
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1555/241482 
     Τροποποίηση της υπ’ αρ. 307752/18-11-2010 κοι-

νής υπουργικής απόφασης «Διεκπεραίωση δι-

οικητικών διαδικασιών και μέσω των Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαίων Κέντρων Εξυ-

πηρέτησης» (Β΄ 1865). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 35 του ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργι-

κών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών 
και συναφείς διατάξεις» (Α’8) όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει,

β. της παρ. 6 του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 
15 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπο-
ρίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» 
(Α΄ 164),

γ. του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – 
Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις» (Α΄75),

δ. της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄45),

ε. της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (Α΄102) 
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια-
τάξεις»,

στ. του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συ-
στήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτι-
κότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄44),

ζ. των άρθρων 6 και 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις 
για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη 
διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α΄102),

η. του άρθρου 15 του ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω 
χρήση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη 
ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι-
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄57),

θ. των άρθρων 6, 9, 14 και 38 του ν. 3844/2010 «Προ-
σαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-

βουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά 
και άλλες διατάξεις» (Α΄63),

ι. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 112),

ια. των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 3919/2011 «Αρχή της 
επαγγελματικής ελευθερίας κατάργηση αδικαιολόγητων 
περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμά-
των» (Α΄32),

ιβ. της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3979/2011 «Για 
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄138),

ιγ. του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλου-
στεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώ-
πων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα -Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμί-
σεις» (Α΄ 74),

ιδ. του άρθρου 12 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 47),

ιε. του άρθρου 54 του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4623/2019 
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για 
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις 
και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134),

ιστ. του π.δ. 159/2013 «Όροι και προϋποθέσεις για την 
αναγγελία έναρξης άσκησης εμπορίας και τη λειτουργία 
καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων» (A’ 251), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4492/2017 
«Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγρο-
τικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (Α΄156),

ιζ. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ιη. το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄138), όπως ισχύει,

ιθ. το π.δ. 83/2019 (A’121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών»,

κ. του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
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κα. 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),

κβ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’85),

κγ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄181), όπως ισχύει.

2. Την υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380/20.09.2010 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οργάνωση, Λειτουργία 
και Αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων εξυπηρέτησης 
(ΕΚΕ) - Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση Διαδικασιών από τα 
ΕΚΕ» (Β΄ 1561).

3. Την υπ’ αρ. 307752/18-11-2010, απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών και 
μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαίων 
Κέντρων Εξυπηρέτησης (Β’ 1865)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Την υπ’ αρ. Υ6/9.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατεί-
ας» (Β΄2902).

5. Την υπ’ αρ. 161/25.07.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Γεώργιο Γεωργαντά» (Β΄ 3017).

6. Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Φ.Α./18613/27.08.2010 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για 
την «Απλούστευση διαδικασιών σε δραστηριότητες πα-
ροχής υπηρεσιών και την άσκησή της, σε εκτέλεση του 
αρ. 6 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63)» (Β΄1334).

7. Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16.10.2006 από-
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Δικαιοσύνης 
«Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου 
ποινικού Μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης» 
(Β΄ 1551).

8. Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01.10.2002 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου 
της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(ΦΕΚ 75) (Β΄ 1276)».

9. Την (Β΄ 1276) ΔΙΑΔΠ/Ε/22152/14.11.2002 απόφα-
ση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Γεωργίας: «Καθορισμός διοικητικών 
διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, αρμο-
διότητας Υπουργείου Γεωργίας που διεκπεραιώνονται 
και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» 
(Β΄ 1469).

10. Την υπ’ αρ. 8503/94606/30.7.2013 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Καθορισμός παραβόλων για τα φυτοπρο-
στατευτικά προϊόντα και τον έλεγχο των υπολειμμάτων 
αυτών» (B’ 2016), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
1942/32113/19.2.2019 απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄763).

11. Την υπ’ αρ. 2078/80743/25.07.2017 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της 
διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων πα-
ραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων 
φυτικών ειδών και των επιχειρήσεων εμπορίας του υλι-
κού αυτού» (Β΄ 2679).

12. Την υπ’ αρ. 2128/83966/01.08.2017 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της δι-
αδικασίας για την έναρξη λειτουργίας των φυτωριακών 
επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου» (Β΄ 2725).

13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 307752/18-11-2010
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1865)

Η υπ’ αρ. 307752/18-11-2010 κοινή υπουργική από-
φαση «Διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών και 
μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαίων 
Κέντρων Εξυπηρέτησης» (Β΄ 1865), τροποποιείται ως 
ακολούθως:

1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α. Μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως 

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης δύναται να διεκπεραιώνο-
νται οι διοικητικές διαδικασίες της:

αα) Αναγγελίας έναρξης ασκήσεως εμπορίας γεωργι-
κών φαρμάκων. 

ββ) Άδειας εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α ή Β.
γγ) Αναγγελίας έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων 

παραγωγής ή/και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού 
καλλιεργούμενων φυτικών ειδών.

δδ) Αναγγελίας έναρξης λειτουργίας των φυτωριακών 
επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου.

εε) Άδειας λιανικής και χονδρικής πώλησης κτηνιατρι-
κών φαρμάκων.

β. Για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών συ-
μπληρώνονται ειδικά έντυπα αιτήσεων και βεβαιώσεων, 
τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά.

2. Τα ειδικά έντυπα, που επισυνάπτονται στην υπ’ 
αρ. 307752/18-11-2010 κοινή υπουργική απόφαση και 
αφορούν σε άδεια εμπορίας φυτοπροστατευτικών προ-
ϊόντων και σε χορήγηση άδειας εμπορίας πολλαπλασια-
στικού υλικού τύπου Α’, Β’, Γ’ και Δ’, καταργούνται.

3. Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται τα ειδικά 
έντυπα των περιπτώσεων αα’, γγ’, δδ’ της παρ. 1.α. της 
παρούσης, ως ακολούθως:
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

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

 Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2020 

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   
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*02039041409200032*

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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