
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ειδικού προγράμματος γεωργικής έρευνας για την δημιουργία νέων 

ποικιλιών φυτικών ειδών». 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις: 

α) των άρθρων 9 παρ. 1 και 3 και 24 παρ. 1 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και 

εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α΄ 164). 

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, 

όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). 

2. Το π.δ. 125/2016 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 

210). 

3. Την αριθμ. 2428/119952/06.09.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων Βασίλειο Κόκκαλη» (Β΄ 3936). 

4. Την αριθμ. ΚΜΚΕ 00119 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/20.04.2018 Γνωμοδότηση (ΓΝ/0014/2018) περί 

ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης – Ερευνητικό Πρόγραμμα με αντικείμενο την έρευνα και 

ανάπτυξη νέων ποικιλιών στον τομέα της φυτικής παραγωγής της Κεντρικής Μονάδας 

Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

5. Το γεγονός ότι δεν εκδηλώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον από ιδιωτικούς φορείς της χώρας 

του τομέα του πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών. 

6. Την γνώμη της Τεχνικής Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τ.Ε.Π.Υ.) του άρθρου 20 

του ν. 1564/1985 (Α΄ 164), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, όπως αυτή διατυπώνεται 

στα από 25/09/2018 πρακτικά συνεδρίασής της. 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
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του προϋπολογισμού του Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας – Πρώτο Παράρτημα 

Σποροπαραγωγής και Φυτωρίων, Ε.Φ. 100,  ΚΑΕ 0439 οικονομικών ετών 2019-2023, πέραν 

της προσδιορισθείσας με την αριθ. 25391/167388/03.12.2018 απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνολικού ύψους 1.500.000 € για τα έτη 2019-2023, 

κατ’ έτος 300.000€  (ΑΔΑ: 6ΒΑΘ4653ΠΓ-ΤΧΣ). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Άρθρο 1 

Έγκριση Ειδικού Προγράμματος γεωργικής έρευνας για την δημιουργία νέων ποικιλιών 

φυτικών ειδών και ανάθεση αυτού 
 

1. Εγκρίνεται Ειδικό Πρόγραμμα (Ε.Π.) γεωργικής έρευνας για την δημιουργία νέων ποικιλιών 

φυτικών ειδών για τα παρακάτω καλλιεργούμενα φυτικά είδη: 

- άμπελος, 

- βαμβάκι, 

- βερικοκιά, 

- βρώμη, 

- ελιά, 

- καρυδιά, 

- κερασιά, 

- κριθάρι, 

- λαθούρι (Lathyrus sativus), 

- λεμονιά, 

- μηδική, 

- μηλιά, 

- πορτοκαλιά, 

- ρεβίθι, 

- ρίγανη, 

- σίτος σκληρός, 

- συκιά, 

- τομάτα,  

- τσάι του βουνού, 

- υβρίδιο λεμονιά Χ λιμεττία 

- φασόλι όσπριο, 

- χαμομήλι. 

Η «νέα» ποικιλία φυτικού είδους ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του 

καν. (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1994 για τα κοινοτικά 

δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών. 

Το έργο για κάθε φυτικό είδος αποτελεί μέρος του Ε.Π. 

Το Ε.Π. ανατίθεται προς υλοποίηση στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (στο εξής ανάδοχος).  

Ο ανάδοχος προκειμένου να υλοποιήσει το Ε.Π. δύναται να συνεργαστεί με άλλους 

Ερευνητικούς Φορείς και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Στην περίπτωση αυτή ο 

προϋπολογισμός του ανατιθέμενου από τον ανάδοχο έργου στους άλλους Ερευνητικούς 

Φορείς και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, δεν δύναται υπερβαίνει το 30% του  

συνολικού προϋπολογισμού του έργου για κάθε φυτικό είδος. 
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2. Το Ε.Π. είναι πενταετούς διάρκειας (2019-2023) με έναρξη από την υπογραφή της 

παρούσης. Τα έργα για κάθε φυτικό είδος είναι διάρκειας από ένα έως πέντε έτη.  

3. Λόγω της χρονικής διάρκειας του Ε.Π. για την δημιουργία νέων ποικιλιών φυτικών ειδών 

δίδεται προτεραιότητα στα έργα των φυτικών ειδών της παρ. 1 του άρθρου 1 τα οποία 

βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. 

4. Για την εφαρμογή του Ε.Π. συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του ΥπΑΑΤ και του αναδόχου, 

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 1564/1985 (Α΄ 164).  Τροποποίηση ορισμένων 

όρων της σύμβασης δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από συμφωνία των 

συμβαλλομένων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζονται βασικά στοιχεία του Ε.Π. 

 

Άρθρο 2 

Αρμόδιες Αρχές 
 
1. Η Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και 

Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Δ/νσης Γεωργίας του ΥπΑΑΤ, ορίζεται ως αρμόδια αρχή 

για την παρακολούθηση και τον έλεγχο υλοποίησης του Ε.Π. 

2. Η Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ, 

ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τις πληρωμές. 

 

Άρθρο 3 

Όροι και προϋποθέσεις επιλογής 

Πριν την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται: 

1. Να καταθέσει πλήρες τεχνικό δελτίο για κάθε φυτικό είδος στην Διεύθυνση 

Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων 

του ΥπΑΑΤ, στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά: 

α) ο σκοπός, η υφιστάμενη κατάσταση και μια σύντομη περιγραφή του έργου 

συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών των νέων ποικιλιών που θα δημιουργηθούν, 

β) η διάρκεια υλοποίησής του (1 έως 5 έτη), 

γ) οι προγραμματισμένες δράσεις του έργου ανά έτος, 

δ) ο προϋπολογισμός ανά δράση, έτος και συνολικά. 

2. Να υποβάλλει στην Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών 

Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων του ΥπΑΑΤ, υπεύθυνη δήλωση για την μη 

χρηματοδότηση του έργου του κάθε φυτικού είδους από άλλες πηγές. 

 

Άρθρο 4 

Επιλέξιμες δράσεις 
 
1. Ως επιλέξιμες για χρηματοδότηση δράσεις, θεωρούνται αυτές της παρ. 3 του άρθρου 25 

του Καν. (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, «για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων 

ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 

Συνθήκης» και της παρ. 6 του άρθρου 31 του Καν. (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής, «για την 

κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και 

σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 

107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 
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2. Έργα για τη δημιουργία νέων ποικιλιών φυτικών ειδών ή μέρος αυτών τα οποία ήδη 

χρηματοδοτούνται από οποιαδήποτε άλλη πηγή χρηματοδότησης εθνική ή ενωσιακή, δεν 

είναι επιλέξιμα. 

 

Άρθρο 5 

Χρηματοδότηση Ειδικού Προγράμματος  

Προκαταβολή - Πληρωμές 

 

1. Η χρηματοδότηση του Ε.Π. βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 

Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας – Πρώτο Παράρτημα Σποροπαραγωγής και Φυτωρίων. 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Ε.Π. και για τα πέντε έτη ανέρχεται έως 

το ποσό του ενάμιση εκατομμυρίου ευρώ (1.500.000 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

3. Μεταβολές στην κατανομή των δαπανών των δράσεων του κάθε έργου γίνονται αποδεκτές 

εντός του ορίου του 20%, του συνολικού προϋπολογισμού που αναφέρεται στις δράσεις 

του έργου για κάθε έτος, όπως αυτές αναγράφονται στην πρόταση του αναδόχου, η οποία 

έχει γίνει αποδεκτή και επισυνάπτεται στη σύμβασή του με το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων, εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση των ανωτάτων ποσών του πίνακα 

του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, ανά έτος. Αδιάθετα ποσά που προκύπτουν από 

την υλοποίηση του έργου μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. 

Οι εν λόγω μεταβολές ανακοινώνονται στη Δ/νση Πολλαπλασιαστικού Υλικού 

Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων πριν την πραγματοποίησή 

τους. 

4. Μεταβολές του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π. για κάθε έτος είναι δυνατές εφόσον 

δαπανηθεί όλο το ποσό που αντιστοιχεί στο κάθε έτος πριν την λήξη του, μετά από αίτηση 

του αναδόχου στη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης, με κοινοποίηση στη Δ/νση 

Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων.  

5. Ο ανάδοχος δύναται να λάβει προκαταβολή με ανώτατο όριο το 50% του ποσού της 

ετήσιας χρηματοδότησης, υποβάλλοντας αίτηση για προκαταβολή στην Δ/νση Οικονομικής 

Διαχείρισης με κοινοποίηση στην Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων 

Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων. Για το 1
ο
 έτος η αίτηση υποβάλλεται εντός 

τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, δεν 

είναι πλέον δυνατόν να ζητηθεί προκαταβολή. 

Η πληρωμή της προκαταβολής πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών 

ημερών από την υποβολή της αίτησης. 

6. Ο ανάδοχος υποβάλλει αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής (έτους) στις αρμόδιες αρχές του 

άρθρου 2, εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από τη συμπλήρωση 

κάθε έτους εφαρμογής του έργου. Η αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής αφορά στις επιλέξιμες 

δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και οι οποίες 

τεκμηριώνονται με εξοφλημένα παραστατικά δαπανών και συνοδεύεται υποχρεωτικά από 

έκθεση πεπραγμένων (παραδοτέο έτους) στην οποία περιγράφεται αναλυτικά η πορεία 

υλοποίησης του έργου με αναλυτική περιγραφή των δράσεων για το εν λόγω έτος. Δεν 

πραγματοποιείται καμία πληρωμή σε περίπτωση μη προσκόμισης της έκθεσης 

πεπραγμένων και διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου. Η αίτηση ενδιάμεσης 

πληρωμής συνοδεύεται από αναλυτικές καταστάσεις δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης και 

δράσης. 

7. Η Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και 

Φυτογενετικών Πόρων, διενεργεί τους ελέγχους που αφορούν την επιλεξιμότητα των 

ΑΔΑ: ΩΠ0Γ4653ΠΓ-1ΡΥ



ενεργειών και των δαπανών και διαβιβάζει σχετικό πρακτικό ελέγχου στην Δ/νση 

Οικονομικής Διαχείρισης  για την πληρωμή. 

Η καταβολή της ενδιάμεσης πληρωμής πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) 

ημερολογιακών  ημερών από την υποβολή της αίτησης. 

 

Άρθρο 6 

Παραδοτέο του έργου 

 

Ως παραδοτέο των έργων του Ε.Π. θεωρείται: 

α) η παραγωγή από τον ανάδοχο πολλαπλασιαστικού υλικού νέων ποικιλιών, των φυτικών 

ειδών της παρ. 1 του άρθρου 1, κατηγορίας «υλικού καλλιτερευτού», όπως η κατηγορία αυτή 

αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1564/1985 (Α΄ 164) και 

β) η υποβολή αίτησης εγγραφής των νέων αυτών ποικιλιών στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών 

καλλιεργουμένων φυτικών ειδών (στο εξής Κατάλογος) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 

1564/1985 (Α΄ 164). 

Οι περιπτώσεις α) και β) πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά, προκειμένου να κριθεί ότι έχει 

ολοκληρωθεί το έργο για κάθε φυτικό είδος. 

Ο ανάδοχος δύναται να υποβάλλει αίτηση για την χορήγηση κοινοτικού δικαιώματος επί 

φυτικής ποικιλίας των ποικιλιών που δημιούργησε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 

(ΕΚ) 2100/94 του Συμβουλίου «για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών», ή αίτηση 

για την χορήγηση εθνικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας των ποικιλιών που δημιούργησε 

σε χώρες μέλη της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία Νέων Ποικιλιών Φυτικών Ειδών 

(UPOV). 

 

Άρθρο 7 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις του αναδόχου 

 

1. Ο ανάδοχος εφόσον δημιουργήσει νέες ποικιλίες των φυτικών ειδών της παρ. 1 του 

άρθρου 1 της παρούσας, αποκτά την ιδιότητα του δημιουργού, σύμφωνα με την παρ. 2 

του άρθρου 9 του ν. 1564/1985 (Α΄ 164). Ο δημιουργός της ποικιλίας φυτικού είδους έχει 

τα δικαιώματα του άρθρου 8 του ν. 1564/1985 (Α΄ 164). 

2. Ο δημιουργός της ποικιλίας φυτικού είδους έχει τις υποχρεώσεις του άρθρου 10 του ν. 

1564/1985 (Α΄ 164). 

 

Άρθρο 8 

Κυρώσεις 

 

Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων της παρούσας απόφασης από τον ανάδοχο, καθώς 

και μετά από τον έλεγχο των αρμοδίων αρχών, το έργο του φυτικού είδους απεντάσσεται από 

το Ε.Π. και τροποποιείται η σύμβαση αναλόγως. Σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί 

πληρωμές, τα ποσά που έχουν καταβληθεί επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. 
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Άρθρο 9 

Έναρξη ισχύος 

 

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  

Αθήνα, 08/03/2019 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ  
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