
 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ  
 

Σο Σμιμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (Σ.Α.Α.) Νομοφ Δράμασ, ενόψει τθσ νζασ καλλιεργθτικισ περιόδου, 
κα ικελε να ενθμερϊςει τουσ παραγωγοφσ τθσ περιοχισ μασ ότι, με βάςθ τθν ΤΑ 1224/37627/29-
03-2016 (ΦΕΚ 953Βϋ/2016), μποροφν να προμθκευτοφν φυτικό πολλαπλαςιαςτικό υλικό από 
άλλα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αποκλειςτικά και μόνο για τισ ανάγκεσ ςποράσ ι 
φφτευςθσ των αγροτικών τουσ εκμεταλλεφςεων. 

υγκεκριμζνα: 

1. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί πρζπει να είναι γραμμζνοι ςτο Μθτρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκμεταλλεφςεων (ΜΑΑΕ). 

2. Σο φυτικό πολλαπλαςιαςτικό υλικό (π.χ. ςπόροι, κόνδυλοι, κλπ.), πρζπει να αφορά ποικιλίεσ 
ι υβρίδια φυτικών ειδών που είναι εγγεγραμμζνα ςτουσ Εκνικοφσ Καταλόγουσ ι ςτουσ 
Κοινοφσ Καταλόγουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι που θ εμπορία τουσ ρυκμίηεται από κανόνεσ 
του ενωςιακοφ δικαίου και πρζπει επίςθσ να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ τθσ 
φυτοχγειονομικισ νομοκεςίασ. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί κα πρζπει αμζςωσ μετά τθν άφιξθ του πολλαπλαςιαςτικοφ 
υλικοφ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ εκμετάλλευςισ τουσ να προςζρχονται ςτα γραφεία τθσ 
Τπθρεςίασ μασ προκειμζνου να υποβάλουν ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ, προςκομίηοντασ 
φωτοαντίγραφο του δελτίου αποςτολισ ι του τιμολογίου αγοράσ και αντίγραφο τθσ 
τελευταίασ διλωςθσ ΟΔΕ. 

4. Οι παραγωγοί κα πρζπει να καταβάλουν το προβλεπόμενο ανταποδοτικό τζλοσ για τθ 
διενζργεια ελζγχων ςτο πολλαπλαςιαςτικό υλικό που δθλώκθκε. 

Σο Σμιμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ Νομοφ Δράμασ διενεργεί δειγματολθπτικό ζλεγχο του 
αποκτθκζντοσ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ, προκειμζνου να εξεταςκεί εργαςτθριακά. Ειδικότερα 
για τα φυτικά είδθ όπωσ: τεφτλα, αραβόςιτοσ, ελαιοκράμβθ, ςόγια, βαμβάκι και τομάτα (ποικιλίεσ 
για μεταποίθςθ) ελζγχεται θ παρουςία προςμίξεων με γενετικά τροποποιθμζνουσ ςπόρουσ. 

Η Τπθρεςία μασ, προκειμζνου να τθροφνται οι κανόνεσ για τθ νόμιμθ απόκτθςθ 
πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ και να αποκλείονται φαινόμενα παράνομθσ εμπορίασ του, αλλά και να 
διαςφαλίηεται ςυγχρόνωσ θ προςταςία τθσ υγείασ των ανκρϊπων, των ηϊων και των φυτϊν, 
πραγματοποιεί ςυνεχείσ ελζγχουσ και εφόςον διαπιςτωκεί οποιαδιποτε παρανομία, ςε ςχζςθ με 
τα ανωτζρω αναφερόμενα, κα επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ από το νομοκετικό πλαίςιο 
κυρώςεισ και πρόςτιμα. 

 
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ 

 
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΨΤΛΛΙΔΟΤ 

 

 
Δράμα, 14-03-2017 
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