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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 2587

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

14 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 10088/115732
Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας
και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών δι−
άθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009)
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπρο−
στατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση
των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου
και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου με θέμα “ανώτατα όρια καταλοί−
πων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις
ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την
τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου”.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄ 8) σχετι−
κά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά,
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις και
ειδικότερα τα άρθρα 4 (5) και 50 (1α) αυτού.
3. Το Π.Δ. με αριθ. 86/21−06−12 (ΦΕΚ Α΄ 141) για “Διορισμό
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομο−
θεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
5. Το Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ Α΄187) «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Γεωργίας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την Υ44/2012 (ΦΕΚ Β’ 2094) απόφαση του Πρωθυ−
πουργού για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακό−
πουλο Μάξιμο.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στα εξής:
1. Στον προσδιορισμό των κριτηρίων σύνταξης του
Εθνικού Καταλόγου για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας
στην Ελλάδα.

2. Στον καθορισμό του Εθνικού Καταλόγου των χρή−
σεων ήσσονος σημασίας.
3. Στην περιγραφή της ακολουθούμενης από την
Συντονιστική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ) διαδικασίας, καθώς
και στις λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του
άρθρου 51 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, σχετικά με
την διεύρυνση αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπρο−
στατευτικών προϊόντων σε χρήσεις ήσσονος σημασίας.
Άρθρο 2
Ορισμοί
1. Χρήση ήσσονος σημασίας: Όταν ένα φυτοπροστα−
τευτικό προϊόν (φ.π.) εφαρμόζεται στη χώρα μας σε
φυτά ή φυτικά προϊόντα τα οποία:
α. Δεν καλλιεργούνται ευρέως
β. Καλλιεργούνται ευρέως, προκειμένου να αντιμετω−
πισθεί εξαιρετική ανάγκη φυτοπροστασίας·
2. Ήσσονος σημασίας πρόβλημα φυτοπροστασίας:
Είναι ένας εχθρός/ ασθένεια/ζιζάνιο ή άλλο πρόβλημα
φυτοπροστασίας το oποίο δεν παρουσιάζεται τακτικά. Η
εμφάνισή του είναι συνήθως τοπική και δεν αναμένεται
σημαντική ζημιά σε μεγάλο ποσοστό της καλλιέργειας.
3. Ήσσονος σημασίας χρήση σε μεγάλη καλλιέργεια:
Είναι η χρήση σε ευρείας έκτασης καλλιέργεια για
την αντιμετώπιση μιας εξαιρετικής ανάγκης φυτοπρο−
στασίας. Στον Εθνικό Κατάλογο χρήσεων ήσσονος
σημασίας οι χρήσεις αυτές περιγράφονται ως χωριστή
κατηγορία.
4. Κάτοχος άδειας: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
που είναι κάτοχος άδειας διάθεσης στην αγορά φυτο−
προστατευτικού προϊόντος.
5. Επίσημοι ή επιστημονικοί φορείς που δραστηριο−
ποιούνται στον γεωργικό τομέα: Είναι τα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ
που εποπτεύονται από το Δημόσιο και των οποίων η κύ−
ρια δραστηριότητα έχει σχέση με την φυτοπροστασία,
όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια
και ΤΕΙ), καθώς και Ερευνητικά Ινστιτούτα που εποπτεύ−
ονται ή ανήκουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ).
6. Επαγγελματικές γεωργικές οργανώσεις: Είναι οι
οργανώσεις παραγωγών, οι ενώσεις οργανώσεων πα−
ραγωγών, καθώς και οι ομάδες παραγωγών αγροτικών
προϊόντων.
7. Επαγγελματίας χρήστης: Κάθε πρόσωπο που χρη−
σιμοποιεί γεωργικά φάρμακα κατά την επαγγελματική
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του δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των χειρι−
στών, των τεχνικών, των εργοδοτών και των αυτοαπα−
σχολούμενων, τόσο στον γεωργικό τομέα όσο και σε
άλλους τομείς.
8. Η Συντονιστική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ) και η Αρμόδια
Αρχή για την Αξιολόγηση (ΑΑΑ) καθορίζονται στο άρθρο
3 παρ. 1 και παρ. 4 αντίστοιχα, του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/
τΑ΄/27−01−2012) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων
στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς
διατάξεις».
Άρθρο 3
Υποβολή αιτημάτων για χρήσεις ήσσονος σημασίας −
Δημιουργία και αναθεώρηση του Εθνικού Καταλόγου
χρήσεων ήσσονος σημασίας
1. Για τη σύνταξη του Εθνικού Καταλόγου των χρή−
σεων ήσσονος σημασίας η ΣΕΑ αποστέλλει επιστολή
σε νομικά πρόσωπα και φορείς, προκειμένου αυτά να
υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις τους και τα οποία
είναι τα ακόλουθα:
α. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια−
τρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.
β. Τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και
Ποιοτικού Ελέγχου.
γ. Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.
δ. Οι Επαγγελματικές Γεωργικές Οργανώσεις.
2. Στην αίτηση αναφέρονται τα παρακάτω:
α. Περιγραφή του εχθρού ή ασθένειας ή ζιζανίου κ.λπ.
β. Η καλλιέργεια ή η κατηγορία εφαρμογής (π.χ. μετα−
συλλεκτική χρήση) στην οποία ο συγκεκριμένος εχθρός/
ασθένεια/ζιζάνιο κ.λπ. εμφανίζεται.
γ. Η συχνότητα εμφάνισης του προβλήματος.
δ. Αιτιολόγηση π.χ. δεν υπάρχει κανένα εγκεκριμένο
φ.π. ή άλλο αποτελεσματικό μέσο φυτοπροστασίας, έχει
αναπτυχθεί ανθεκτικότητα κ.λπ.
3. Η ΣΕΑ σε συνεργασία με την ΑΑΑ εξετάζει τις
υποβληθείσες αιτήσεις και εφόσον υπάρχει επαρκής
τεκμηρίωση και ικανοποιούν τα κριτήρια του άρθρου
4 της παρούσας απόφασης, εγκρίνονται με Απόφαση
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτι−
κής Παραγωγής, και η χρήση εντάσσεται στον Εθνικό
Κατάλογο χρήσεων ήσσονος σημασίας.
4. Ο Εθνικός Κατάλογος χρήσεων ήσσονος σημασί−
ας αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ/ Διεύθυνση
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
5. Αιτήσεις για ένταξη στον Εθνικό Κατάλογο χρήσεων
ήσσονος σημασίας υποβάλλονται οποιαδήποτε χρονική
στιγμή. Ο Κατάλογος αυτός αναθεωρείται μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου κάθε τρία (3) χρόνια.
6. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας
απόφασης ο Εθνικός Κατάλογος χρήσεων ήσσονος
σημασίας επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Άρθρο 4
Κριτήρια καθορισμού
των χρήσεων ήσσονος σημασίας
1. Προκειμένου μια χρήση να θεωρηθεί ως ήσσονος
σημασίας και συνεπώς να εξετάζεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 51 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009,
η ΣΕΑ εξετάζει τα παρακάτω κριτήρια:
α. Η κατηγοριοποίηση των καλλιεργειών σε «μεγάλες»
ή «μικρές» γίνεται σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδη−

γία SANCO 7525/VI/95 rev. 9 όπως αυτή ισχύει εκάστοτε
εκτός από τις ακόλουθες καλλιέργειες οι οποίες σε
αντίθεση με την προαναφερόμενη κατευθυντήρια οδη−
γία θεωρούνται ως «μεγάλες» για τις επικρατούσες στη
χώρα μας συνθήκες:
− επιτραπέζια ελιά
− αγγούρι
− λάχανο
− μηδική
− καρπούζι
− ηλίανθος
− φράουλα
β. Όλες οι χρήσεις σε «μικρές» καλλιέργειες σύμφωνα
με την προαναφερθείσα παρ. 1 σημείο α θεωρούνται
ως ήσσονος σημασίας και ως εκ τούτου εφαρμόζο−
νται οι διατάξεις του άρθρου 51 του Κανονισμού (ΕΚ)
1107/2009 (μικρή καλλιέργεια/μικρό ή μεγάλο πρόβλημα
φυτοπροστασίας).
γ. Όλες οι χρήσεις σε «μεγάλες» καλλιέργειες οι οποί−
ες θεωρούνται ως «ήσσονος σημασίας πρόβλημα φυ−
τοπροστασίας», θεωρούνται ως ήσσονος σημασίας και
ως εκ τούτου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 51
του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 (major/minor)
2. Μια χρήση προκειμένου να θεωρηθεί ως ήσσονος
σημασίας η ΣΕΑ σε συνεργασία με την ΑΑΑ χρησιμοποι−
ούν το Δένδρο Λήψης Απόφασης του Παραρτήματος ΙΙ
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
3. Προκειμένου μια χρήση να θεωρηθεί ως ήσσονος
σημασίας θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν
επαρκή στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι
πληρούνται τα κριτήρια της ανωτέρω παρ. 1 της πα−
ρούσας απόφασης.
Άρθρο 5
Υποβολή αίτησης για διεύρυνση άδειας διάθεσης
στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων
σε ήσσονος σημασίας χρήσεις
1. Ο κάτοχος της άδειας, οι επίσημοι φορείς που δρα−
στηριοποιούνται στον γεωργικό τομέα, οι επαγγελματι−
κές γεωργικές οργανώσεις ή οι επαγγελματίες χρήστες
μπορούν να υποβάλουν αίτηση για διεύρυνση άδειας
διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων
σε ήσσονος σημασίας χρήσεις που έχουν ενταχθεί στον
Εθνικό Κατάλογο του ανωτέρω άρθρου 4.
2. Αιτήσεις που υποβάλλονται από τους οριζόμενους
στην ανωτέρω παρ. 1 και οι οποίες αφορούν επέκτα−
ση του φάσματος δράσης σε ήσσονος σημασίας χρή−
σεις, υποβάλλονται τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την
προγραμματισμένη ημερομηνία κατάθεσης. Η ΣΕΑ σε
συνεννόηση με την ΑΑΑ με βάση τις δυνατότητες που
έχει, αποδέχεται το αίτημα και το εντάσσει στον προ−
γραμματισμό του έτους στο οποίο εμπίπτει μέχρι της
συμπληρώσεως του μέγιστου αριθμού αιτήσεων/έτος
της κατηγορίας αυτής.
3. Σε περίπτωση που η αίτηση περιλαμβάνει στοιχεία
για τα οποία δεν απαιτείται αξιολόγηση, οι ενδιαφε−
ρόμενοι υποβάλουν τις αιτήσεις τους στη ΣΕΑ με τα
δικαιολογητικά της παρ. 5 της παρούσας απόφασης σε
οποιαδήποτε χρονικό διάστημα.
4. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει άμεσα μετά την αποδοχή
από την ΣΕΑ περίπτωσης αίτησης της ανωτέρω παρ.
2 να υποβάλει το Έντυπο Γνωστοποίησης στην ΣΕΑ
και στα άλλα ενδιαφερόμενα Κράτη−Μέλη της νότιας
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ζώνης για ενημέρωση, ενώ για αιτήσεις περίπτωσης
της ανωτέρω παρ. 3 αυτό υποβάλλεται ταυτόχρονα με
την αίτηση.
5. Η αίτηση για διεύρυνση του φάσματος δράσης σε
ήσσονος σημασίας χρήσεις υποβάλλεται στην ΣΕΑ με
ταυτόχρονη κοινοποίηση στην ΑΑΑ και περιλαμβάνει
τα ακόλουθα:
α. Το σχετικό έντυπο αίτησης που η ΣΕΑ έχει ετοι−
μάσει για τον σκοπό αυτό, το οποίο είναι αναρτημένο
στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ/ Διεύθυνση Προστασίας
Φυτικής Παραγωγής.
β. Έκθεση Αξιολόγησης στην αγγλική στη μορφή που
έχει συμφωνηθεί μεταξύ των Αρμοδίων Αρχών των Κρατών
Μελών της ΕΕ, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα
του ΥπΑΑΤ/ Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
γ. Περίληψη και αξιολόγηση του κινδύνου κάθε με−
λέτης που υποβάλλεται στο σχέδιο της Έκθεσης Αξι−
ολόγησης.
δ. Υποστηρικτικά στοιχεία π.χ. μελέτες, βιβλιογραφικά
δεδομένα, άδεια διάθεσης στην αγορά σε άλλο ΚΜ κ.λπ.
ε. Απόδειξη πληρωμής του αναλογούντος παραβόλου
όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 9158/92269 (ΦΕΚ 2535/
τΒ΄/07−09−2012) και ισχύει εκάστοτε.
6. Τα έγγραφα και τα στοιχεία των ανωτέρω σημείων
α−ε της παρ. 4 υποβάλλονται τόσο σε ηλεκτρονική όσο
και σε έντυπη μορφή.
7. Στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος υποβάλει
αίτηση για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά ενός
νέου φ.π. στα πλαίσια της οποίας υποστηρίζονται και χρή−
σεις ήσσονος σημασίας η διαδικασία που ακολουθείται
περιγράφεται κατά περίπτωση στα άρθρα 33−37 και 40−
42 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, ενώ τα δικαιολογητικά
εφόσον υπάρχει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 51 αναφέ−
ρονται στην προαναφερθείσα παρ. 4 της παρούσας από−
φασης. Η αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων για τις
χρήσεις ήσσονος σημασίας μπορεί να γίνει ταυτόχρονα
με τις «μεγάλης» σημασίας χρήσεις αλλά η απόφαση από
την ΣΕΑ λαμβάνεται μετά την χορήγηση άδειας διάθεσης
στην αγορά για τις «μεγάλης» σημασίας χρήσεις.
8. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά
νέων φ.π. τα οποία περιλαμβάνουν μόνο χρήσεις ήσσο−
νος σημασίας, εφόσον υπάρχει αίτηση σύμφωνα με το
άρθρο 51, δεν γίνονται αποδεκτές.
Άρθρο 6
Αξιολόγηση αίτησης για διεύρυνση άδειας διάθεσης
στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων
σε ήσσονος σημασίας χρήσεις
1. Όταν η αίτηση περιλαμβάνει υποστηρικτικά στοιχεία
για τα οποία απαιτείται αξιολόγηση αυτά διαβιβάζονται
στην ΑΑΑ η οποία και υποβάλει τα σχόλια/παρατηρή−
σεις της επί του σχεδίου Έκθεσης Αξιολόγησης που
έχει υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο. Το σχέδιο Έκ−
θεσης Αξιολόγησης με τα σχόλια/παρατηρήσεις της
ΑΑΑ, καθώς και η έκθεση για τον ορισμό προσωρινών
Ανωτάτων Ορίων Υπολειμμάτων όπως προβλέπεται στο
άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΚ) 396/2005 διαβιβάζονται
στην ΣΕΑ εντός οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία
κατάθεσης της αίτησης. Σε περίπτωση που υπάρχουν
και άλλα ενδιαφερόμενα Κράτη−Μέλη της νότιας ζώνης,
το σχέδιο Έκθεσης Αξιολόγησης αναρτάται από την ΣΕΑ
στην ιστοσελίδα της Επιτροπής της ΕΕ με σκοπό την
ενημέρωση των αρμοδίων αρχών των άλλων Κρατών−
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Μελών και τον αιτούντα δίνοντάς τους την δυνατότητα
να υποβάλλουν τυχόν σχόλια εντός έξι (6) εβδομάδων.
2. Η ΑΑΑ λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια των αρμόδιων
αρχών των άλλων ΚΜ της ΕΕ υποβάλλει στην ΣΕΑ την
τελική Έκθεση Αξιολόγησης εντός τριάντα (30) ημερών
από την καταληκτική ημερομηνία λήψης σχολίων από
τα άλλα ΚΜ. Όταν η αίτηση αφορά μόνο τη χώρα μας, η
ΣΕΑ προβαίνει στην έκδοση απόφασης σύμφωνα με το
άρθρο 7 της παρούσας απόφασης με βάση την Έκθεση
Αξιολόγησης της ΑΑΑ.
3. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν περιλαμβάνει στοι−
χεία για τα οποία απαιτείται αξιολόγηση από την ΑΑΑ, η
ΣΕΑ ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές των άλλων
ΚΜ και προβαίνει στην έκδοση απόφασης σύμφωνα με
το άρθρο 7 της παρούσας.
Άρθρο 7
Έκδοση απόφασης όσον αφορά στην αίτηση για
διεύρυνση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστα−
τευτικών προϊόντων σε ήσσονος σημασίας χρήσεις
1. Η ΣΕΑ λαμβάνοντας υπόψη την τελική Έκθεση Αξι−
ολόγησης της παρ. 2 ή τα στοιχεία της αίτησης του
ενδιαφερόμενου της παρ. 3 του άρθρου 6 ανάλογα με
την περίπτωση, εκδίδει απόφαση διεύρυνσης της άδειας
διάθεσης στην αγορά του φ.π. εντός δύο (2) μηνών.
2. Όταν η αίτηση υποβάλλεται από τον κάτοχο της
άδειας χωρίς την προσκόμιση στοιχείων που να αποδει−
κνύουν την αποτελεσματικότητα του φ.π., στις χρήσεις
ήσσονος σημασίας που τελικώς εγκρίνονται, πρέπει
να αναγράφεται στην ετικέτα του φ.π. δίπλα σε κάθε
μία από αυτές η ένδειξη ότι «Δεν έχει τεκμηριωθεί η
αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για εν−
δεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια από
τη χρήση του σκευάσματος. Για τις ακόλουθες χρήσεις
ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές
αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή
τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».
3. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από άλλους
φορείς εκτός από τον κάτοχο της άδειας και εφόσον ο
ίδιος δεν επιθυμεί την αναγραφή της νέας χρήσης στην
ετικέτα του εγκεκριμένου φ.π., η ΣΕΑ γνωστοποιεί την
απόφασή της στον ενδιαφερόμενο και την αναρτά στην
ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ/ Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται σε όλη την
επικράτεια της χώρας και σε αυτήν αναγράφεται ευκρι−
νώς ότι δεν έχουν υποβληθεί πειράματα αποτελεσματικό−
τητας/φυτοτοξικότητας και η ευθύνη βαρύνει τον χρήστη.
4. Στην απόφαση να αναφέρεται ότι η ευθύνη της
αποτυχίας όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα ή
την φυτοτοξικότητα από τη χρήση του φ.π. σε ήσσονος
σημασίας χρήσεις θα βαρύνει αποκλειστικά το χρήστη.
5. Η ΣΕΑ καταχωρεί τις αποφάσεις για χορήγηση
άδειας διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος ση−
μασίας σε χωριστή βάση δεδομένων που διατηρεί για
τον σκοπό αυτό.
Άρθρο 8
Αμοιβαία αναγνώριση αδειών για διεύρυνση της
άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών
προϊόντων σε χρήσεις ήσσονος σημασίας
1. Αιτήσεις για διεύρυνση της άδειας διάθεσης στην
αγορά φ.π. στις χρήσεις ήσσονος σημασίας που ανα−
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φέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης,
όπως αυτό τροποποιείται και ισχύει, από ΚΜ της ΕΕ
που υποβάλλονται μετά την ανάρτηση της παρούσας
στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αναγνωρίζονται από την ΣΕΑ εφόσον
η άδεια στο άλλο ΚΜ έχει εκδοθεί μετά τις 14 Ιουνίου
2011.
Άρθρο 9
Υφιστάμενες εγκρίσεις σε χρήσεις ήσσονος σημασίας
1. Οι αποφάσεις που έχουν χορηγηθεί από την ΣΕΑ
μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας θεωρούνται

ότι είναι σε ισχύ και ικανοποιούν τις απαιτήσεις της
παρούσας απόφασης.
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας δίνεται η
δυνατότητα στους κατόχους των αδειών διάθεσης
στην αγορά, να αναγράψουν στην ετικέτα των φ.π.
την ήσσονος σημασίας χρήση σύμφωνα με τα προ−
βλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2 της παρούσας. Για
τον σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν στην
ΣΕΑ σχετική επιστολή−γνωστοποίηση συνοδευόμενη
από το Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την
συγκεκριμένη χρήση

Ȱʃʏɿʆʀɷɿʉ (Actinidia deliciosa )

Ȱʅʋɹʄɿ (Vitis vinifera)

4

5

major crop/minor
pests

minor crop

minor crop

Ȱʔʀɷɸʎ, Ɉɸʏʌɳʆʐʖʉʎ
Tetranychus urticae

Ȱɶʃɿʆɳʌɲ (Cynara Scolymus)

3

Ⱦʉʃʃʉɸɿɷɼ, Ȳɲʅɴɲʃɳɷɲ,
Ɉɸʏʌɳʆʐʖʉʎ, ɀɸʏʃɳʄʔɲ
ʗɸʐɷʊʃʉʃʃʉʎ, ɽʌʀʋɲʎ
Ⱦɲʄɿʔʊʌʆɿɲʎ, ɀʑɶɲ ɀɸʍʉɶɸʀʉʐ
(Ceratitis capitata), ɀɻʄʉʄʊʆɽɻMelolontha, ȵʌʀʆʘʍɻ, metcalfa
pruinosa, ʃʉʆʖʐʄʀɷɲ (Eupoecillia
ambiguella), ɷʌʉʍʊʔɿʄɲ,
ʔʐʄʄʉʇɼʌɲ (Viteus vitifoliae),
Ɉʍɿɶɲʌʉʄʊɶʉʎ (Byctiscus betulae)

minor crop

ɀʑɶɲ ʏɻʎ ɀɸʍʉɶɸʀʉʐ

Ȱvocado (Persea americana)

2

minor crop

Ⱦʉʄɸʊʋʏɸʌɲ(ʍʃɲɽɳʌɿɲ),
Ɉɸʏʌɳʆʐʖʉʎ, Ȱʔʀɷɸʎ, Ⱥʌʀʋɲʎ

Raspberries (ɇʅɹʉʐʌʉ) (Rubus idaeus)

Ⱦɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ

ɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊʎ
ʖʌɼʍɻʎ
(ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ/
ɸʖɽʌʉʑ)

ȵʆʏʉʅʉʄʉɶɿʃʉʀ ȵʖɽʌʉʀ,
Ɂɻʅɲʏʙɷɸɿʎ

1

Ȱ/Ȱ

ȵɁɈɃɀɃȿɃȳȻȾȰ ɅɆɃȲȿȸɀȰɈȰ, ɁȸɀȰɈɏȴȵȻɇ

ȾȰɈȰȿɃȳɃɇ ɍɆȸɇȵɏɁ ȸɇɇɃɁɃɇ ɇȸɀȰɇȻȰɇ

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȼ
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minor crop

major crop / minor
pest

minor crop

Ȱʔʀɷɸʎ, ɳʄʏɻʎ, ʃʉʔʏʉʍʃʉʑʄɻʃɲ,
ʍʋʉʆʏʊʋʏɸʌɲ

Ɂɻʅɲʏʙɷɸɿʎ (Meloidogyne
incognita, M. javanica)
Ȱʔʀɷɸʎ, ʃɳʅʋɿɸʎ ʋʉʐ ʋʌʉʍɴɳʄʉʐʆ
ʄʉɴʉʑʎ ʃɲɿ ʔʐʄʄɿʃɳ ʏʅɼʅɲʏɲ ʏʉʐ
ɲʌɲʃɳ
ʊʄʉɿ ʉɿ ɸʖɽʌʉɿ

Ⱦɲʋʆʙɷɻʎ, Ⱥʌʀʋɲʎ

Ȱʆʏʀɷɿ (Cichorium endiva)

Ȱʆʏʀɷɿ (Cichorium endiva)

Ȱʌɲʃɳʎ (Pisum sativum)

Ȱʌʘʅɲʏɿʃɳ ʃɲɿ ʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃɳ ʔʐʏɳ (Aromatic & medicinal plants)

Ȳɸʌɿʃʉʃɿɳ (Prunus armeniaca)

8

9

10

11

12

major crop / minor
pest

minor crop

minor crop

ȱʆɻɽʉʎ (Anethum graveolens)

7

minor crop

Ȱʅʐɶɷɲʄɿɳ (Prunus dulcis)

6

ȵʐʌʑʏʉʅʉ (Eurytoma plotnikovii),
Ⱦʉʃʃʉɸɿɷɼ
(Diaspis
quadraspidiotus, Spaerolecanium
prunastri, Eulecanium Persicae
ʃ.ʄʋ.), Ɉɸʏʌɳʆʐʖʉʎ
(Tetranychus sp.), ɇʃʊʄʐʏɸʎ
(Scolytus amygdali), Ⱦɲʋʆʙɷɻʎ
(Capnodis tenebrionis), Ȱʔʀɷɸʎ,
Ȱʆɽʉʆʊʅʉʎ
Ȱʔʀɷɸʎ, ȿɸʋɿɷʊʋʏɸʌɲ, Ⱥʌʑʋɲʎ,
Ɍʐʄʄʉʔɳɶɸʎ
ʃɳʅʋɿɸʎ(ɇʋʉʆʏʊʋʏɸʌɲ ʃ.ʄ.ʋ.),
Ɉɸʏʌɳʆʐʖʉʎ
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minor crop

minor crop

minor crop

minor crop

ʊʄʉɿ

Ⱥʌʀʋɲʎ
Ⱦɳʅʋɿɸʎ ʄɸʋɿɷʉʋʏɹʌʘʆ(ʋʌɳʍɿʆʉ
ʍʃʉʐʄʀʃɿ, ʍʋʉʆʏʊʋʏɸʌɲ,
ʋʐʌɲʄʀɷɲ, ʍɸɺɳʅɿɲ), ȴɿɲɴʌʘʏɿʃʊ
ʃʉʄɸʊʋʏɸʌʉ, ɇɿɷɻʌʉʍʃʉʑʄɻʃʉ,
Ȱɶʌʊʏɿɷɲ(=ʃɲʌɲʔɲʏʅɹ), ɉʄɹʅʐɿɲ,
Ⱥʌʀʋɲʎ, Ȱʔʀɷɸʎ, Ɉɸʏʌɳʆʐʖʉʎ
Ⱥʌʀʋɲʎ
Ɉɸʏʌɳʆʐʖʉɿ
Ⱦɸʐɽʊʌʌʐɶʖʉʎ (Ceuthorrhynchus
pallidactylus), ȱʄʏɻʎ (Psylliodes
chrysocephala), ɇʃɲɽɳʌɿɲ ʏɻʎ
ɶʑʌɻʎ (Meligethes aeneus)

ȳʃʊʏɺɿ ɀʋɹʌʐ (Lycium barbarum)

ȳʄɲɷʀʉʄʉʎ (Gladiolus)

ȳʄʐʃʊ ʃɲʄɲʅʋʊʃɿ (Zea mays ʋʉɿʃ.
Saccharata)

ȳʐʗʉʔʑʄʄɻ (Gypsophila)

ȴɲʅɲʍʃɻʆɿɳ (Prunus domestica)

ȵʄɲɿʉʃʌɳʅɴɻ (Brassica napus)

15

16

17

18

19

20

minor crop

minor crop

minor crop

Ⱥʌʀʋɲʎ,Ɉɸʏʌɳʆʐʖʉʎ

ȳɲʌʑʔɲʄʄʉ (Dianthus caryophyllus)

14

minor crop

ȿɸʋɿɷʊʋʏɸʌɲ, ʗʑʄʄɲ, Ⱦʉɿʆʊʎ
ʏɸʏʌɳʆʐʖʉʎ (Tetranychus urticae),
Ȱʔʀɷɸʎ, Ⱥʌʀʋɲʎ

Ȳʄɼʏʉ (Amaranthus blitum)

13
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major crop / minor
pest

ʊʄɲ ʏɲ ɹʆʏʉʅɲ ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ʏɲ
ɸɷɳʔʉʐʎ

Ⱥʌʀʋɲʎ, Ɉɸʏʌɳʆʐʖʉʎ
ʊʄʉɿ

ȵʄɿɳ (Olea europaea)

ȷɲʖɲʌʊʏɸʐʏʄɲ (Beta vulgaris)

ȷɹʌʅʋɸʌɲ (Gerbera)

Ȼʋʋʉʔɲɹʎ (Hippophae rhamnoides)

21

22

23

24

minor crop

minor crop

major crop / minor
pest

Ɇʐɶʖʀʏɻʎ (Rhynchites cribripennis),
Ȱʃɳʌɸɲ (Eriophyidae), Ⱦɲʄʊʃʉʌɻ
(Calocoris trivialis), ɂʐʄʉʔɳɶɲ
ɹʆʏʉʅɲ ɸʄɿɳʎ, ɇʃʉʄʑʏɸʎ
(Ɍʄʉɿʉʏʌʀɴɻʎ Phloeotribus
scarabaeoides
& Ɍʄʉɿʉʔɳɶʉʎ
Hylesinus oleiperda), Euzophera
bigella, Ⱦʉʃʃʉɸɿɷɼ
(Saissetia Oleae, Polinia pollini,
Leucaspis riccae, Aspidiotus nerii),
ʃɻʃɿɷʊʅʐɶɲ (Dasyneura oleae,
Resseliella oleisuga), Ⱦʊʍʍʉʎ
(Cossus cossus), ɏʏɿʊʌʌʐɶʖʉʎ
(Otiorrynchus cribricollis), Ȱʃɳʌɸɲ
(Tegolophus hassani, Oxycenus
Maxwelli, Dimitrimacus
athiasellus), Metcalfa pruinosa,
Lepidosaphes ulmi, Leucapsis
riccae
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minor crop

minor crop

Ⱦɲʌʋʊʃɲʗɲ

Ⱦɲʌʋʊʃɲʗɲ (Laspeyresia
splendana), Curculio elephas
Ȱʔʀɷɸʎ, Ⱥʌʀʋɲʎ

Ⱦɲʌʐɷɿɳ (Juglans regia)

Ⱦɲʍʏɲʆɿɳ (Castanea sativa)

Ⱦɲʐʃɲʄɼɽʌɲ (Tordylium apulum)

Ⱦɸʄɿʔʘʏʊ ʔɿʍʏʀʃɿ (Pistachia vera)

Ⱦɸʌɲʍɿɳ (Prunus cerasus)

28

29

30

31

32

ʗʑʄʄɲ ʏɻʎ ʔɿʍʏɿʃɿɳʎ Agonoscena
pistaciae, ȵʐʌʑʏʉʅʉ ʏɻʎ ʔɿʍʏɿʃɿɳʎ
Eurytoma pistachiae, ʍʃʙʌʉʎ,
ɴʌʘʅʉʑʍɲ
Ɇɲɶʉʄɹʏɿɷɲ

minor crop

Ɂɻʅɲʏʙɷɸɿʎ (Pseudomonas
syringae)

Ⱦɲʌʊʏʉ (Daucus carota)

27

minor crop

minor crop

minor crop

minor crop

Ȱʔʀɷɸʎ, Ⱥʌʀʋɲʎ

Ⱦɳʌɷɲʅʉ (Elettaria cardamomum )

26

minor crop

Ⱥʌʀʋɲʎ
Ʌʌɳʍɿʆʉ ʍʃʉʐʄɼʃɿ

Ⱦɲʋʆʊʎ (Nicotiana tabacum)

25

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Ȱʔʀɷɸʎ

Ⱦʌɸʅʅʐɷɳʃɿ ʖʄʘʌʊ (Allium cepa)

Ⱦʌɸʅʅʑɷɿ ʇɸʌʊ (Allium cepa)

ȿɲɽʉʑʌɿ (Lathyrus sativus)

ɀɲʁɷɲʆʊʎ (Petroselinum crispum)
ɀɲʆɿʏɳʌɿ (Pleurotus
ostreatus etc.)

ɀɳʌɲɽʉ (Foeniculum vulgare)

ɀɲʌʉʑʄɿ (Lactuca sativa)

35

36

37

38

39

40

41

Ȱʔʀɷɸʎ, ɽʌʀʋɲʎ, ɳʄʏɻʎ,
ʍʋʉʆʏʊʋʏɸʌɲ
Ⱥʌʀʋɲʎ, ʃʉʔʏʉʍʃʉʑʄɻʃɲ, ʋʌɳʍɿʆʉ
ʍʃʉʐʄɼʃɿ, ʍʋʉʆʏʊʋɸʌɲ, ʅʑɶɲ
(Delia sp.), ɲʄɸʐʌʙɷɻʎ

ʊʄʉɿ ʉɿ ɸʖɽʌʉɿ

ʋʌʉʆʑʅʔɸʎ ȿɸʋɿɷʊʋʏɸʌʘʆ,
Ȱʔʀɷɸʎ, Ɉɸʏʌɳʆʐʖʉʎ, Ʌʌɳʍɿʆʉ
ʍʃʉʐʄɼʃɿ
Ȱʔʀɷɸʎ, ȿɸʋɿɷʊʋʏɸʌɲ, ɇɲʄɿɶʃɳʌɿ,
Ɏʑʄʄɲ, Ⱥʌʀʋɲʎ, Ɉɸʌɳʆʐʖʉʎ,
ȱʄʏɻʎ, ɇʋʉʆʏʊʋʏɸʌɲ

minor crop

Ȱʔʀɷɸʎ, ȿɸʋɿɷʊʋʏɸʌɲ, ɉʄɹʅʐɿɲ
(Delia sp.), ɉʋʉʆʉʅɸʐʏɼʎ ʏʉʐ
ʋʌɳʍʉʐ (Phytomyza gymnostoma
-Agromyzidae), Ⱥʌʀʋɲʎ,
Ɍʐʄʄʉʔɳɶɸʎ ʃɳʅʋɿɸʎ,
Ȱʄɸʐʌʙɷɻʎ, ʃʉʔʏʉʍʃʉʑʄɻʃɲ

major crop / minor
pest

minor crop

minor crop

minor crop

minor crop

major crop/minor pest

minor crop

Ȱʔʀɷɸʎ, Ȱʄɸʐʌʙɷɻʎ

Ⱦʉʐʆʉʐʋʀɷɿ (Brassica oleracea ʋʉɿʃ.
Botrytis)

34

minor crop

Ȱʔʀɷɸʎ, Ⱥʌʀʋɲʎ

Ⱦʊʄʄɿɲʆɷʌʉ (Coriandrum sativum)

33

39136
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

major crop / minor
pest
major crop / minor
pest

minor crop
minor crop

Ʌʌɳʍɿʆʉ ʍʃʉʐʄɼʃɿ (Heliothis sp.)
Ȱʆɽʉʆʊʅʉʎ, ɲɿʅɲʏʊʗɸɿʌɲ ɴɲʅɴɲʃɳɷɲ ʅɻʄɿɳʎ (Eriosoma
lanigerum), ɽʌʀʋɲʎ, ʇʐʄʉʔɳɶɲ
ɹʆʏʉʅɲ, Pentatomidae,
ʃɻʃɿɷʊʅʐɶɲ
ɀʑɶɲ ʏɻʎ ɀɸʍʉɶɸʀʉʐ
ʊʄʉɿ ʉɿ ɸʖɽʌʉɿ
Ȳʌʘʅʉʑʍɸʎ (Pentatomidae)

Ȱʄɸʐʌʙɷɻʎ, Ɉɸʏʌɳʆʐʖʉʎ, Ȱʔʀɷɸʎ
Ⱥʌʀʋɲʎ, ʏɸʏʌɳʆʐʖʉʎ
ȿɸʋɿɷʊʋʏɸʌɲ, Ȱʔʀɷɸʎ, Ⱥʌʀʋɲʎ,
Ɏʑʄʄɲ, ɇɲʄɿɶʃɳʌɿ, Ɍʐʄʄʉʔɳɶɸʎ
ʃɳʅʋɿɸʎ (ɇʋʉʆʏʊʋʏɸʌɲ ʃ.ʄ.ʋ.),
ȱʄʏɻʎ, ɀʑɶɲ ʏʘʆ ʏɸʑʏʄʘʆ,

ɀɻɷɿʃɼ (Medicago sativa)

ɀɻʄʉɸɿɷɼ (pome fruit)

ɀʉʐʍʅʉʐʄɿɳ (Mespilus germanica)

ɀʋɳʅɿɲ (Hibiscus esculentus)

Ʌɿɺɹʄɿ ((Pisum sativum)

ɀʋʌʊʃʉʄʉ (Brassica oleracea ʋʉɿʃ.
Italica)

Ɂʏɳʄɿɲ (Dahlia, asteraceae)

Ʌɲʏɺɳʌɿ (Beta vulgaris)

44

45

46

47

48

49

50

51

minor crop

minor crop

minor crop

minor crop

minor crop

Ɉɸʏʌɳʆʐʖʉʎ, Ȱʄɸʐʌʙɷɻʎ , Ⱥʌʀʋɲʎ

ɀɸʄɿʏɺɳʆɲ (Solanum Melongena)

43

minor crop

ʊʄʉɿ ʉɿ ɸʖɽʌʉɿ

ɀɲʍʏʀʖɲ (Pistacia lentiscus)

42

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

39137

Ɂɻʅɲʏʙɷɸɿʎ

Ʌʉʌʏʉʃɲʄɿɹʎ ɀɲʆʏɲʌɿʆɿɹʎ (Citrus sinensis and Citrus reticulata)

Ʌʌɳʍʍʉ (Allium porrum )

Ʌʐʌɻʆʊʃɲʌʋɲ (stone fruit)

Ɇɲɷʀʃɿ (Cichorium intybus)

Ɇɲʋɲʆɳʃɿ (Armoracia rusticana)

Ɇɲʋɲʆɳʃɿɲ (Armoracia rusticana)

53

54

55

56

57

58

Ȱʔʀɷɸʎ, ɽʌʀʋɲʎ, ɳʄʏɻʎ,
ʍʋʉʆʏʊʋʏɸʌɲ
Ɂɻʅɲʏʙɷɸɿʎ (Meloidogyne
incognita, M. javanica)

Ȱʔʀɷɸʎ, ȿɸʋɿɷʊʋʏɸʌɲ, Ⱥʌʀʋɲʎ,
ɇʋʉʆʏʊʋʏɸʌɲ

ɉʋʉʆʉʅɸʐʏɼʎ ʏʉʐ ʋʌɳʍʉʐ
(Phytomyza gymnostoma Agromyzidae), Ɉɸʏʌɳʆʐʖʉʎ,
Ȱʔʀɷɸʎ, ȿɸʋɿɷʊʋʏɸʌɲ, Ⱥʌʀʋɲʎ,
ɇɲʄɿɶʃɳʌɿ
ʇʐʄʉʔɳɶɲ ɹʆʏʉʅɲ, ʋɸʌʀʏɸʄʉʎ
ʔʐʄʄʊɴɿʉʎ, ʖʌʐʍʉʃɳʆɽɲʌʉʎ
(Anomalla vitis), ɷʌʉʍʊʔɿʄɲ,
ɽʌʀʋɲʎ

ʔʐʄʄʉʔɳɶɸʎ ʃɳʅʋɿɸʎ,
ʃʌɸʅʅʐɷʉʔɳɶʉʎ

Ʌɸʋʊʆɿ (Cucumis melo)

52

Ⱦʉʔʏʉʍʃʉʑʄɻʃɲ

minor crop

minor crop

minor crop

major crop / minor
pest

minor crop

minor crop

major crop / minor
pest

39138
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ʋʌɳʍɿʆʉ ʍʃʉʐʄɼʃɿ, ʃɲʌɲʔʏɲʅɹ

Ɇɸɴʀɽɿ (Pisum sativum)

Ɇʀɶɲʆɻ (Origanum heracleoticum)

Ɇʉɷɿɳ (Punica granatum)

Ɇʊʃɲ (Consolida ambigua)

Ɇʊʃɲ (Consolida ambigua)

60

61

62

63

64

Ȱʔɿɷɸʎ, Ȱʄɸʐʌʙɷɸɿʎ, ȿɸʋɿɷʊʋʏɸʌɲ
ʃɲɿ ɳʄʄɲ ɹʆʏʉʅɲ, ɀʑɶɲ ʏɻʎ
ɀɸʍʉɶɸʀʉʐ, Ⱥʌʀʋɲʎ,
ȿɸʋɿɷʊʋʏɸʌɲ,
Ȱʃɳʌɸɲ(Tetranychus sp,Eriophyes
grannati), Ⱦɲʌʋʊʃɲʗɲ
(Ectomyelois ceratomiae)
Ɏʑʄʄɲ, Ȱʔʀɷɸʎ, Ⱦɳʅʋɿɸʎ
ʔʐʄʄʙʅɲʏʉʎ, Ⱦɳʅʋɿɸʎ
ȿɸʋɿɷʉʋʏɹʌʘʆ, Ɉɸʏʌɳʆʐʖʉʎ,
Ⱥʌʀʋɲʎ, Ʌʌɳʍɿʆʉ ʃɲɿ Ɇʊɷɿʆʉ
ʍʃʉʐʄɼʃɿ, Ȱʆɽʊʆʉʅʉʎ, ȱʄʏɻʎ,
ɇʋʉʆʏʊʋʏɸʌɲ, Ⱦʉʔʏʉʍʃʉʑʄɻʃɲ
Ɂɻʅɲʏʙɷɸɿʎ (Meloidogyne
incognita, M. javanica)

minor crop

Ɂɻʅɲʏʙɷɸɿʎ (Meloidogyne
incognita, M. javanica)

Ɇɸɴʀɽɿ (Pisum sativum)

59

minor crop

minor crop

minor crop

minor crop

minor crop

Ⱥʌʀʋɲʎ (Thrips sp.), Bʌʉʑʖʉʎ
(Callosobruchus maculatus, C.
chinensis), Ɉɸʏʌɳʆʐʖʉʎ - Ȱʃɳʌɸɲ,
Ʌʌɳʍɿʆʉ ʍʃʉʐʄɼʃɿ (Heliothis
armigera), Ȱɶʌʉʏɿɷɸʎ - Ⱦɲʌɲʔɲʏʅɹ
(Agrotis sp.), ʄʐʌɿʊʅʐɺɲ
(Lyriomyza cicerina), ɉʄɹʅɿɲ
(Hylemyia cilicrura)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

39139

minor crop

minor crop

major crop / minor
pest
minor crop

minor crop

minor crop

Ɂɻʅɲʏʙɷɸɿʎ (Meloidogyne
incognita, M. javanica)
ȿɸʋɿɷʊʋʏɸʌɲ, Ȱʔʀɷɸʎ, Ⱥʌʀʋɲʎ,
Ɏʑʄʄɲ, ɇɲʄɿɶʃɳʌɿ, Ɍʐʄʄʉʔɳɶɸʎ
ʃɳʅʋɿɸʎ (ɇʋʉʆʏʊʋʏɸʌɲ ʃ.ʄ.ʋ.),
ȱʄʏɻʎ, ɀʑɶɲ ʏʘʆ ʏɸʑʏʄʘʆ,
Ⱦʉʔʏʉʍʃʉʑʄɻʃɲ
ɴʌʘʅʉʑʍɸʎ
Ⱥʌʀʋɲʎ
Francliniella
oxydentalis,
Ɂɻʅɲʏʙɷɸɿʎ
Ⱥʌʀʋɲʎ
ȿɸʋɿɷʊʋʏɸʌɲ, Ȱʔʀɷɸʎ, Ⱥʌʀʋɲʎ,
Ɏʑʄʄɲ, Ʌʌɳʍɿʆʉ & Ɇʊɷɿʆʉ
ʍʃʉʐʄɼʃɿ, ɇʋʉʆʏʉʋʏɸʌɲ, ȱʄʏɻʎ,
ɇɲʄɿɶʃɳʌɿ
Ɉɸʏʌɳʆʐʖʉʎ, Ⱦʌʐʊʃɸʌʉʎ

ɇɹʄɿʆʉ (ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ) (Apium graveolens)

ɇɹʍʃʉʐʄʉ (Beta vulgaris )

ɇɿʏɳʌɿ (Triticum aestivum)

ɇʃʊʌɷʉ (Allium sativum)

ɇʃʊʌɷʉ (Allium sativum)

ɇʉʄɿʆʏɳʃʉ (Ȱʆɽʉʃʉʅʀɲ) (Sambucus nigra )

ɇʋɲʆɳʃɿ (Spinacia oleracea)

ɇʋɲʌɳɶʃɿ (Asparagus acutifolius)

67

68

69

70

71

72

73

74

minor crop

minor crop

minor crop

ɇɹʄɿʆʉ (Apium graveolens var. dulce )

66

major crop / minor
pest

Ɇʑɺɿ (Oryza sativa)

65

Ȱʔʀɷɸʎ, Ȳʌʘʅʉʑʍɸʎ
(Pentatomidae), Chironomus sp.
Ȱʔʀɷɲ Rhopalosiphum padi,
Ephydra attica, ɇɸʍɳʅɿɲ (Sesamia
nonagrioides)
Ȱʔʀɷɸʎ, ȿɸʋɿɷʊʋʏɸʌɲ, ɇɲʄɿɶʃɳʌɿ,
Ⱥʌʀʋɲʎ, Ɉɸʏʌɳʆʐʖʉʎ, ȱʄʏɻʎ,
Ⱦʉʔʏʉʍʃʉʑʄɻʃɲ, ɇʋʉʆʏʊʋʏɸʌɲ

39140
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minor crop

minor crop
minor crop

Ⱦɻʌʉʋʄɳʍʏɻʎ ɼ ʗʙʌɲ ʏɻʎ ʍʐʃɿɳʎ,
ȿʉɶʖɲʀɲ ɼ ʅɲʑʌɻ ʅʑɶɲ ʏʘʆ
ʍʑʃʘʆ, ʗʑʄʄɲ ʏɻʎ ʍʐʃɿɳʎ, ʅʑɶɲ
ɀɸʍʉɶɸʀʉʐ, ʏɸʏʌɳʆʐʖʉʎ

Ⱥʌʀʋɲʎ, Ɉɸʏʌɳʆʐʖʉʎ
Ɉɸʏʌɳʆʐʖʉʎ - Ȱʃɳʌɸɲ, ɴʌʉʑʖʉʎ,
ʋʌɳʍɿʆʉ ʍʃʉʐʄɼʃɿ, ɽʌʀʋɲʎ

ɇʐʃɿɳ (Ficus carica)

ɇʐʃɿɳ (Ficus carica)

Ɉʌɿɲʆʏɳʔʐʄʄʉ (Rosa hybrida)
Ɍɲʃɼ (Lens culinaris)

78

79

80

81

Ɂɻʅɲʏʙɷɸɿʎ

minor crop

ʊʄʉɿ ʉɿ ɸʖɽʌʉɿ

ɇʏɹɴɿɲ (Stevia rebaudiana)

77

minor crop

minor crop

Ⱥʌʀʋɲʎ

ɇʏɲʏɿʃɼ (Ȱʆɽʉʃʉʅʀɲ) ((Limonium sinuatum )

76

minor crop

Ⱥʌʀʋɲʎ, Ȱʃɳʌɸɲ

ɇʏɲʅʆɲɶʃɳɽɿ (Cichorium spinosum)

75

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

39141

Ɂɻʅɲʏʙɷɸɿʎ

Ɍɲʍʊʄɿ ʇɸʌʊ (Phaseolus vulgaris)

Ɍɲʍʊʄɿ ʇɸʌʊ (Phaseolus vulgaris)

Ɍɿʆʊʃɿʉ (Foeniculum Vulgare)

Ɍʉɿʆɿʃʉɸɿɷɼ (Phoenix caneriensis etc.)

Ɍʉʐʆʏʉʐʃɿɳ (Corylus avellana)

Ɍʐʏʙʌɿɲ ɶɸʆɿʃɳ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʋɲʌɲɶʘɶɼ ʋʉʄ/ʍʏɿʃʉʑ ʐʄɿʃʉʑ ʍɸ
ɽɸʌʅʉʃɻʋɿɲʃʊ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ʍɸ ʍʏɲɽɸʌʊ ʐʋʊʍʏʌʘʅɲ ɼ ʐɶʌʊ
(floating)

82

83

84

85

86

87

Ȱʔʀɷɸʎ, ɽʌʀʋɲʎ, ɳʄʏɻʎ,
ʍʋʉʆʏʊʋʏɸʌɲ
Ɇʐɶʖʉʔʊʌʉʎ (Rynchophorus
ferrugineus), Paysandisia archon
ʊʄʉɿ ʉɿ ɸʖɽʌʉɿ

Ȱʔʀɷɸʎ, Ȳʌʉʑʖʉʎ (Acanthoscelides
obtectus), ɲʄɸʐʌʙɷɻʎ ɲʔʀɷɸʎ,
Ʌʌɲʍɿʆʉ ɇʃʉʐʄɻʃɿ (Helicoverpa
armigera), ȿʐʌɿʊʅʐɺɲ,
Ɍʐʄʄʉʔɳɶɸʎ ʃɲɿ ʃɲʌʋʉʔɳɶɸʎ
ʃɳʅʋɿɸʎ, Ⱥʌʀʋɲʎ

minor use

minor crop

minor crop

minor crop

minor crop

minor crop

39142
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Ɍɸʄʄʉʋʉʀɻʍɻ ʃɲʌʋʙʆ sphceloma perseae

Raspberries(ɇʅɹʉʐʌʉ) (Rubus idaeus)

Ȱvocado (Persea americana)

1

2

minor crop

minor crop

Ȳʉʏʌʑʏɻʎ, ʘʁɷɿʉ, ɀʑʃɻʏɸʎ
ɸɷɳʔʉʐʎ(ʔʉʐɺɳʌɿʉ, ʔʐʏʊʔɽʉʌɲ,
ʍʃʄɻʌʘʏʀʆɿɲ, ʋʑɽɿʉ, ʌɿɺʉʃʏʊʆɿɲ,ʃ.ʄ.ʋ.),
ɴɲʃʏɼʌɿɲ

Ⱦɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ

ɀʐʃɻʏʉʄʉɶɿʃʉʀ/Ȳɲʃʏɻʌɿʉʄʉɶɿʃʉʀ ȵʖɽʌʉʀ

Ȱ/Ȱ

ɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊʎ
ʖʌɼʍɻʎ
(ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ/
ɸʖɽʌʉʑ)

ɀɉȾȸɈɃȿɃȳȻȾȰ/ȲȰȾɈȸɆȻɃȿɃȳȻȾȰ ɅɆɃȲȿȸɀȰɈȰ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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minor crop

minor crop

minor crop

minor crop

minor crop

ɏʀɷɿʉ, Ȳʉʏʌʑʏɻʎ, Ȱʍʃʉʖʑʏʘʍɻ
ɲʆɽʉʃɸʔɲʄɼʎ, ɏʁɷɿʉ ɲʆɽʉʃɸʔɲʄɼʎ

ɇʏɸʅʔʑʄɿʉ, Ɍʐʏʉʔɽʉʌɲ, Ȳʉʏʌʐʏɻʎ,
Ȱʄʏɸʌʆɳʌɿɲ

ɇɸʋʏʊʌɿɲ, Ȳʉʏʌʑʏɻʎ, ɇʐʗɻʌɿɺʀɸʎ, ɏʀɷɿʉ
(Erysiphe, Oidium), Ʌɸʌʉʆʊʍʋʉʌʉʎ,
Ⱦɸʌʃʉʍʋʉʌɲ-Ȱʄʏɸʌʆɳʌɿɲ

Ʌɸʌʉʆʊʍʋʉʌʉʎ, ɏʀɷɿʉ, ɇʏɸʅʔʑʄɿʉ

ɏʀɷɿʉ (Erysiphe pisi), ɏʀɷɿʉ (Erysiphe pisi),
Ȱʍʃʉʖʀʏʘʍɻ (Ascochyta pisi),
Ⱦʄɲɷʉʍʋʉʌʀʘʍɻ (Cladosporium sp),
Ʌɸʌʉʆʊʍʋʉʌʉʎ

Ȱɶʃɿʆɳʌɲ (Cynara Scolymus)

Ȱʃʏɿʆʀɷɿʉ ((Actinidia deliciosa )

ȱʆɻɽʉʎ (Anethum graveolens)

Ȱʆʏʀɷɿ (Cichorium endiva)

Ȱʌɲʃɳʎ (Pisum sativum)

3

4

5

6

7

39144
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minor crop

minor crop

ɇʃʘʌʀɲʍɻ
(Uromyces viciae),
Ʌɸʌʉʆʊʍʋʉʌʉʎ (Peronospora viciae),
Ȱʍʃʉʖʑʏʘʍɻ (Ascochyta viciae)

ɇʃʘʌʀɲʍɻ, Ȱʄʏɸʌʆɳʌɿɲ, Ȳʉʏʌʑʏɻʎ,
Ɍʉʐɺɳʌɿʉ, Ɇɿɺʉʃʏʊʆɿɲ

Ȳʉʏʌʑʏɻʎ, ɇʃʘʌʀɲʍɻ, Ɍʉʐɺɳʌɿʉ

Ȳʀʃʉʎ (Vicia sativa)

ȳɲʌʑʔɲʄʄʉ (Eugenia caryophyllus)

ȳʄɲɷʀʉʄʉʎ (Gladiolus)

9

10

11

minor crop

minor crop

ʊʄɸʎ ʉɿ ɲʍɽɹʆɸɿɸʎ

Ȱʌʘʅɲʏɿʃɳ ʃɲɿ ʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃɳ ʔʐʏɳ (aromatic & medicinal plants)

8

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

39145

minor crop

major crop/minor
diseases

Ȳʉʏʌʑʏɻʎ, ɏʀɷɿʉ, Ʌʑɽɿʉ, Ɍʐʏʊʔɽʉʌɲ

Ʌɸʌʉʆʊʍʋʉʌʉʎ (Plasmopara halstedii),
Macrophomina phaseolina, Phomopsis
helianthi

ʊʄɸʎ ʉɿ ɲɽɹʆɸɿɸʎ

ɀɸʄɳʆʘʍɻ, ȶʄʃʉʎ

ȷɹʌʅʋɸʌɲ (Gerbera jamesonii )

ȸʄʀɲʆɽʉʎ (Helianthus annuus)

Ⱦɲʌʐɷɿɳ (Juglans regia)

Ⱦɲʍʏɲʆɿɳ (Castanea sativa)

14

15

16

17

minor crop

minor crop

minor crop

ɀʉʆʀʄɿɲ

ȴɲʅɲʍʃɻʆɿɳ (Prunus domestica)

13

minor crop

ɏʀɷɿʉ, Ȳʉʏʌʑʏɻʎ, Ʌʑɽɿʉ, Ɍʐʏʊʔɽʉʌɲ

ȳʐʗʉʔʑʄʄɻ (Gypsophila)

12

39146
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

minor crop

minor crop

minor crop

ɴɲʃʏɼʌɿʉ

Ȱʍʃʉʖʑʏʘʍɻ (Ascochyta fabae), ɏʁɷɿʉ+B35
(ȵrysiphe pisi ), ɇʃʘʌʀɲʍɻ, Ȱʆɽʌɳʃʆʘʍɻ

Ȳʉʏʌʑʏɻʎ, ʍɻʗɿʌʌɿɺʀɲ ʘʁɷɿʉ,
ʋɸʌʉʆʊʍʋʉʌʉʎ

Ⱦɸʄɿʔʘʏʊ ʔʐʍʏʀʃɿ (Pistachia vera)

Ⱦʉʄʉʃʑɽɿ (Cucurbita pepo ʋʉɿʃ.
Melopepo)

Ⱦʉʐʃɿɳ (Phaseolus vulgaris)

Ⱦʌɸʅʅʐɷɳʃɿ ʖʄʘʌʊ (Allium cepa)

18

19

20

21

minor crop

ɇɸʋʏʊʌɿɲ, ɇʃʘʌʀɲʍɻ Septoria pistacia,
Pileolaria terebinthi, Ⱦɲʅɲʌʉʍʋʊʌɿʉ/
Ȳʉʏʌʐʉʍʔɲʀʌɿɲ (C. pistaciae / B.dothidea,
Ȱʍɽɹʆɸɿɸʎ ʇʑʄʉʐ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

39147

minor crop

ɇɸʋʏʊʌɿɲ, Ȳʉʏʌʑʏɻʎ, ɇʐʗɻʌɿɺʀɸʎ, ɏʀɷɿʉ
(Erysiphe, Oidium), Ʌɸʌʉʆʊʍʋʉʌʉʎ,
Ⱦɸʌʃʉʍʋʉʌɲ-Ȱʄʏɸʌʆɳʌɿɲ

ɏʀɷɿʉ

ʊʄɸʎ ʉɿ ɲɽɹʆɸɿɸʎ

ɀɲʁɷɲʆʊʎ (Petroselinum crispum)

ɀɲʁɷɲʆʊʎ (ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ) (Petroselinum crispum)

ɀɲʆɿʏɳʌɿɲ (Pleurotus
ostreatus etc.)

24

25

26

minor crop

minor crop

minor crop

Ȱʆɽʌɳʃʘʍɻ, ʔʉʐɺɳʌɿʉ

ȿɲɽʉʑʌɿ (Lathyrus sativus)

23

minor crop

Ȼʙɷɻ ɇɻʗʗɿʌɿɺɿɲ
(Rhizoctonia
crocorum)

Ⱦʌʊʃʉʎ (Crocus sativus)

22

39148
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ⱦɸʌʃʊʍʋʉʌɲ
ʊʄɸʎ ʉɿ ɲɽɹʆɸɿɸʎ

ɏʀɷɿʉ, ɴʉʏʌʑʏɻʎ, Ɍʐʏʊʔɽʉʌɲ

ɲʄʏɸʆɳʌɿɲ, ʍɸʋʏʉʌʀʘʍɻ, ʍʃʘʌʀɲʍɻ
ʊʄɸʎ ʉɿ ɲɽɹʆɸɿɸʎ

ɴɲʃʏɼʌɿʉ

ɴɲʃʏɼʌɿʉ

ɴɲʃʏɼʌɿʉ

ɀɳʌɲɽʉʎ (Foeniculum vulgare)

ɀɲʍʏʀʖɲ (Pistacia lentiscus)

ɀɸʄɿʏɺɳʆɲ
(ɉʋɲʀɽʌʉʐ
ʃɲɿ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ) (Solanum Melongena)

ɀɻʄʉɸɿɷɼ (pome fruit)

ɀʋɳʅɿɲ (Hibiscus esculentus)

ɀʋʌʊʃʉʄʉ (Brassica oleracea ʋʉɿʃ.
Italica)

Ɂʏɳʄɿɲ (Dahlia, asteraceae)

Ʌɲʆʏɺɳʌɿ (Beta vulgaris)

27

28

29

30

31

32

33

34

minor crop

minor use (minor
crop)

minor use (minor
crop)

minor crop

major crop/minor
disease

major crop/minor
disease

minor crop

minor crop

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

39149

minor crop

minor crop

Ȱʍʃʉʖʑʏʘʍɻ (Ascochyta pisi),
Ʌɸʌʉʆʊʍʋʉʌʉʎ (Peronospora pisi), ɏʁɷɿʉ
(Erysiphe pisi )

Ȳʉʏʌʑʏɻʎ, ʍɻʗɿʌʌɿɺʀɲ, Ʌɸʌʉʆʊʍʋʉʌʉʎ,
ɇʃʘʌʀɲʍɻ (Puccinia allii)

ʃʄɲɷʉʍʋʊʌɿʉ, ʍʃʘʌʀɲʍɻ

Ʌɿɺɹʄɿ (Pisum sativum)

Ʌʌɳʍʉ (Allium porrum )

Ʌʐʌɻʆʊʃɲʌʋɲ (stone fruit)

37

38

39

major crop/minor
disease

minor crop

Ʌɸʌʉʆʊʍʋʉʌʉʎ, Ⱦɸʌʃʊʍʋʉʌɲ, ɇʐʗɻʌɿɺʀɲ

Ʌɲʏɺɳʌɿ (Beta vulgaris)

36

major crop/minor
disease

Ɍʉʐɺɲʌʀʘʍɻ, Ⱦɲʌʃʀʆʘʍɻ (Synchytrium
endobioticum)

Ʌɲʏɳʏɲ (Solanum tuberosum )

35

39150
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

minor crop

minor crop

minor crop

minor crop

minor crop

ɏʁɷɿʉ, Ⱦɸʌʃʊʍʋʉʌɲ, Ȱʄʏɸʌʆɳʌɿɲ

Ȱʍʃʉʖʑʏʘʍɻ, ɲʆɽʌɳʃʆʘʍɻ, ʍʃʘʌʀɲʍɻ,
ɲʄʏɸʌʆɳʌɿɲ , ʔʉʐɺɳʌɿʉ
ɀʐʃɻʏɸʎ ʇʑʄʉʐ
(Plidiella granati,
Botryospheria sp.,Cytospora sp,
ʔʐʏʊʔɽʉʌɲ, ɲʄʏɸʌʆɳʌɿɲ, ʌɿɺʉʃʏʊʆɿɲ,
ɴʉʏʌʑʏɻʎ, ɇɼʗɸɿʎ ʃɲʌʋʙʆ (Colletotrichum
gloesporiodes, Botrytis cinerea, A. alternata
)

Ʌɸʌʉʆʊʍʋʉʌʉʎ, Ⱦɸʌʃʊʍʋʉʌɲ, Ȳʉʏʌʑʏɻʎ

ɇɸʋʏʊʌɿɲ, Ȳʉʏʌʑʏɻʎ, ɇʐʗɻʌɿɺʀɸʎ, ɏʀɷɿʉ
(Erysiphe, Oidium), Ʌɸʌʉʆʊʍʋʉʌʉʎ,
Ⱦɸʌʃʉʍʋʉʌɲ-Ȱʄʏɸʌʆɳʌɿɲ

Ɇɲɷʀʃɿ (Cichorium intybus)

Ɇɸɴʀɽɿ (Pisum sativum)

Ɇʉɷɿɳ (Punica granatum)

Ɇʊʃɲ (Consolida ambigua)

ɇɹʄɿʆʉ (Apium graveolens var. dulce )

40

41

42

43

44

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

39151

minor crop

minor crop

ɏʀɷɿʉ, Bʉʏʌʑʏɻʎ, Pʑɽɿʉ, Ɍʐʏʊʔɽʉʌɲ

Ⱦʄɲɷʉʍʋʉʌɿʘʍɻ (Cladosporium variabile
f.sp. Spinaciae), Ȱʆɽʌɲʃʆʘʍɻ
(Colletotrichum dematium f.sp. Spinaciae),
Ʌɸʌʉʆʉʍʋʉʌʉʎ (Peronospora farinosa),
ɇɻʗɿʌʌɿɺʀɸʎ, Ȱɷʌʉʅʐʃʙʍɸɿʎ

ɇʉʄɿʆʏɳʃʉ (Sambucus nigra )

ɇʋɲʆɳʃɿ (Spinacia oleracea)

47

48

minor crop

Ʌɸʌʉʆʊʍʋʉʌʉʎ (Peronospora manshurica)

ɇʊɶɿɲ (Glycine max)

46

minor crop

Ʌɸʌʉʆʊʍʋʉʌʉʎ, ʍɻʗɿʌʌɿɺʀɲ, ɇɸʋʏʊʌɿɲ,
Ⱦɸʌʃʊʍʋʉʌɲ (Cercospora beticola)

ɇɹʍʃʉʐʄʉ (Beta vulgaris )

45

39152
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ʔʐʏʊʔɽʉʌɲ, ʍʏɸʅʔʑʄɿʉ, ɇʃʘʌʀɲʍɻ

Ⱦɻʄɿɷʙʍɸɿʎ ʔʑʄʄʘʆ (ɴʉʏʌʑʏɻʎ,
ɲʆɽʌɳʃʘʍɻ, ɲʄʏɸʌʆɲʌɿɲ) ɇɻʗɿʌɿɺʀɸʎ

ɇʃʘʌʀɲʍɻ

ʊʄɸʎ ʉɿ ɲʍɽɹʆɸɿɸʎ

ɇʋɲʌɳɶʃɿ (Asparagus acutifolius)

ɇʏɲʅʆɲɶʃɳɽɿ (Cichorium spinosum)

ɇʏɲʏɿʃɼ (Limonium sinuatum )

ɇʏɹɴɿɲ (Stevia rebaudiana)

49

50

51

52

minor crop

minor crop

minor crop

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

39153

ɇɻʗɻʌʌɿɺʀɸʎ ɲʋʊ Armilaria ʃɲɿ Roselinia
Necatrix, ʍʃʘʌʀɲʍɻ

ʍɼʗɻ ɲʋʊ Sclerotium rolfsii

Ȳʉʏʌʑʏɻʎ

ɏʀɷɿʉ, ʋɸʌʉʆʊʍʋʉʌʉʎ, ɴʉʏʌʑʏɻʎ

ɇʐʃɿɳ (Ficus carica)

Ɉʉʅɳʏɲ (Lycopersicum
esculentum)

Ɉʉʐʄʀʋɲ (Tulipa)

Ɉʌɿɲʆʏɳʔʐʄʄʉ (Rosa hybrida)

53

54

55

56

minor crop

minor crop

minor use (major
crop)

minor crop

39154
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

minor crop

minor crop

Ȱʍʃʉʖʑʏʘʍɻ (Ascochyta sp.), ɇʃʘʌʀɲʍɻ
(Uromyces fabae), Ȱʄʏɸʌʆɳʌɿɲ
(Alternaria sp), Ȱʆɽʌɳʃʆʘʍɻ

ɇʃʘʌʀɲʍɻ, Ȱʍʃʉʖʑʏʘʍɻ, Ȳɲʃʏɼʌɿɲ
(Ɏɸʐɷʉʅʉʆɳʎ, ɂɲʆɽʉʅʉʆɳʎ),
Ʌɸʌʉʆʊʍʋʉʌʉʎ, Ɍʉʐɺɲʌʀʘʍɻ

ɴɲʃʏɼʌɿʉ

Ɍɲʃɼ (Lens culinaris)

Ɍɲʍʊʄɿ ʇɸʌʊ (Phaseolus vulgaris)

Ɍɲʍʊʄɿ ʇɸʌʊ (Phaseolus vulgaris)

58

59

60

minor crop

minor crop

Ȱʍʃʉʖʑʏʘʍɻ(Ascochyta viciae), ɇʃʘʌʀɲʍɻ
(Uromyces viciae, pisi)

Ɉʌɿʔʑʄɿ (Trifolium repens)

57

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

39155

ʊʄɸʎ ʉɿ ɲʍɽɹʆɸɿɸʎ

ʊʄɸʎ ʉɿ ɲʍɽɹʆɸɿɸʎ

Ɍʉʐʆʏʉʐʃɿɳ (Corylus avellana)

ʔʐʏʙʌɿɲ ɶɸʆɿʃɳ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʋɲʌɲɶʘɶɼ ʋʉʄ/ʍʏɿʃʉʑ ʐʄɿʃʉʑ ʍɸ
ɽɸʌʅʉʃɻʋɿɲʃʊ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ʍɸ ʍʏɲɽɸʌʊ ʐʋʊʍʏʌʘʅɲ ɼ ʐɶʌʊ
(floating)

61

62

minor use

minor crop

39156
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

minor crop

ȵʏɼʍɿɲ ɲɶʌʘʍʏʙɷɻ ʃɲɿ ʋʄɲʏʑʔʐʄʄɲ

ȵʏɼʍɿɲ ɲɶʌʘʍʏʙɷɻ ʃɲɿ ʋʄɲʏʑʔʐʄʄɲ
ȵʏɼʍɿɲ ɲɶʌʘʍʏʙɷɻ ʃɲɿ ʋʄɲʏʑʔʐʄʄɲ
ȵʏɼʍɿɲ ɲɶʌʘʍʏʙɷɻ ʃɲɿ ʋʄɲʏʑʔʐʄʄɲ
Ⱦʑʋɸʌɻ
ȵʏɼʍɿɲ ɲɶʌʘʍʏʙɷɻ

ȵʏɼʍɿɲ ɲɶʌʘʍʏʙɷɻ ʃɲɿ ʋʄɲʏʑʔʐʄʄɲ

Ƀʌʉɴɳɶʖɻ
ȵʏɼʍɿɲ-Ʌʉʄʐɸʏɼ, Ʌʄɲʏʑʔʐʄʄɲ, Ȱɶʌʘʍʏʙɷɻ

ȱʆɿɽʉʎ (Anethum graveolens)

Raspberries(ɇʅɹʉʐʌɲ) (Rubus idaeus)

Ȱɶʃɿʆɳʌɲ (Cynara Scolymus)

Ȱʆʏʀɷɿ (Cichorium endiva)

Ȱʌɲʖʀɷɲ (Arachis hypogaea)
Ȳʄɼʏʉ (Amaranthus blitum )

ȳʄʐʃʊ ʃɲʄɲʅʋʊʃɿ (Zea mays ʋʉɿʃ.
Saccharata)

ȸʄʀɲʆɽʉʎ (Helianthus annuus)

Ⱦɲʌʐɷɿɳ (Juglans regia)

1

2

3

4

5
6

7

8

9

major crop/ minor
pest
minor crop

minor crop

minor crop
minor crop

minor crop

minor crop

minor crop

ȷɿɺɳʆɿʉ

Ⱦɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ

ɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊʎ
ʖʌɼʍɻʎ
(ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ/
ɺɿɺɳʆɿʉ)

Ȱ/Ȱ

ȷȻȷȰɁȻɃȿɃȳȻȾȰ ɅɆɃȲȿȸɀȰɈȰ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

39157

minor crop
minor crop

minor crop

ȵʏɼʍɿɲ ɲɶʌʘʍʏʙɷɻ ʃɲɿ ʋʄɲʏʑʔʐʄʄɲ
ʋʄɲʏʑʔʐʄʄɲ ʃɲɿ ɲɶʌʘʍʏʙɷɻ
ȵʏɼʍɿɲ-Ʌʉʄʐɸʏɼ, Ʌʄɲʏʑʔʐʄʄɲ, Ȱɶʌʘʍʏʙɷɻ
ȵʏɼʍɿɲ-Ʌʉʄʐɸʏɼ, Ʌʄɲʏʑʔʐʄʄɲ, Ȱɶʌʘʍʏʙɷɻ
Ʌɿʋɸʌʀʏʍɲ (Persicaria amphibia)
Ȱɶʌʉʍʏʙɷɻ ɺɿɺɳʆɿɲ
Ȱɶʌʉʍʏʙɷɻ ɺɿɺɳʆɿɲ
ȵʏɼʍɿɲ ɲɶʌʘʍʏʙɷɻ ʃɲɿ ʋʄɲʏʑʔʐʄʄɲ
ɲɶʌʉʍʏʙɷɻ ʃɲɿ ʋʄɲʏʑʔʐʄʄɲ
ɇɿʆɳʋɿ (sinapis alba L-sinapis arvensis L ),
Ȳʌʉʑɴɲ-ʄɲʗɲʆɲ, Ⱦʉʐʔɳɶʃɲɽʉ (silybum
marianum), ʅʐʌʙʆɿ (scandix pecten- veneris L),
ȵʏɼʍɿɲ-Ʌʉʄʐɸʏɼ, Ʌʄɲʏʑʔʐʄʄɲ
ɲɶʌʉʍʏʙɷɻ ɸʏɼʍɿɲ ɽɸʌɿʆɳ & ʋʉʄʐɸʏɼ
ȵʏɼʍɿɲ-Ʌʉʄʐɸʏɼ, Ȱɶʌʘʍʏʙɷɻ ʃɲɿ ʋʄɲʏʑʔʐʄʄɲ
ȵʏɼʍɿɲ ɲɶʌʘʍʏʙɷɻ ʃɲɿ ʋʄɲʏʑʔʐʄʄɲ

ɀɲʁɷɲʆʊʎ (Petroselinum crispum)
ɀɳʌɲɽʉʎ (Foeniculum vulgare)

ɀɲʍʏʀʖɲ (Pistacia lentiscus)

ɀʋɳʅɿɲ (Hibiscus esculentus)

Ʌɲʏɳʏɲ (Solanum tuberosum )

Ʌɲʏɺɳʌɿ (Beta vulgaris)

Ʌʌɳʍʉ (Allium porrum )

Ɇɲɷʀʃɿ (Cichorium intybus)
Ɇɲʋɳʆɿ (Armoracia rusticana)

Ɇɸɴʀɽɿ (Pisum sativum)

Ɇʀɶɲʆɻ (Origanum heracleoticum)

Ɇʉɷɿɳ (Punica granatum)
Ɇʊʃɲ (Consolida ambigua)

13
14

15

16

17

18

19

20
21

22

23

24
25

minor crop

minor crop
minor crop

minor crop

minor crop

minor crop
major crop/ minor
pest
minor crop

minor crop

minor crop
minor crop

minor crop

ȵʏɼʍɿɲ-Ʌʉʄʐɸʏɼ, Ʌʄɲʏʑʔʐʄʄɲ
ȵʏɼʍɿɲ ɲɶʌʘʍʏʙɷɻ ʃɲɿ ʋʄɲʏʑʔʐʄʄɲ

Ⱦʉʐʃɿɳ (Phaseolus vulgaris)

Ⱦʌɸʅʅʐɷɳʃɿ ʖʄʘʌʊ (Allium cepa)

12

minor crop

11

ȵʏɼʍɿɲ ɲɶʌʘʍʏʙɷɻ ʃɲɿ ʋʄɲʏʑʔʐʄʄɲ

Ⱦʉʄʉʃʑɽɸʎ (Cucurbita maxima)

10
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ʋʄɲʏʑʔʐʄʄɲ
ɲɶʌʉʍʏʙɷɻ ʃɲɿ ʋʄɲʏʑʔʐʄʄɲ
Elymus reppens (ʋɲʄɲɿɳ ʉʆʉʅɲʍʀɲ Ȱɶʌʊʋʐʌʉ)
Ȳɹʄɿʉʐʌɲʎ
ȵʏɼʍɿɲ ɲɶʌʘʍʏʙɷɻ ʃɲɿ ʋʄɲʏʑʔʐʄʄɲ
ɲɶʌʉʍʏʙɷɻ ɸʏɼʍɿɲ, ʋʄɲʏʑʔʐʄʄɲ
ȵʏɼʍɿɲ-Ʌʉʄʐɸʏɼ, Ʌʄɲʏʑʔʐʄʄɲ, Ȱɶʌʘʍʏʙɷɻ,
ɀʐʌʙʆɿ-scandix pecten veneris apiacheae,
Ⱦʐʄɿʆɷʌɳʃɿ (adonis aestivalis), Ʌɲʋɲʌʉʑʆɲ papaver rhoeas -papaveraceae
Galinsoga parviflora
ȵʏɼʍɿɲ-Ʌʉʄʐɸʏɼ, Ʌʄɲʏʑʔʐʄʄɲ, Ȱɶʌʘʍʏʙɷɻ

ɇɹʄɿʆʉ (Apium graveolens)

ɇɸʄɿʆʊʌɿɺɲ (Apium graveolens)
ɇɿʏɻʌɳ (Triticum aestivum and other cereals)
ɇʋɲʆɳʃɿ (Spinacia oleracea)
ɇʐʃɿɲ (Ficus carica)
Ɍɳɴɲ (ȿɲɽʉʑʌɿ) (Lathyrus sativus)
Ɍɲʃɼ (Lens culinaris)

Ɍɲʍʊʄɿ ʇɸʌʊ (Phaseolus vulgaris)
Ɍʉʐʆʏʉʐʃɿɳ (Corylus avellana)

26

27
28
29
30
31

32

33
34

minor crop
minor crop

minor crop

minor crop
minor crop
minor crop
minor crop
minor crop

minor crop

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

39159

ɲʋʉʔʐʄʄʘʏɿʃɳ, ɸʋɿʏɳʖʐʆʍɻ ʘʌʀʅɲʆʍɻʎ ʃ.ʄ.ʋ.

Ȱʆʏɿʃɲʌʋʉʋʏʘʏɿʃɳ

Ⱦɲʌʋʊɷɸʍɻ

ʍʖʀʍɿʅʉ ʃɲʌʋʙʆ

Ⱦɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ

Ȱʃʏɿʆʀɷɿʉ (Actinidia deliciosa )

Ȱʃʏɿʆʀɷɿʉ (Actinidia deliciosa )

Ɇʉɷɿɳ (Punica granatum)

Ȱ/Ȱ

1

2

3

ȿɃȻɅȰ ɅɆɃȲȿȸɀȰɈȰ ɌɉɈɃɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ

minor crop

major crop/minor
pest

major crop/minor
pest

ɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊʎ
ʖʌɼʍɻʎ
(ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ/
ʋʌʉɴʄɼʅɲʏʉʎ)
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39161

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȻȻ
*Ƀɿ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɸʎ: ɸʋɿʏʌɲʋɹɺɿɲ ɸʄɿɳ, ɲɶɶʉʑʌɿ, ʄɳʖɲʆʉ, ʅɻɷɿʃɼ, ʃɲʌʋʉʑɺɿ,
ȵʀʆɲɿ ɻ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ «ʅɿʃʌɼʎ» ʍɻʅɲʍʀɲʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ Ⱦɲʏ. Ƀɷ.
SANCO/VI/95-rev.9;*

ɀȻȾɆȸɇ
ɃɍȻ

NAI

ɇȸɀȰɇȻȰɇ

ɀȻȾɆȸɇ
Ȼʃɲʆʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ ɶɿɲ ʆɲ ɽɸʘʌɻɽɸʀ «ɼʍʍʉʆʉʎ
ʍɻʅɲʍʀɲʎ ʋʌʊɴʄɻʅɲ ʔʐʏʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʍɸ ʅɸɶɳʄɻ
ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ;

ɃɍȻ

ɀȵȳȰȿȸɇ
ɇȸɀȰɇȻȰ
ɇ

ɻʄʀɲʆɽʉʎ ɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿ «ʅɸɶɳʄɸʎ»

NAI

ɇȸɀȰɇȻȰɇ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αρχίζει να ισχύει από την ανάρτησή
της στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
2. Από της δημοσιεύσεως της παρούσας καταργείται κάθε άλλη απόφαση που ρυθμίζει το ίδιο θέμα.
Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02025871410130036*
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