
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης 
στήριξης του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
στον τομέα του ρυζιού για το έτος ενίσχυσης 2019.

2 Τροποποίηση της 236989/12.5.2003 απόφασης 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποι-
κιλιών και Ελέγχου και Πιστοποίησης Σπόρων 
Κηπευτικών προς Σπορά» (Β΄705) και της αριθμ. 
436692/27.12.1994 απόφασης των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Τεχνικός Κανο-
νισμός εμπορίας φυταρίων και πολλαπλασιαστι-
κού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς 
σπορά, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 92/33/
ΕΟΚ του Συμβουλίου και 93/61/ΕΟΚ και 93/62/
ΕΟΚ της Επιτροπής» (Β΄22/17.1.1995) σε συμμόρ-
φωση προς τις εκτελεστικές οδηγίες(ΕΕ) 2019/990 
της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2019 (ΕΕ L 160, 
18.6.2019, σ. 14) και 2020/432 της Επιτροπής της 
23ης Μαρτίου 2020 (ΕΕ L 88, 24.03.2020, σ. 3)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 661/115211 (1)
   Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης 

στήριξης του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

στον τομέα του ρυζιού για το έτος ενίσχυσης 2019.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/ 

2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους 
τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α΄ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 

άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου 
και άλλες διατάξεις» (Α΄78).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητι-
κά όργανα» (Α΄98) και της περ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

2. Την παρ. 2 του άρθρου 53 του Κατ’ εξουσιοδότηση 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής, της 11ης 
Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενι-
σχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης 
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 
τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανονι-
σμού (ΕΕ L 181, 20.6.2014, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με 
τον Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1155 
της 15ης Φεβρουαρίου 2017.

3. Την αριθμ. 242/14-1-2020 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Σκρέκα» (Β’ 34).

4. Το άρθρο 4 της με αρ. πρωτ. 1944/52291/12-5-2015 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών χο-
ρήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του 
ρυζιού σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 
1307/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου», όπως ισχύει.

5. Το με αριθ. 26934/28-4-2020 έγγραφο του Οργανι-
σμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

6. Το με αριθμ. 560/111716/29-4-2020 έγγραφο της Δ/
νσης Συστημάτων Καλλιέργειας και ΠΦΠ.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα του 

ρυζιού για το έτος ενίσχυσης 2019, καθορίζεται στα 
298,33 €/εκτάριο.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 5 Μαΐου 2020

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ι

    Αριθμ. 1188/114444 (2)
Τροποποίηση της 236989/12.5.2003 απόφασης 

των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 

Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποι-

κιλιών και Ελέγχου και Πιστοποίησης Σπόρων 

Κηπευτικών προς Σπορά» (Β΄705) και της αριθμ. 

436692/27.12.1994 απόφασης των Υπουργών 

Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Τεχνικός Κα-

νονισμός εμπορίας φυταρίων και πολλαπλασι-

αστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων 

προς σπορά, σε συμμόρφωση προς τις οδηγί-

ες 92/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 93/61/ΕΟΚ 

και 93/62/ΕΟΚ της Επιτροπής» (Β΄22/17.1.1995) 

σε συμμόρφωση προς τις εκτελεστικές οδηγί-

ες(ΕΕ) 2019/990 της Επιτροπής της 17ης Ιουνί-

ου 2019 (ΕΕ L 160, 18.6.2019, σ. 14) και 2020/432 

της Επιτροπής της 23ης Μαρτίου 2020 (ΕΕ L 88, 

24.03.2020, σ. 3)».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 3, των παρ. 3 και 4 του άρθρου 

7, όπως η παρ. 4 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 
του ν. 2325/1995 (Α΄ 153) και της παρ. 6 του άρθρου 16, 
όπως αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 του ν. 2325/1995, 
του ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας 
του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α΄ 164).

β) Της περίπτ.  α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του 
ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώ-
σεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομο-
θεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και 
της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων» (Α΄ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε 
με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτι-
κοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του 
αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την απόφαση αυτή τροποποιούνται η αριθμ. 
236989/12.5.2003 απόφαση των Υπουργών Οικονομί-
ας και Οικονομικών και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός 
Αποδοχής Ποικιλιών και Ελέγχου και Πιστοποίησης 
Σπόρων Κηπευτικών προς Σπορά» (Β΄ 705) και η αριθμ. 
436692/27.12.1994 απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός εμπο-
ρίας φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτι-
κών, εκτός των σπόρων προς σπορά, σε συμμόρφωση 
προς τις οδηγίες 92/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 93/61/
ΕΟΚ και 93/62/ΕΟΚ της Επιτροπής» (Β΄ 22/17.1.1995) σε 
συμμόρφωση προς τις εκτελεστικές οδηγίες (ΕΕ): 

α) 2019/990 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2019 (ΕΕ 
L 160, 18.6.2019, σ. 14) για την τροποποίηση του καταλό-
γου γενών και ειδών στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, στο παράρ-
τημα II της οδηγίας 2008/72/ΕΚ του Συμβουλίου και στο 
παράρτημα της οδηγίας 93/61/ΕΟΚ της Επιτροπής και

β) 2020/432 της Επιτροπής της 23ης Μαρτίου 2020 (ΕΕ 
L88, 24.03.2020, σ. 3)για την τροποποίηση της οδηγίας 
2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό 
των κηπευτικών και τον κατάλογο των γενών και ειδών 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Άρθρο 2
Τροποποίηση της αριθμ. 236989/12.5.2003 
απόφασης (Άρθρο 1 της εκτελεστικής οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/990 και άρθρο 1 της εκτελεστικής 
οδηγίας (ΕΕ) 2020/432)

Η αριθμ. 236989/12.5.2003 απόφαση τροποποιείται 
ως ακολούθως:

1. Η περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«(β) Κηπευτικά: φυτά των κάτωθι ειδών τα οποία προ-
ορίζονται για γεωργική ή κηπευτική παραγωγή, εκτός 
της παραγωγής για καλλωπιστική χρήση:

Allium cepa L.
- Ομάδα Cepa (Κρεμμύδι)
- Ομάδα Aggregatum (Ασκαλώνιο)
Allium fistulosum L. (Σιμπούλα)
- Όλες οι ποικιλίες
Allium porrum L. (Πράσο)
- Όλες οι ποικιλίες
Allium sativum L. (Σκόρδο)
- Όλες οι ποικιλίες
Allium schoenoprasum L. (Σχοινόπρασο)
- Όλες οι ποικιλίες
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Ανθρίσκος ο χαι-

ρέφυλλος)
- Όλες οι ποικιλίες
Apium graveolens L.
- Ομάδα Σέλινο
- Ομάδα Ραπανοσέλινο
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Asparagus officinalis L. (Σπαράγγι)
- Όλες οι ποικιλίες
Beta vulgaris L.
- Ομάδα Εδώδιμα τεύτλα (κοκκινογούλι, συμπερι-

λαμβανομένου του Cheltenham beet)
- Ομάδα Σέσκουλο (σέσκουλο)
Brassica oleracea L.
- Ομάδα Μη κεφαλωτή κράμβη
- Ομάδα Κουνουπίδι
- Ομάδα Capitata (κόκκινο λάχανο και λευκό λάχανο)
- Ομάδα Λαχανάκι Βρυξελλών
- Ομάδα Γογγυλοκράμβη
- Ομάδα Λάχανο Μιλάνου
- Ομάδα Μπρόκολο (ποικιλία Calabrese και φύτρα 

μπρόκολου)
- Ομάδα Μαύρο λάχανο
- Ομάδα Tronchuda (πορτογαλικό λάχανο)
Brassica rapa L.
- Ομάδα Κινέζικο Λάχανο
- Ομάδα Ρέβα
Capsicum annuum L. (Τσίλι ή πιπεριά)
- Όλες οι ποικιλίες
Cichorium endivia L. (Αντίδι)
- Όλες οι ποικιλίες
Cichorium intybus L.
- Ομάδα Ραδίκι Witloof
- Ομάδα Φύλλα κιχωρίου (Ραδίκι πλατύφυλλο ή ιταλικό 

ραδίκι)
- Ομάδα Κιχώριο (ρίζα) για βιομηχανικές χρήσεις
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Καρπούζι)
- Όλες οι ποικιλίες
Cucumis melo L. (Πεπόνι)
- Όλες οι ποικιλίες
Cucumis sativus L.
- Ομάδα Αγγούρι
- Ομάδα Αγγουράκι τουρσί
Cucurbita maxima Duchesne (Κολοκύθα)
- Όλες οι ποικιλίες
Cucurbita pepo L. (Κολοκυθάκι, συμπεριλαμβανομέ-

νων της ώριμης κολοκύθας και της κολοκύθας ποικιλίας 
Πατισόν, ή της άγουρης κολοκύθας ποικιλίας Πατισόν)

- Όλες οι ποικιλίες
Cynara cardunculus L.
- Ομάδα Αγκινάρα

- Ομάδα Αγριοαγκινάρα
Daucus carota L. (Καρότο και κτηνοτροφικό καρότο)
- Όλες οι ποικιλίες
Foeniculum vulgare Mill. (Μάραθο)
- Ομάδα Azoricum
Lactuca sativa L. (Μαρούλι)
- Όλες οι ποικιλίες
Solanum lycopersicum L. (Ντομάτα)
- Όλες οι ποικιλίες
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
- Ομάδα Φύλλα μαϊντανού
- Ομάδα Ρίζα μαϊντανού
Phaseolus coccineus L. (Φασόλι Ισπανίας)
- Όλες οι ποικιλίες
Phaseolus vulgaris L.
- Ομάδα Φασίολος ο νάνος
- Ομάδα Αναρριχώμενος φασίολος
Pisum sativum L.
- Ομάδα Μπιζέλι στρογγυλό
- Ομάδα Μπιζέλι ξηρό
- Ομάδα Μπιζέλι γλυκό
Raphanus sativus L.
- Ομάδα Ραπάνι
- Ομάδα Μαυροράπανο
Rheum rhabarbarum L. (Ραβέντι)
- Όλες οι ποικιλίες
Scorzonera hispanica L. (Σκορτσονέρα η ισπανική)
- Όλες οι ποικιλίες
Solanum melongena L. (Μελιτζάνα)
- Όλες οι ποικιλίες
Spinacia oleracea L. (Σπανάκι)
- Όλες οι ποικιλίες
Valerianella locusta (L.) Laterr. (Λυκοτρίβολο)
- Όλες οι ποικιλίες
Vicia faba L. (Κουκιά)
- Όλες οι ποικιλίες
Zea mays L.
- Ομάδα Γλυκό καλαμπόκι
- Ομάδα Ποπ κορν
Όλα τα υβρίδια των ειδών και των ομάδων που παρα-

τίθενται ανωτέρω.»
2. Η περίπτ. α΄ της παρ. 3 του παραρτήματος II αντι-

καθίσταται ως εξής:

«α. Προδιαγραφές

Είδη
Ελάχιστη ειδική 

καθαρότητα 
(% του βάρους)

Μέγιστη περιεκτικότητα 
σε σπόρους άλλων 

φυτικών ειδών 
(% του βάρους)

Ελάχιστη βλαστική 
ικανότητα % των 

καθαρών σπόρων 
ή συσσωματωμάτων

Allium cepa 97 0,5 70

Allium fistulosum 97 0,5 65

Allium porrum 97 0,5 65

Allium sativum 97 0,5 65

Allium schoenoprasum 97 0,5 65

Anthriscus cerefolium 96 1 70
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Apium graveolens 97 1 70

Asparagus officinalis 96 0,5 70

Beta vulgaris (Ομάδα
Εδώδιμα τεύτλα) 97 0,5 50

(συσσωματώματα)

Beta vulgaris (άλλη από Ομάδα Εδώδιμα 
τεύτλα) 97 0,5 70

(συσσωματώματα)

Brassica oleracea (Ομάδα
κουνουπίδι) 97 1 70

Brassica oleracea (άλλη από Ομάδα 
κουνουπίδι) 97 1 75

Brassica rapa (Ομάδα κινέζικο λάχανο) 97 1 75

Brassica rapa (Ομάδα ρέβα) 97 1 80

Capsicum annuum 97 0,5 65

Cichorium intybus (Ομάδα Ραδίκι Witloof, 
Ομάδα Φύλλα κιχωρίου) 95 1,5 65

Cichorium intybus (Ομάδα Κιχώριο (ρίζα) 
για βιομηχανικές χρήσεις) 97 1 80

Cichorium endivia 95 1 65

Citrullus lanatus 98 0,1 75

Cucumis melo 98 0,1 75

Cucumis sativus 98 0,1 80

Cucurbita maxima 98 0,1 80

Cucurbita pepo 98 0,1 75

Cynara cardunculus 96 0,5 65

Daucus carota 95 1 65

Foeniculum vulgare 96 1 70

Lactuca sativa 95 0,5 75

Lycopersicon esculentum 97 0,5 75

Petroselinum crispum 97 1 65

Phaseolus coccineus 98 0,1 80

Phaseolus vulgaris 98 0,1 75

Pisum sativum 98 0,1 80

Raphanus sativus 97 1 70

Rheum rhabarbarum 97 0,5 70

Scorzonera hispanica 95 1 70

Solanum melongena 96 0,5 65

Spinacia oleracea 97 1 75

Valerianella locusta 95 1 65

Vicia faba 98 0,1 80

Zea mays 98 0,1 85

»
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3. Η παρ. 2 του παραρτήματος IIΙ αντικαθίσταται ως 
εξής:

«2. Ελάχιστο βάρος δείγματος

Είδος Βάρος σε γραμ.

Allium cepa 25

Allium fistulosum 15

Allium porrum 20

Allium sativum 20

Allium schoenoprasum 15

Anthriscus cerefolium 20

Apium graveolens 5

Asparagus officinalis 100

Beta vulgaris 100

Brassica oleracea 25

Brassica rapa 20

Capsicum annuum 40

Cichorium intybus (Ομάδα Ραδίκι 
Witloof, Ομάδα Φύλλα κιχωρίου) 15

Cichorium intybus (Ομάδα Κιχώριο 
(ρίζα) για βιομηχανικές χρήσεις) 50

Cichorium endivia 15

Citrullus lanatus 250

Cucumis melo 100

Cucumis sativus 25

Cucurbita maxima 250

Cucurbita pepo 150

Cynara cardunculus 50

Daucus carota 10

Foeniculum vulgare 25

Lactuca sativa 10

Lycopersicon esculentum 20

Petroselinum crispum 10

Phaseolus coccineus 1000

Phaseolus vulgaris 700

Pisum sativum 500

Raphanus sativus 50

Rheum rhabarbarum 135

Scorzonera hispanica 30

Solanum melongena 20

Spinacia oleracea 75

Valerianella locusta 20

Vicia faba 1000

Zea mays 1000

Στην περίπτωση ποικιλιών υβριδίων των προαναφερ-
θέντων ειδών, το ελάχιστο βάρος του δείγματος δύνα-
ται να ελαττωθεί μέχρι του τετάρτου του καθορισμένου 
βάρους. Εντούτοις το δείγμα πρέπει να έχει βάρος του-
λάχιστον 5 γραμ. και να περιλαμβάνει τουλάχιστον 400 
σπόρους.»

Άρθρο 3
Τροποποίηση της αριθμ. 436692/27.12.1994 
απόφασης (Άρθρα 2 και 3 της εκτελεστικής 
οδηγίας (ΕΕ) 2019/990)

Η αριθμ. 436692/27.12.1994 απόφαση τροποποιείται 
ως ακολούθως:

1. Η περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«α. 92/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 1992 
“για την εμπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλι-
κού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά” (ΕΕ L 
157, 10.6.1992, σ. 1), όπως κωδικοποιήθηκε και αντικα-
ταστάθηκε με την οδηγία 2008/72/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 15ης Ιουλίου 2008 για την εμπορία φυταρίων και 
πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπό-
ρων προς σπορά (ΕΕ L 205, 1.8.2008, σ. 28)».

2. Στο παράρτημα Ι, η στήλη «Γένη ή είδη» τροποποι-
είται ως ακολούθως (άρθρο 3 της εκτελεστικής οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/990):

α) η εγγραφή «Allium ascalonicum» αντικαθίσταται 
από την εγγραφή «Allium cepa – Ομάδα Aggregatum»·

β) η εγγραφή «Allium cepa» αντικαθίσταται από την 
εγγραφή «Allium cepa – Ομάδα Cepa»·

γ) η εγγραφή «Brassica pekinensis» αντικαθίσταται από 
την εγγραφή «Brassica rapa – Ομάδα Κινέζικο Λάχανο»·

δ) η εγγραφή «Lycopersicon lycopersicum» αντικαθί-
σταται από την εγγραφή «Solanum lycopersicum».

3. Το παράρτημα II αντικαθίσταται ως εξής (άρθρο 2 
της εκτελεστικής οδηγίας (ΕΕ) 2019/990):

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κατάλογος των γενών και ειδών που αναφέρονται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 2
Allium cepa L.
- Ομάδα Cepa (Κρεμμύδι)
- Ομάδα Aggregatum (Ασκαλώνιο)
Allium fistulosum L. (Σιμπούλα)
- Όλες οι ποικιλίες
Allium porrum L. (Πράσο)
- Όλες οι ποικιλίες
Allium sativum L. (Σκόρδο)
- Όλες οι ποικιλίες
Allium schoenoprasum L. (Σχοινόπρασο)
- Όλες οι ποικιλίες
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Ανθρίσκος ο χαι-

ρέφυλλος)
- Όλες οι ποικιλίες
Apium graveolens L.
- Ομάδα Σέλινο
- Ομάδα Ραπανοσέλινο
Asparagus officinalis L. (Σπαράγγι)
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- Όλες οι ποικιλίες
Beta vulgaris L.
- Ομάδα Εδώδιμα τεύτλα (κοκκινογούλι, συμπερι-

λαμβανομένου του Cheltenham beet)
- Ομάδα Σέσκουλο (σέσκουλο)
Brassica oleracea L.
- Ομάδα Μη κεφαλωτή κράμβη
- Ομάδα Κουνουπίδι
- Ομάδα Capitata (κόκκινο λάχανο και λευκό λάχανο)
- Ομάδα Λαχανάκι Βρυξελλών
- Ομάδα Γογγυλοκράμβη
- Ομάδα Λάχανο Μιλάνου
- Ομάδα Μπρόκολο (ποικιλία Calabrese και φύτρα 

μπρόκολου)
- Ομάδα Μαύρο λάχανο
- Ομάδα Tronchuda (πορτογαλικό λάχανο)
Brassica rapa L.
- Ομάδα Κινέζικο Λάχανο
- Ομάδα Ρέβα
Capsicum annuum L. (Τσίλι ή πιπεριά)
- Όλες οι ποικιλίες
Cichorium endivia L. (Αντίδι)
- Όλες οι ποικιλίες
Cichorium intybus L.
- Ομάδα Ραδίκι Witloof
- Ομάδα Φύλλα κιχωρίου (Ραδίκι πλατύφυλλο ή ιταλικό 

ραδίκι)
- Ομάδα Κιχώριο (ρίζα) για βιομηχανικές χρήσεις
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Καρπούζι)
- Όλες οι ποικιλίες
Cucumis melo L. (Πεπόνι)
- Όλες οι ποικιλίες
Cucumis sativus L.
- Ομάδα Αγγούρι
- Ομάδα Αγγουράκι τουρσί
Cucurbita maxima Duchesne (Κολοκύθα)
- Όλες οι ποικιλίες
Cucurbita pepo L. (Κολοκυθάκι, συμπεριλαμβανομέ-

νων της ώριμης κολοκύθας και της κολοκύθας ποικιλίας 
Πατισόν, ή της άγουρης κολοκύθας ποικιλίας Πατισόν)

- Όλες οι ποικιλίες
Cynara cardunculus L.
- Ομάδα Αγκινάρα
- Ομάδα Αγριοαγκινάρα
Daucus carota L. (Καρότο και κτηνοτροφικό καρότο)
- Όλες οι ποικιλίες
Foeniculum vulgare Mill. (Μάραθο)
- Ομάδα Azoricum

Lactuca sativa L. (Μαρούλι)
- Όλες οι ποικιλίες
Solanum lycopersicum L. (Ντομάτα)
- Όλες οι ποικιλίες
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
- Ομάδα Φύλλα μαϊντανού
- Ομάδα Ρίζα μαϊντανού
Phaseolus coccineus L. (Φασόλι Ισπανίας)
- Όλες οι ποικιλίες
Phaseolus vulgaris L.
- Ομάδα Φασίολος ο νάνος
- Ομάδα Αναρριχώμενος φασίολος
Pisum sativum L.
- Ομάδα Μπιζέλι στρογγυλό
- Ομάδα Μπιζέλι ξηρό
- Ομάδα Μπιζέλι γλυκό
Raphanus sativus L.
- Ομάδα Ραπάνι
- Ομάδα Μαυροράπανο
Rheum rhabarbarum L. (Ραβέντι)
- Όλες οι ποικιλίες
Scorzonera hispanica L. (Σκορτσονέρα η ισπανική)
- Όλες οι ποικιλίες
Solanum melongena L. (Μελιτζάνα)
- Όλες οι ποικιλίες
Spinacia oleracea L. (Σπανάκι)
- Όλες οι ποικιλίες
Valerianella locusta (L.) Laterr. (Λυκοτρίβολο)
- Όλες οι ποικιλίες
Vicia faba L. (Κουκιά)
- Όλες οι ποικιλίες
Zea mays L.
- Ομάδα Γλυκό καλαμπόκι
- Ομάδα Ποπ κορν »

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
(Άρθρο 4 της εκτελεστικής οδηγίας (ΕΕ) 
2019/990 και άρθρο 2 της εκτελεστικής οδηγίας 
(ΕΕ) 2020/432)

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιουλίου 
2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Μαΐου 2020

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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