/πειράματα δεν πρέπει να 
επηρεάζουν τα αποτελέσματα ή 
την ακρίβεια των μετρήσεων» 

(α) Απαιτούνται τα ονόματα του μόνιμου προσωπικού. Αυτό 
σημαίνει ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται όλο το 
εμπλεκόμενο προσωπικό στις βιολογικές 
δοκιμές/πειράματα καθώς και στην συγγραφή των 
εκθέσεων. Επίσης απαιτείται μαζί με τον κατάλογο αυτό 
να περιγραφούν και τα προσόντα αυτών που 
σχετίζονται με τον πειραματισμό καθώς και  η σχετική 
προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχες δραστηριότητες. 

 
(β)Απαιτούνται λεπτομέρειες ως προς την τρέχουσα 

οργάνωση και λειτουργική σχέση μεταξύ του 
προσωπικού. Αυτό θα πρέπει να υποβληθεί σε μορφή 
οργανογράμματος. Με τον τρόπο αυτό παρουσιάζεται ο 
διοικητικός έλεγχος της όλης δραστηριότητας και ο 
συνολικός έλεγχος αυτής από ένα άτομο. 

 

(γ)Απαιτείται ένας κατάλογος των ιδιόκτητων ή 
νοικιασμένων εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από 
την Πειραματική Μονάδα. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 Καταβολή παραβόλου   

Λεπτομέρειες για το τρέχον ύψος των παραβόλων υπάρχουν στο Τμήμα Α6 του «Εγχειριδίου 
για την έγκριση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων». 
Ο λογαριασμός στον οποίο θα πρέπει να κατατίθενται τα παράβολα είναι: 26670/0 του Κ.Τ.Γ.Κ. 
& Δασών 
 
 

4 Υπεύθυνη Δήλωση   
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Απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης με πρωτότυπη υπογραφή που βεβαιώνει ότι οι 
πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση είναι σωστές. Φωτοτυπία της υπογραφής δεν γίνεται 
δεκτή. Όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα πρέπει να υπογράφονται και να τοποθετείται 
ημερομηνία.  
 
 

Σας συμβουλεύουμε να κρατάτε αντίγραφο της συμπληρωμένης αίτησης και των 
υπογεγραμμένων συνημμένων 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


