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Άρθρο 4
 Έναρξη ισχύος

(Άρθρο 2 των Οδηγιών 2013/41/EE και 2013/44/ΕΕ 
της Επιτροπής)

1. Οι διατάξεις του άρθρου 2 αρχίζουν να ισχύουν 
κατά αύξοντα αριθμό δραστικής ουσίας, ως ακολούθως:

66. «1R−trans− φαινοθρίνη» την 1η Σεπτεμβρίου 2015.
67. «κονιοποιημένος καρπός αραβοσίτου» την 1η Φε−

βρουαρίου 2015.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 3 αρχίζουν να ισχύουν από 

την 1η Φεβρουαρίου 2015.
Στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη−

τας, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
διατάγματος. 

Αθήνα,  22 Οκτωβρίου  2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
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Καθορισμός του προγράμματος, των φορέων και της δι−
άρκειας της εκπαίδευσης, που απαιτείται να διαθέτει 
το απασχολούμενο σε επιχειρήσεις παραγωγής και 
εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμέ−
νων φυτικών ειδών και εμπορίας λιπασμάτων προσω−
πικό, προκειμένου να θεωρείται ισότιμα εκπαιδευμένο 
με τον υπεύθυνο επιστήμονα των επιχειρήσεων αυτών».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε.10. της 

παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107).

β) Της υποπαραγράφου Ε.5. της ιδίας ως άνω παρα−
γράφου.

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

2. Τον ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευ−
θερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην 
πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄ 32), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).

4. Την αριθμ. Υ 478/9.7.2014 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρα−
σκευά Κουκουλόπουλου» (Β΄ 1880/10.7.2014).

5. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).

6. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105/9.7.2012).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού.

8. Την αριθ. 204/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι ο καθορι−
σμός του προγράμματος, των φορέων και της διάρκειας 
της εκπαίδευσης του προσωπικού που απασχολείται 
στις επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλα−
σιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών και 
εμπορίας λιπασμάτων, προκειμένου αυτό να θεωρείται 
ισότιμα εκπαιδευμένο με τον υπεύθυνο επιστήμονα των 
επιχειρήσεων αυτών.

Άρθρο 2
Καθορισμός του προγράμματος, των φορέων 

και της διάρκειας εκπαίδευσης του προσωπικού 
στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού 

υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών

1. Κάθε ενδιαφερόμενος της παρ. 2 θεωρείται ισότιμα 
εκπαιδευμένος στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλα−
σιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών με 
τον υπεύθυνο επιστήμονα, τα προσόντα του οποίου 
καθορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδίδεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 6 και 15 παρ. 2 του 
ν. 1564/1985 (Α΄ 164), όταν έχει παρακολουθήσει και ολο−
κληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης του 
παρόντος άρθρου. 

2. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης της παρ. 3 δύνανται 
να παρακολουθούν οι πτυχιούχοι του πανεπιστημιακού 
και του τεχνολογικού τομέα, ειδικοτήτων συναφών των 
βιολογικών επιστημών, ιδίως οι δασολόγοι και οι βιολό−
γοι της ημεδαπής ή αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών 
άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή οι κάτοχοι ισότιμου 
πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών 
χωρών εκτός ΕΕ.

3. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει: 
α) Την παρακολούθηση και εξέταση σε θεωρητικά και 

εργαστηριακά μαθήματα, που καλύπτουν τις παρακάτω 
θεματικές ενότητες: 

Βασικές αρχές−Τεχνική καλλιέργειας καλλιεργουμέ−
νων φυτικών ειδών, αναπαραγωγή καλλιεργουμένων 
φυτικών ειδών, τεχνολογία−έλεγχος−πιστοποίηση−εμπο−
ρία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, φυσιολογία φυτών, 
εχθροί και ασθένειες καλλιεργουμένων φυτικών ειδών−
καταπολέμησή τους, βελτίωση φυτών, αρδεύσεις−θρέψη 
φυτών, και 

β) Την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις παραγωγής 
και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργου−
μένων φυτικών ειδών. 

4. Η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται σε 
τρία (3) εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο (2) αφορούν 
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στην παρακολούθηση των μαθημάτων της περ. α) και 
το τρίτο αφορά στην πρακτική άσκηση της περ. β). 

5. Ως φορείς εκπαίδευσης στην παραγωγή και εμπορία 
πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών 
ειδών, ορίζονται τα συναφή με το αντικείμενο αυτό 
Τμήματα ή Σχολές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθη−
νών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης καθώς και τα Τμήματα Σχολών 
του τεχνολογικού τομέα, οι πτυχιούχοι των οποίων δι−
αθέτουν τα σχετικά επαγγελματικά δικαιώματα, καθώς 
και οι αντίστοιχες αναγνωρισμένες ιδιωτικές σχολές και 
ιδρύματα της Χώρας. 

6. Οι φορείς εκπαίδευσης της παρ. 5 καθορίζουν το 
ύψος των διδάκτρων και τον τρόπο καταβολής τους 
από τους ενδιαφερόμενους. 

7. Οι ενδιαφερόμενοι, εφ’ όσον ολοκληρώσουν επιτυ−
χώς, κατόπιν εξετάσεων, το πρόγραμμα εκπαίδευσης 
της παρ. 3, λαμβάνουν από τον φορέα εκπαίδευσης 
πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην παραγωγή και εμπορία 
πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών 
ειδών.

8. Τα προτεινόμενα από τους φορείς της παρ. 5 ανα−
λυτικά προγράμματα εκπαίδευσης και τα προσόντα των 
εκπαιδευτών αξιολογούνται και πιστοποιούνται από τον 
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ−
γελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με 
τις διατάξεις που τον διέπουν.

Άρθρο 3
Καθορισμός του προγράμματος, των φορέων 

και της διάρκειας εκπαίδευσης του προσωπικού 
στην εμπορία λιπασμάτων 

1. Κάθε ενδιαφερόμενος της παρ. 2 θεωρείται ισότιμα 
εκπαιδευμένος στην εμπορία λιπασμάτων με τον υπεύ−
θυνο επιστήμονα, τα προσόντα του οποίου καθορίζονται 
στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων που εκδίδεται σύμφωνα με τη διάταξη 
της παρ. 5 του άρθρου 13β του ν. 1565/1985 (A΄ 164), 
όπως προστέθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 49 του 
ν. 4235/2014 (Α΄ 32), όταν έχει παρακολουθήσει και ολο−
κληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης του 
παρόντος άρθρου.

2. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης της παρ. 3 δύνανται 
να παρακολουθούν: 

α) οι πτυχιούχοι του πανεπιστημιακού τομέα τμημά−
των συναφών με τη γεωπονική επιστήμη, ιδίως τμη−
μάτων Δασολογικής, Περιβάλλοντος, Δασολογίας και 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, της 
ημεδαπής ή αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών άλλου 
κράτους μέλους της ΕΕ ή οι κάτοχοι ισότιμου πτυχίου 
ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών χωρών 
εκτός ΕΕ,

των οποίων τα επαγγελματικά δικαιώματα δεν περι−
λαμβάνουν ειδικώς την εμπορία λιπασμάτων,

β) οι πτυχιούχοι Γεωπονίας του τεχνολογικού τομέα, 
τμημάτων συναφών με τη γεωπονία, της ημεδαπής ή 
αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών άλλου κράτους μέ−
λους της ΕΕ ή οι κάτοχοι ισότιμου πτυχίου ή διπλώμα−
τος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών χωρών εκτός ΕΕ,

των οποίων τα επαγγελματικά δικαιώματα δεν περι−
λαμβάνουν ειδικώς την εμπορία λιπασμάτων. 

3. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει: 
α) Για τους ενδιαφερόμενους της περ. α) της παρ. 2  

του παρόντος άρθρου, ενδεικτικά τις ενότητες: Εισα−
γωγή στη Γεωπονία (στοιχεία Φυτών Μεγάλης Καλλι−
έργειας, Δενδροκομίας− Αμπελουργίας − Λαχανοκομίας− 
Ανθοκομίας− Βοτανικής), Λιπασματολογία, Φυσιολογία 
Φυτών− Γονιμότητα και Θρέψη, Εθνική και Ενωσιακή 
νομοθεσία για τα λιπάσματα. Ο ενδιαφερόμενος υπο−
χρεούται να παρακολουθήσει μόνο όσες από τις ενότη−
τες του προγράμματος εκπαίδευσης δεν έχει διδαχθεί 
προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά. 

β) Για τους ενδιαφερόμενους της περ. β) της παρ. 2 
του παρόντος άρθρου:

αα) θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα Ανόργα−
νης και Οργανικής Χημείας, Εισαγωγής στη Γεωπονία, 
Χημείας Εδάφους, Μαθηματικών, Στατιστικής, Γεωργίας, 
Στοιχεία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας− Δενδροκομίας − 
Αμπελουργίας − Λαχανοκομίας− Ανθοκομίας, Βοτανικής, 
Φυσιολογίας  Φυτών, Λιπασματολογίας, Εδαφολογίας, 
Διαχείρισης και Προστασίας Περιβάλλοντος, Θρέψης 
Φυτών, Αγροτικής Οικονομίας, Βιολογικής Γεωργίας, 
Γεωργικής Υδραυλικής, Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία 
για τα λιπάσματα. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να 
παρακολουθήσει μόνο όσες από τις ενότητες του προ−
γράμματος εκπαίδευσης δεν έχει διδαχθεί προπτυχιακά 
ή μεταπτυχιακά, και 

ββ) την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις εμπορίας 
λιπασμάτων.  

4. Η διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται:
α) για τους ενδιαφερόμενους της περ. α) της παρ. 

2 το ανώτερο σε έξι (6) μήνες κατά περίπτωση κατε−
χόμενου πτυχίου, με βάση το επίπεδο των συναφών 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του εκπαι−
δευομένου και 

β) για τους ενδιαφερόμενους της περ. β) της παρ. 
2 κατά περίπτωση κατεχόμενου πτυχίου, με βάση το 
επίπεδο των συναφών προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών 
σπουδών του εκπαιδευομένου, το ανώτερο σε δύο (2) 
έτη, εκ των οποίων οι δύο (2) μήνες αφορούν στην 
πρακτική άσκηση. 

5. Ως φορείς εκπαίδευσης ορίζονται και για τις δύο 
ως άνω περιπτώσεις α) και β) της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου: 

α) το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και τα 
Τμήματα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλο−
νίκης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τα οποία χορηγούν πτυχία 
γεωπόνου και 

β) τα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής, Θερμοκηπιακών 
Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και Διοίκησης Γεωργι−
κών Εκμεταλλεύσεων των Ιδρυμάτων του τεχνολογικού 
τομέα.

6. Οι φορείς εκπαίδευσης της παρ. 5 καθορίζουν το 
ύψος των διδάκτρων και τον τρόπο καταβολής τους 
από τους ενδιαφερόμενους. 

7. Οι ενδιαφερόμενοι, εφ’ όσον ολοκληρώσουν επι−
τυχώς, κατόπιν εξετάσεων, το πρόγραμμα εκπαίδευ−
σης της παρ. 3, λαμβάνουν από τον φορέα εκπαί−
δευσης πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην εμπορία 
λιπασμάτων.

8. Τα προτεινόμενα από τους φορείς της παρ. 5 του 
παρόντος άρθρου αναλυτικά προγράμματα εκπαίδευ−
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σης και τα προσόντα των εκπαιδευτών αξιολογούνται 
και πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστο−
ποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανα−
τολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις που 
τον διέπουν.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Το παρόν προεδρικό διάταγμα αρχίζει να ισχύει 
από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
διατάγματος.

Αθήνα,  22 Οκτωβρίου  2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ   
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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