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ΘΕΜΑ:  «Τεχνικός κανονισµός επιλογής και  αποδοχής κλώνων ποικιλιών και κλώνων 
υποκειµένων     αµπέλου». 

 
 

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Της παραγράφου 3 του άρθρου 6 και της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 

1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εµπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού 

φυτικών ειδών» (Α΄ 164), όπως ισχύουν. 

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). 

γ) Της υπ αριθµ. 258676 Κ.Υ.Α των υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 

Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄1517/15-10-2003 «Τεχνικός Κανονισµός ελέγχου και πιστοποίησης 

των υλικών αγενούς πολλαπλασιασµού της αµπέλου»  

δ) της υπ αριθµ. 284265 Κ.Υ.Α. των υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 

Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄1412/25-9-2006)  «Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ αριθµ. 

1517/15-10-2003 κοινής υπουργικής απόφασης «Τεχνικός Κανονισµός ελέγχου και 

πιστοποίησης των υλικών αγενούς πολλαπλασιασµού της αµπέλου» (ΦΕΚ Β/1517 σε 
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εκτέλεση του Καν(ΕΚ) υπ αριθµ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου (άρθρο 42) και σε συµµόρφωση µε τις Οδηγίες 2003/61ΕΚ του 

Συµβουλίου και 2005/43/ΕΚ της Επιτροπής  

ε) της υπ αριθµ. 3967/41140/02/04/2012 Κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων « Καθορισµός της διαδικασίας και των  προϋποθέσεων λειτορυγίας των 

φυτωριακών επιχειρήσεων µητρικών φυτειών αµπέλου» (ΦΕΚ 1080Β΄/2012) όπως 

κάθε  φορά ισχύει.   

2. Την υπ΄ αριθ. Υ26/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων 

στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Μάρκο Μπόλαρη» 

(Β΄ 2144). 

3.  Την από 06/11/2015 γνώµη της Τεχνικής Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού 

(ΤΕΠΥ). 

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

βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 

 

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Άρθρο 1 

Σκοπός - Πεδίο εφαρµογής 

 

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται όροι και οι προϋποθέσεις για την επιλογή 

κλώνων ποικιλιών και κλώνων υποκειµένων αµπέλου και η διαδικασία εγγραφής τους 

στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών αµπέλου. 

 

Άρθρο 2 
Ορισµοί 

 

1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισµοί που αναφέρονται στο 

άρθρο 2 της αριθµ. 258676/29-09-2003 απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και Γεωργίας (Β΄ 1517), όπως κάθε φορά ισχύει, και επιπλέον νοούνται 

ως: 

α) Κλωνική επιλογή: Η διαδικασία επιλογής κλώνων ποικιλιών αµπέλου µε βάση την 

γενετική τους ιδιαιτερότητα και σταθερότητα, µε σκοπό την γενετική και 

φυτοϋγειονοµική βελτίωση των ποικιλιών αµπέλου (Vitis vinifera L.) καθώς και των 
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ανθεκτικών στη ριζόβια µορφή της φυλλοξήρας υποκειµένων για την παραγωγή 

επιλεγµένων και επίσηµα αποδεκτών κλώνων αυτών, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που 

καθορίζονται µε την παρούσα απόφαση. 

β) Βιότυπος: Το αρχικά επισηµασµένο φυτό αµπέλου σε έναν αµπελώνα το οποίο 

επιλέχθηκε για  την ταυτότητα της ποικιλίας, τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά και την 

υγειονοµική  του κατάσταση. 

γ) Άµµος: Τα εδάφη που περιλαµβάνουν, σε όλο το βάθος που µπορεί να αναπτυχθεί 

ρίζα αµπελιού, τουλάχιστον 95 % άµµο (εξετάζουµε τα ιχνοστοιχεία που φιλτράρονται 

στα 2 χιλιοστά), και το πολύ 2% άργιλο. 

 

Άρθρο 3 

∆ιαδικασία κλωνικής επιλογής 
 

1. Η επιλογή υποψήφιου κλώνου εφαρµόζεται στις καλλιεργούµενες ποικιλίες αµπέλου 

της Χώρας (Vitis vinifera L.) και στα ανθεκτικά στη ριζόβια µορφή της φυλλοξήρας 

υποκείµενα που είναι εγγεγραµµένα στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών αµπέλου. 

2. Το πρόσωπο που διενεργεί την κλωνική επιλογή υποβάλλει στο Τµήµα Ελέγχου 

Ποικιλιών Καλλιεργούµενων Φυτών της ∆ιεύθυνσης Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών 

Μακεδονίας – Θράκης του ΥΠΑΑΤ και κοινοποιεί στη ∆ιεύθυνση Φυτογενετικών 

Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούµενων Φυτικών Ειδών του 

ΥΠΑΑΤ, έγγραφο γνωστοποίησης, που περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο του φυσικού 

προσώπου ή την επωνυµία της επιχείρησης και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του και  

το οποίο συνοδεύεται από: 

α) Ιδιωτικό συµφωνητικό  µεταξύ του κατόχου των δικαιωµάτων επί φυτικής ποικιλίας 

και του προσώπου που επιθυµεί να διενεργήσει την κλωνική επιλογή. Ποικιλίες για τις 

οποίες δεν αναφέρεται δηµιουργός στον εθνικό κατάλογο νοούνται ως ελεύθερες και 

δεν απαιτείται η υποβολή του ιδιωτικού συµφωνητικού της περίπτωσης αυτής,  

β) Φάκελο, ο οποίος περιλαµβάνει τα ακόλουθα : 

αα) Στοιχεία περιοχής αµπελώνα στον οποίο διενεργείται η επιλογή υποψήφιου κλώνου 

(Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, ∆ήµος, ∆ηµοτική Ενότητα, ∆ηµοτική ή Τοπική 

Κοινότητα, τοποθεσία, γεωγραφικό µήκος και πλάτος, υψόµετρο, έκθεση, κλίση 

εδάφους). 

ββ) Συντεταγµένες επιλεγµένων πρέµνων (γραµµή, αριθµός πρέµνου επί της γραµµής) 

σε σχέση µε κάποιο σταθερό σηµείο που θα θεωρείται σαν αφετηρία (στίγµα GPS). 
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γγ) Ηλικία αµπελώνα (έτος φύτευσης). 

δδ) Έκταση αµπελώνα. 

εε) Καλλιεργούµενη ποικιλία και χρησιµοποιούµενο υποκείµενο. 

στστ) Αποστάσεις φύτευσης. 

ζζ) Σχήµα διαµόρφωσης. 

ηη) Ύψος κορµού. 

θθ) Κλάδεµα καρποφορίας. 

ιι) Θερινά κλαδέµατα. 

ιαια) Τα αγρονοµικά ή τεχνολογικά γνωρίσµατα σύµφωνα µε τα οποία επιλέχθηκε ο 

υποψήφιος κλώνος. 

ιβιβ) Στοιχεία του αγροτεµαχίου στο οποίο θα εγκατασταθεί ο πειραµατικός αµπελώνας 

για την αξιολόγηση του υποψήφιου κλώνου (Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, 

∆ήµος, ∆ηµοτική Ενότητα, ∆ηµοτική ή Τοπική Κοινότητα, τοποθεσία). Τα στοιχεία της 

περίπτωσης αυτής µπορούν να προσκοµιστούν µε την αίτηση για εγγραφή του κλώνου 

του άρθρου 4. 

ιγιγ) Αµπελογραφική περιγραφή. 

3. Η επιλογή των υποψήφιων κλώνων γίνεται σύµφωνα µε τις παραγράφους Α, Β και Γ 

του Παραρτήµατος Ι. 

 
Άρθρο 4 

∆ιαδικασία εγγραφής του κλώνου στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών αµπέλου 
 
1. Το πρόσωπο που διενήργησε την κλωνική επιλογή ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του  

υποβάλλει στο Τµήµα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούµενων Φυτών της ∆ιεύθυνσης 

Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Μακεδονίας – Θράκης του ΥΠΑΑΤ αίτηση  εγγραφής 

του υποψήφιου κλώνου στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών αµπέλου,  στην οποία 

αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου που διενήργησε την κλωνική επιλογή 

και τα πλήρη στοιχεία του διατηρητή (το ονοµατεπώνυµο του φυσικού προσώπου ή την 

επωνυµία της επιχείρησης και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας). Η αίτηση συνοδεύεται 

από φάκελο, που περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

α) Έγγραφο µε το οποίο ζητείται να αναγνωριστεί το υλικό του προσώπου που 

διενήργησε την κλωνική επιλογή ως αρχικό και να προβεί σε εγκατάσταση 

πειραµατικού αµπελώνα. 

β) Αγρονοµικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ και 

µορφολογικά χαρακτηριστικά των υποψήφιων προς εγγραφή κλώνων, σύµφωνα µε το 
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Τεχνικό Πρωτόκολλο του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΤΡ/050/2), όπως 

έχουν καταγραφεί µε ευθύνη του προσώπου που διενήργησε την κλωνική επιλογή όπως 

αναγράφεται στο Παράρτηµα Ι Α. Τα ανωτέρω στοιχεία συνοδεύονται από 

φωτογραφικό υλικό και τη µοριακή ταυτότητα της ποικιλίας από διαπιστευµένο  

αναγνωρισµένο εργαστήριο, µε την προϋπόθεση ότι η µοριακή ταυτότητα της ποικιλίας 

έχει προσδιορισθεί από τον διατηρητή αυτής στο εξυγιασµένο υλικό. 

γ) Αποτελέσµατα εξυγίανσης και ελέγχου φυτοϋγείας σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι Β 

της παρούσας . 

δ) Στοιχεία του αγροτεµαχίου στο οποίο θα εγκατασταθεί ο πειραµατικός αµπελώνας 

για την αξιολόγηση του υποψήφιου κλώνου (Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, 

∆ήµος, ∆ηµοτική Ενότητα, ∆ηµοτική ή Τοπική Ενότητα, τοποθεσία) εφόσον αυτά δεν 

έχουν προσκοµιστεί µε το έγγραφο γνωστοποίησης του άρθρου 3. 

2.  Η αίτηση της παραγράφου 1 κατατίθεται από 1 Νοεµβρίου έως 31 ∆εκεµβρίου. Το 

παράβολο εγγραφής του κλώνου στον εθνικό κατάλογο είναι ίσης αξίας µε το 

παράβολο εγγραφής της ποικιλίας αµπέλου, όπως ορίζεται στην αριθµ.  6321/44913/30-

04-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 1099), όπως κάθε φορά ισχύει, και καταβάλλεται για 

κάθε ένα από τα συνολικά τρία έτη δοκιµών. 

3. Το Τµήµα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούµενων Φυτών της ∆ιεύθυνσης 

Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Μακεδονίας – Θράκης ελέγχει τον φάκελο και προβαίνει 

σε επιβεβαίωση ποικιλιακής ταυτότητας και στον έλεγχο των αποτελεσµάτων 

φυτοϋγείας. Για τους ιούς της παρ. 2 του παραρτήµατος ΙΒ  που δεν έχουν 

προσκοµιστεί αποτελέσµατα φυτοϋγείας, η υπηρεσία διενεργεί ελέγχους σε επίσηµα 

αναγνωρισµένα εργαστήρια µε οικονοµική επιβάρυνση του αιτούντα.  

4. Το πρόσωπο που διενήργησε την κλωνική επιλογή προβαίνει σε εγκατάσταση 

πειραµατικού αµπελώνα σύµφωνα µε το Παράρτηµα IΙ . Ο φάκελος που τηρείται στο 

Τµήµα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούµενων Φυτών της ∆ιεύθυνσης Αποκεντρωµένων 

Υπηρεσιών Μακεδονίας – Θράκης συµπληρώνεται µε τα στοιχεία αξιολόγησης του 

πειραµατικού αµπελώνα σύµφωνα µε το  Παράρτηµα IΙΙ . 

5. Τα στοιχεία του φακέλου της παραγράφου 1 τίθενται στη διάθεση µόνο των 

προσώπων που έχουν έννοµο συµφέρον σχετικά µε το θέµα αυτό. 

6. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, το Τµήµα Ελέγχου Ποικιλιών 

Καλλιεργούµενων Φυτών της ∆ιεύθυνσης Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Μακεδονίας – 

Θράκης εισηγείται  στην Τεχνική  Επιτροπή Πολλαπλασιαστικού Υλικού (στο εξής 

ΑΔΑ: 7Ε8Λ4653ΠΓ-5ΙΗ



ΤΕΠΥ) του άρθρου 20 του ν. 1564/1985 (Α΄ 164). Η εγγραφή των  κλώνων στον εθνικό 

κατάλογο ποικιλιών αµπέλου γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίµων µετά από γνωµοδότηση της ΤΕΠΥ. 

7. Αν ο κλώνος δεν γίνει αποδεκτός, δεν εγγράφεται, παραµένει στις µητρικές φυτείες, 

µπορεί να πολλαπλασιάζεται και να εµπορεύεται χωρίς αναφορά κλώνου, µόνον µε την 

ένδειξη της ποικιλίας και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις της αριθµ. 258676/29-09-

2003 απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Γεωργίας, όπως κάθε 

φορά ισχύει. 

8. Κατά της απορριπτικής απόφασης χωρεί ένσταση ενώπιον του Υπουργού µέσα σε 

προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης 

9. Η εγγραφή του κλώνου ισχύει για χρονικό διάστηµα που λήγει στο τέλος του 

εικοστού πέµπτου ηµερολογιακού έτους που έπεται της εγγραφής. Η διάρκεια εγγραφής 

µπορεί να παρατείνεται µετά από σχετική αίτηση του διατηρητή η οποία υποβάλλεται 

δύο χρόνια πριν τη λήξη της περιόδου εγγραφής. Μετά την εγγραφή ο κλώνος 

εµπορεύεται µε την ονοµασία που έχει καταχωρηθεί  

10. Αλλαγή διατηρητή πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων µετά από εισήγηση του Τµήµατος Ελέγχου Ποικιλιών 

Καλλιεργούµενων Φυτών της ∆ιεύθυνσης Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Μακεδονίας – 

Θράκης και γνωµοδότηση της ΤΕΠΥ. 

 

Άρθρο 5 

Επίσηµη δηµοσίευση των κλώνων στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών αµπέλου 

 

1. Η ονοµασία του κλώνου είναι ένας κωδικός αριθµός, συνδυασµός γραµµάτων και 

αριθµών, ο οποίος είναι µοναδικός και δίδεται από το Τµήµα Ελέγχου Ποικιλιών 

Καλλιεργούµενων Φυτών της ∆ιεύθυνσης Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Μακεδονίας – 

Θράκης, από κατάλογο που διατηρεί  αυτή. 

2. Ο κλώνος εγγράφεται στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών αµπέλου κάτω από το όνοµα 

της ποικιλίας. Ο εθνικός κατάλογος εκδίδεται µε απόφαση του Υπουργού  Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων και περιλαµβάνει το όνοµα του κλώνου και δίπλα σε αυτό το 

όνοµα του υπεύθυνου ή των υπευθύνων για την διατήρηση και το έτος αποδοχής. 

3.Για κλώνους ποικιλιών που έχουν εγγραφεί στους εθνικούς καταλόγους άλλων 

κρατών µελών ή έχουν γίνει επίσηµα αποδεκτοί για πιστοποίηση σε άλλο κράτος µέλος, 

εφαρµόζεται το άρθρο 5 της  υπ αριθµ. 258676 κοινής υπουργικής απόφασης των 
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υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄1517/15-10-2003 

«Τεχνικός Κανονισµός ελέγχου και πιστοποίησης των υλικών αγενούς 

πολλαπλασιασµού της αµπέλου» όπως κάθε φορά ισχύει.  

 

Άρθρο 6 

Ανάκληση αποδοχής και διαγραφή κλώνου από τον εθνικό κατάλογο ποικιλιών 

 

1. Η αποδοχή του κλώνου ανακαλείται αν : 

α) αποδειχθεί κατά τις εξετάσεις ότι ο κλώνος δεν είναι πλέον σταθερός και επαρκώς 

οµοιόµορφος. 

β) το αιτηθεί ο διατηρητής του κλώνου. 

γ) δεν τηρηθούν οι νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις. 

δ) κατά την αίτηση εγγραφής ή τη διαδικασία της εξετάσεως έχουν παρασχεθεί ψευδείς 

ή απατηλές πληροφορίες, ως προς τα στοιχεία από τα οποία εξαρτάται η αποδοχή. 

ε) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις διατήρησης όπως ορίζονται στην αριθµ.  

217265/28-01-2004 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (Β΄ 203), όπως κάθε φορά 

ισχύει. 

2. Ο κλώνος διαγράφεται από τον εθνικό κατάλογο ποικιλιών αµπέλου αν: 

α)  έχει ανακληθεί η αποδοχή του κλώνου. 

β)  έχει λήξει η περίοδος ισχύος της εγγραφής και δεν έχει ζητηθεί η ανανέωσή της. 

3. Η ανάκληση της αποδοχής ενός κλώνου και η διαγραφή του από τον εθνικό 

κατάλογο ποικιλιών αµπέλου, πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων, µετά από εισήγηση του Τµήµατος Ελέγχου Ποικιλιών 

Καλλιεργούµενων Φυτών της ∆ιεύθυνσης Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Μακεδονίας – 

Θράκης και γνωµοδότηση της ΤΕΠΥ. 

 

Άρθρο 7 
Προϋποθέσεις και υποχρεώσεις για την εγκατάσταση µητρικών φυτειών 

παραγωγής βασικού και πιστοποιηµένου πολλαπλασιαστικού υλικού κλώνων 
αµπέλου. 

 
Μετά την εγγραφή του κλώνου στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών αµπέλου, ο αµπελώνας 

αξιολόγησης του Παραρτήµατος ΙΙ του υποψήφιου κλώνου µιας ποικιλίας ή 

υποκειµένου, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις της αριθµ. 3967/41140/2-4-2012 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄1080), όπως κάθε φορά ισχύει, µπορεί να 

αποτελέσει τη µητρική φυτεία (βασικού ή πιστοποιηµένου) πολλαπλασιαστικού υλικού 

του συγκεκριµένου κλώνου ποικιλίας ή του υποκειµένου και υπόκειται στις διαδικασίες 

ελέγχου και πιστοποίησης που προβλέπονται στην αριθ. 258676/29-09-2003 απόφαση 

των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Γεωργίας, όπως κάθε φορά ισχύει. 

 
Άρθρο 8 

Έλεγχος διατηρητών κλώνων ποικιλιών και υποκειµένων 
 

1. Ο έλεγχος της ύπαρξης των προϋποθέσεων και υποχρεώσεων του διατηρητή αρχικού 

πολλαπλασιαστικού υλικού κλώνων ποικιλιών αµπέλου και υποκειµένων γίνεται από το 

Τµήµα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούµενων Φυτών της ∆ιεύθυνσης Αποκεντρωµένων 

Υπηρεσιών Μακεδονίας – Θράκης, σύµφωνα µε την αριθµ. 217265/28-01-2004 

απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, όπως κάθε φορά ισχύει. 

2. Όταν αλλάξει η εγκατάσταση του αρχικού υλικού, ο διατηρητής υποχρεούται να 

ενηµερώσει εγγράφως το Τµήµα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούµενων Φυτών της 

∆ιεύθυνσης Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Μακεδονίας – Θράκης προκειµένου να γίνει 

επανέλεγχος των  προϋποθέσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 1. 

 
Άρθρο 9 

Παραρτήµατα 
 
Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται Παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος αυτής, και έχουν ως ακολούθως: 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I 

∆ιαδικασία επιλογής υποψήφιων κλώνων. 

Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων κλώνων περιλαµβάνει τα παρακάτω: 
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Α. Επιλογή βιότυπων 

1. Η επιλογή και επισήµανση των βιότυπων πραγµατοποιείται σε αµπελώνες του 

κέντρου ή των κέντρων καλλιέργειας της ποικιλίας, ηλικίας άνω των 20 ετών, καλής 

φυτοϋγειονοµικής κατάστασης. 

2. Η µελέτη και η καταγραφή όλων των στοιχείων των επιλεγέντων βιότυπων γίνεται µε 

ευθύνη του  ενεργούντος την επιλογή υποψήφιου κλώνου. Ελέγχεται και καταγράφεται 

η υγεία των φυτών σύµφωνα µε το άρθρο 22 της αριθµ. 258676/29-09-2003 απόφαση 

των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Γεωργίας, όπως κάθε φορά ισχύει, και 

η σταθερότητα των αγρονοµικών, τεχνολογικών και µορφολογικών χαρακτηριστικών 

σύµφωνα µε το Τεχνικό Πρωτόκολλο του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών 

(ΚΓΦΠ) ΤΡ/050/2. 

 

Β. Φυτοϋγειονοµικός έλεγχος και εξυγίανση επιλεγµένων βιότυπων 

1. Σε περίπτωση που ο ενεργών την επιλογή υποψήφιου κλώνου διαπιστώσει ότι 

κάποιοι από τους αρχικώς επιλεγµένους βιότυπους, διαθέτουν µεν αξιόλογα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά αλλά δεν πληρούν τις προβλεπόµενες ελάχιστες φυτοϋγειονοµικές 

απαιτήσεις σύµφωνα σύµφωνα µε το άρθρο 22 της αριθµ. 258676/29-09-2003 απόφαση 

των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Γεωργίας, όπως κάθε φορά ισχύει, 

οφείλει να προβεί σε εξυγίανση τους. Ο φυτοϋγειονοµικός έλεγχος και η εξυγίανση 

γίνεται µόνο από επίσηµα αναγνωρισµένα εργαστήρια της χώρας ή άλλων κρατών- 

µελών. 

2. Ιοί και φυτά δείκτες για τον φυτοϋγειονοµικό έλεγχο  

Ασθένεια αµπέλου Ιός ∆είκτης 

Μολυσµατικός εκφυλισµός GFLV Vitis rupestris du Lot (συνώνυµο 

V. rupestris St George) 

Καρούλιασµα των φύλλων, θα 

πρέπει να εξεταστούν οι κλώνοι 

µε χρήση δύο δεικτών 

GLRaV 1-3 Cabernet franc, Pinot noir, 

Cabernet-Sauvignon,Merlot, 

Barbera, Mission 

Στίξη GFkV V. rupestris du Lot 

Εκφυλισµός (degeneration) ArMV Pinot noir, Jubileum 75, 

Siegfriendrebe 

Βοθρίωση του κορµού (Rugose 

wood): Kober stem grooving 

GVA V. berlandieri x V. riparia, 

 Kober 5BB 

Βοθρίωση του κορµού: 

ρωγµώδης φέλλωση του φλοιού 

GVB 
 

V. berlandieri x V. riparia, 

Kober 5BB 
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(corky bark) LN 33 
 
3. Αν δεν είναι δυνατή η εξυγίανση των κλώνων που έχουν επιλεγεί, το πρόσωπο που 

διενεργεί την κλωνική επιλογή γνωστοποιεί εγγράφως τα αποτελέσµατα της εξυγίανσης 

στο Τµήµα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούµενων Φυτών της ∆ιεύθυνσης 

Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Μακεδονίας – Θράκης. 

 
Γ. ∆ιατήρηση πολλαπλασιαστικού υλικού υποψήφιων κλώνων ποικιλιών και 

υποκειµένων αµπέλου 

1. Από κάθε βιότυπο, που επιλέγεται µε τις παραγράφους Α και Β του παρόντος 

παραρτήµατος παράγονται µε αγενή πολλαπλασιασµό, τουλάχιστον 10 φυτά ανά 

υποψήφιο κλώνο ποικιλίας ή υποκειµένου. Αυτά τα φυτά κάθε υποψήφιου κλώνου 

ποικιλίας ή υποκειµένου δύνανται να αποτελέσουν το αρχικό υλικό του. 

2. Τα φυτά αυτά διατηρούνται σε αυτόρριζη  µορφή, σε δοχεία µε απολυµασµένο 

εδαφικό µείγµα ή έδαφος µε ποσοστό άµµου 95%. Τα δοχεία µε τα φυτά αυτά πρέπει 

να τοποθετούνται σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους, εντοµοστεγή δικτυοκήπια, 

(ελάχιστες προδιαγραφές δικτυοκηπίου: µέγιστη διάµετρο οπής  300 x 300 µm) για την 

αποφυγή µολύνσεων. Το δάπεδο του δικτυοκηπίου πρέπει να είναι καλυµµένο µε 

τσιµέντο ή χαλίκι τουλάχιστον 50 εκατοστών βάθους, προς αποφυγή οποιασδήποτε 

µόλυνσης από το έδαφος. 

3. Εντός του χώρου διατήρησης τα δοχεία µε τα φυτά πρέπει να τοποθετούνται σε 

χωριστά τµήµατα  ώστε να αποφεύγεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανάµειξη υποψήφιων 

κλώνων της ίδιας ή διαφορετικών ποικιλιών µεταξύ τους. 

4. Σε κάθε δοχείο τοποθετείται πινακίδα σήµανσης στην οποία αναφέρονται: 

α) Ο κωδικός αριθµός του υποψήφιου κλώνου. 

β) Η ποικιλία. 

5. ∆ιατήρηση των εξυγιασµένων φυτών µπορεί να γίνει και in vitro, σύµφωνα µε τις 

γενικά αποδεκτές µεθόδους. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Εγκατάσταση  πειραµατικών αµπελώνων και διάρκεια αξιολόγησης των 

υποψήφιων κλώνων 
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1. Οι υγιείς υποψήφιοι κλώνοι που επιλέγονται, εγκαθίστανται σε πειραµατικό 

αµπελώνα αξιολόγησης, ο οποίος δηµιουργείται στα κέντρα καλλιέργειας  της 

ποικιλίας, όπως αυτά προκύπτουν από τα αρχεία του αµπελουργικού µητρώου που 

τηρεί η ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ. 

2. Ο υποψήφιος κλώνος ελέγχεται ως προς τη συµπεριφορά του µε ένα τουλάχιστον 

υποκείµενο αµπέλου ευρέως διαδεδοµένο, από τα καταλληλότερα για τις ελληνικές 

συνθήκες και την ποικιλία, σε τέσσερις επαναλήψεις. Κάθε επανάληψη θα 

περιλαµβάνει τουλάχιστον 10 φυτά αµπέλου ώστε ο ελάχιστος αριθµός φυτών ανά 

υποψήφιο κλώνο και ανά υποκείµενο να µην είναι µικρότερος του 40. 

3. Για την εγγραφή του πρώτου κλώνου ποικιλίας στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών 

αµπέλου, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος κλώνος πληροί τις φυτοϋγειονοµικές 

απαιτήσεις και διατηρεί την ποικιλιακή του ταυτότητα, ο διατηρητής του υποψήφιου 

κλώνου οφείλει να προµηθευτεί βασικό υλικό της ποικιλίας στην οποία ανήκει ο 

υποψήφιος κλώνος από τον φορέα που είναι υπεύθυνος για την διατήρηση των 

ποικιλιών αµπέλου σύµφωνα µε τον εθνικό κατάλογο και να εγκαταστήσει πειραµατικό 

αµπελώνα σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος παραρτήµατος. 

Ο ανωτέρω φορέας οφείλει να παράγει και να προµηθεύει βασικό υλικό των ποικιλιών 

αµπέλου, τις οποίες διατηρεί και το οποίο θα αποτελέσει τον µάρτυρα µε τον οποίο θα 

αξιολογηθεί ο υποψήφιος κλώνος, στον πειραµατικό αµπελώνα αξιολόγησης. 

4.  Αν  υπάρχουν ήδη εγγεγραµµένοι κλώνοι στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών αµπέλου 

ο πειραµατικός αµπελώνας αξιολόγησης εγκαθίσταται, σύµφωνα µε τα   παρακάτω: 

α) Όταν υπάρχουν 1-5 ήδη εγγεγραµµένοι κλώνοι σε µία ποικιλία, επιλέγεται ένας 

κλώνος, ο περισσότερο διαδεδοµένος. 

β) Όταν υπάρχουν 6-15 ήδη εγγεγραµµένοι κλώνοι σε µία ποικιλία, επιλέγονται  2 

κλώνοι, οι πιο διαδεδοµένοι για τα αγρονοµικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά τους. 

γ) Όταν υπάρχουν περισσότεροι από 15 ήδη εγγεγραµµένοι κλώνοι σε µία ποικιλία, 

επιλέγονται 3 κλώνοι αντιπροσωπευτικοί για τις αποκλίσεις τους σε αγρονοµικά και 

τεχνολογικά χαρακτηριστικά. 

δ) Τα υποκείµενα του µάρτυρα είναι ίδια µε τα υποκείµενα του υποψήφιου κλώνου και 

δέχονται τις ίδιες µεταχειρίσεις µε τον υποψήφιο κλώνο. 

ε) Ο αριθµός των πρέµνων του µάρτυρα είναι ο ίδιος µε του υποψήφιου κλώνου. 

5. Η αξιολόγηση του υποψήφιου κλώνου των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος 

παραρτήµατος  διαρκεί τουλάχιστον 3 έτη από το χρόνο της πρώτης κανονικής 

παραγωγής, ξεκινώντας 3 έτη µετά την εγκατάσταση του πειραµατικού αµπελώνα. Τα 
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χαρακτηριστικά για τα οποία (που) αξιολογείται ο υποψήφιος κλώνος αναφέρονται στο 

Παράρτηµα ΙΙΙ. Τα συγκριτικά στοιχεία αξιολόγησης του µάρτυρα και του υποψήφιου 

κλώνου για κάθε έτος, συγκεντρώνονται στο φάκελο του υποψήφιου κλώνου που 

διατηρεί το Τµήµα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούµενων Φυτών της ∆ιεύθυνσης 

Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Μακεδονίας – Θράκης. 

6. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης το φυτικό υλικό ελέγχεται για την ποικιλιακή 

ταυτότητα και την υγειονοµική του κατάσταση  σύµφωνα µε το άρθρ.22 της αριθµ. 

258676/29-09-2003 απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 

Γεωργίας όπως κάθε φορά ισχύει, µε την ευθύνη του διατηρητή του υποψήφιου 

κλώνου. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IΙΙ 

Στοιχεία αξιολόγησης πειραµατικού αµπελώνα 

Φαινολογικές παρατηρήσεις, Αγρονοµικά χαρακτηριστικά, Τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά απαραίτητα για την αξιολόγηση των επιλεγέντων κλώνων 

αµπέλου. 

1. Φαινολογικές παρατηρήσεις (ποικιλίες επιτραπέζιες, σταφιδοποιΐας, 

οινοποιΐσιµες) 

Πρέπει να καταγράφονται για κάθε υποψήφιο κλώνο και για κάθε έτος οι 

ακόλουθες παρατηρήσεις στο 50% των πρέµνων: 

α) Ηµεροµηνία εκβλάστησης. 

β) Ηµεροµηνία άνθησης. 

γ) Ηµεροµηνία περκασµού. 

δ) Ηµεροµηνία τεχνολογικής ωρίµανσης. 

ε) Ηµεροµηνία φυλλόπτωσης. 

2.   Αγρονοµικά χαρακτηριστικά 

Ι. Αγρονοµικά χαρακτηριστικά (ποικιλίες επιτραπέζιες, σταφιδοποιΐας, 

οινοποιΐσιµες) 

Για κάθε επιλεγµένο κλώνο και για κάθε έτος παρατηρήσεων καταγράφονται 

ενδεικτικά, σε ειδικά έντυπα, τα ακόλουθα αγρονοµικά χαρακτηριστικά: 

α) Αριθµός σταφυλιών ανά πρέµνο. 

β) Βάρος σταφυλιών ανά  πρέµνο . 

γ)  Βάρος κληµατίδων πρέµνου κατά το χειµερινό κλάδεµα (gr). 
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δ)  Μέσο βάρος κληµατίδων κατά το χειµερινό κλάδεµα (gr). 

ε) γονιµότητα οφθαλµών (αρ. σταφυλιών/οφθαλµό). 

στ) Βάρος ράγας. 

ζ) Βάρος σταφυλιού. 

ΙΙ. Αγρονοµικά χαρακτηριστικά ( υποκείµενα αµπέλου) 

α) Αντοχή στα άλατα του εδάφους. 

β) Αντοχή στην ξηρασία. 

γ)  Αντοχή στον Περονόσπορο, Ωίδιο, Βοτρύτη, Ευτυπίωση  

δ) Αντοχή στη φυλλοξήρα. 

ε) Αντοχή στο ανθρακικό ασβέστιο. 

στ) Απόδοση σε µοσχεύµατα. 

ζ) Συµπεριφορά κατά τον αγενή πολλαπλασιασµό. 

Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων αντοχών θα προέρχονται από αναγνωρισµένα 

εργαστήρια και µε οικονοµική επιβάρυνση  του διενεργούντα την επιλογή υποψήφιου 

κλώνου. 

3.  Τεχνολογικά χαρακτηριστικά 

Ι. Αναλύσεις σταφυλιών στην πλήρη ωρίµανση (Ποικιλίες οινοποιίας) 

α) ∆υναµικός αλκοολικός τίτλος. 

β) Ογκοµετρούµενη οξύτητα. 

γ) pH. 

δ) Τρυγικό οξύ. 

ε) Μηλικό οξύ. 

στ) Ολικές Ανθοκυάνες (ερυθρές ποικιλίες). 

ζ) ∆είκτης Ολικών Φαινολών (ερυθρές ποικιλίες). 

Η συλλογή των σταφυλιών για µικροοινοποίηση, διεξάγεται παρουσία του υπεύθυνου 

γεωπόνου του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, στη ζώνη ευθύνη του οποίου έχει 

εγκατασταθεί ο πειραµατικός αµπελώνας, όπου έχει εγκατασταθεί ο πειραµατικός 

αµπελώνας. Το δείγµα σφραγίζεται από τον γεωπόνο του Τµήµατος Αγροτικής 

Ανάπτυξης και αποστέλλεται µε ευθύνη και οικονοµική επιβάρυνση  του διενεργούντα 

την επιλογή υποψήφιου κλώνου σε εργαστήριο µικροοινοποίησης αναγνωρισµένο από 

το ΥΠΑΑΤ και το οποίο δεν ανήκει στον ενδιαφερόµενο. 

Στον οίνο διενεργούνται οι παρακάτω τεχνολογικές αναλύσεις και η διαδικασία της 

γευσιγνωσίας από τουλάχιστον 3 αναγνωρισµένους γευσιγνώστες  και σύµφωνα µε τις 

διεθνώς αποδεκτές µεθόδους: 
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ΙΙ. Αναλύσεις οίνων (Ποικιλίες οινοποιίας) 

α) Αλκοολικός τίτλος. 

β) Ογκοµετρούµενη οξύτητα. 

γ) pH. 

δ) Τρυγικό οξύ. 

ε) Μηλικό οξύ. 

στ) Χρωµατικά χαρακτηριστικά (ένταση, απόχρωση). 

ζ) Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (οπτική, οσφρητική και γευστική αξιολόγηση           

οίνου). 

η) Ολικές ανθοκυάνες (ερυθροί οίνοι). 

θ) ∆είκτης Ολικών Φαινολών (ερυθροί οίνοι). 

ΙΙΙ. Ποικιλίες επιτραπέζιες χρήσης  

α)  Περιεκτικότητα της ράγας  σε σάκχαρα και οξέα. 

β) Πάχος φλοιού ράγας. 

γ) ∆ύναµη απόσπασης ραγών από τον ποδίσκο. 

δ) Αντοχή στη σύνθλιψη ράγας  

IV  ποικιλίες σταφιδοποιίας  

α) περιεκτικότητα της ράγας σε σάκχαρα και οξέα  

β) πρωιµότητα ωρίµανσης  

γ) ευχέρεια αφυδάτωσης ραγών  

Άρθρο 10 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα  της Κυβερνήσεως. 

 
Αθήνα, 20   / 5   /2016 

 
Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ 
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