EL Eιδικo τǫυχoς της ǫπισηµης Eϕηµǫριδας τoυ KΓΦΠ µǫ ǫνηµǫρωση σχǫτικα µǫτις πρoθǫσµιǫς των
αιτησǫωupnu και uptauις απαιτησǫις για την υπoβoλη ϕυτικoυ υλικoυ
Σκoπóς τ ης ǫϕηµǫρίδας S2 ǫίναι η παρoχή στ oυς αιτ oύντ ǫς ǫνoπoιηµǫ́νης ǫ́κδoσης µǫ τ ις πρoθǫσµίǫς τ ων αιτ ήσǫων και τ ις απαιτ ήσǫις
υπoβoλής υλικoύ ϕυτ ών για τ η διǫξαγωγή τ ης τ ǫχνικής ǫξǫ́τ ασης.
Aπó τoν Oκτώβριo 2010 η ǫϕηµǫρίδα δηµoσιǫύǫται στoν δικτυακó τóπo τoυ Γραϕǫίoυ ǫ́ξι ϕoρǫ́ς ǫτησίως. Eνώ óλǫς oι τρoπoπoιήσǫις
σǫ σχǫ́ση µǫ την πρoηγoύµǫνη δηµoσιǫυθǫίσα ǫ́κδoση της S2 ǫµϕανίζoνται ǫπισηµασµǫ́νǫς.
Yπ άρχǫι διαθǫ́σιµo στ oν δικτ υακó τ óπo τ oυ Γραϕǫίoυ ǫργαλǫίo αναζήτ ησης για τ oν ǫντ oπισµó τ ων τ ρoπoπoιήσǫων αυτ ών.
Πρoκǫιµǫ́νoυ να ǫίναι ǫϕικτ óς o ǫ́λǫγχoς τ oυ ιστ oρικoύ τ ων αρχǫίων, κάθǫ δηµoσίǫυση τ ης S2 θα απoθηκǫύǫτ αι υπó µoρϕή ǫγγράϕoυ
.pdf και θα παραµǫ́νǫι διαθǫ́σιµη ώστ ǫ να µπoρoύν να τ η συµβoυλǫύoντ αι oι χρήστ ǫς τ oυ Iστ oύ.
Eως τo τǫύχoς 201601 η ǫϕηµǫρίδα S2 κάλυπτǫ πρoθǫσµίǫς για την υπoβoλή ϕυτικoύ υλικoύ και τις πρoüπoθǫ́σǫις υπoβoλής για ǫίδη
για τα oπoία υπoβάλλoνται συχνά αιτήσǫις. Aρχής γǫνoµǫ́νης απó τo τǫύχoς 201602, τo KΓΦΠ απoϕάσισǫ να δηµoσιǫύǫι óλα τα ǫίδη
στην ǫϕηµǫρίδα S2, ωστóσo oρισµǫ́να δǫδoµǫ́να ǫνδǫ́χǫται να µην ǫίναι διαθǫ́σιµα. Eάν oι πληρoϕoρίǫς για τo ǫν λóγω ǫίδoς δǫν
ǫίναι διαθǫ́σιµǫς, παρακαλǫίστǫ να ǫπικoινωνǫίτǫ µǫ τo Γραϕǫίo. Παρακαλǫίστ ǫ να ǫνθυµǫίστ ǫ óτ ι ǫίναι υπoχρǫ́ωση τ oυ αιτ oύντ oς
να ǫίναι ǫπαρκώς ǫξoικǫιωµǫ́νoς µǫ óλǫς τ ις πτ υχǫ́ς τ ης διαδικασίας τ ης αίτ ησης, συµπǫριλαµβανoµǫ́νων τ ων λǫπτ oµǫρǫιών τ ης
υπoβoλής ϕυτ ικoύ υλικoύ για τ η διǫνǫ́ργǫια τoυ τǫχνικoύ ǫλǫ́γχoυ. Oτ αν µια αίτ ηση κατ ατίθǫτ αι, o αιτ ών πρǫ́πǫι να ǫίναι σǫ θǫ́ση
να υπoβ άλλǫι τ o ϕυτ ικó υλικó τ ης πoικιλίας τ oυ µǫ́σα στ ην πρoθǫσµία και µǫ τ ην πoιóτ ητ α και στ ην πoσóτ ητ α πoυ πǫριγράϕǫτ αι
απó τ o γραϕǫίo. Eιδάλλως, διατ ρǫ́χǫι τ oν κίνδυνo να απoρριϕθǫί η αίτ ησή τ oυ. Για oπoιαδήπoτ ǫ ǫρώτ ησή σας σχǫτ ικά µǫ άλλα
ǫίδη, ǫπικoινωνήσǫτ ǫ µǫ τ o KΓΦΠ µǫ́σω τ ης ηλǫκτ ρoνικής διǫύθυνσης cpvo@cpvo.europa.eu.
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Oνoµασία ǫίδoυς
Eίδoς καλλιǫ́ργǫιας
Oµάδα τǫλών
Aριθµóς πρoβλǫπóµǫνων βλαστικών κύκλων
Xώρα
Γραϕǫίo ǫξǫ́τασης
Kαταληκτική ηµǫρoµηνία
Eναρξη υπoβoλής
Λήξη υπoβoλής
Πoσóτητα και πoιóτητα σπóρoυϕυτoύ

Σηµαντικǫς ǫπισηµανσǫις:
— O αιτ ών θα υπoβ άλǫι τ o ϕυτ ικó υλικó µóνo αϕoύ λάβǫι σχǫτ ικó γραπτ ó αίτ ηµα απó τ o KΓΦΠ. Σǫ πǫρίπτ ωση µη συµµóρϕωσης
µǫ τ ην ανωτǫ́ρω oδηγία ǫνδǫ́χǫτ αι να ακυρωθǫί oλóκληρη η διαδικασία.
— Συνιστ άτ αι ρητ ώς στ oυς αιτ oύντ ǫς να απoϕǫύγoυν τ ην απoστ oλή τ ων αιτ ήσǫων και τ oυ ϕυτ ικoύ υλικoύ τ ην τ ǫλǫυτ αία στ ιγµή
— Oι αιτ ήσǫις µπoρoύν να υπoβ άλλoντ αι oπoτ ǫδήπoτ ǫ. To KΓΦΠ θα ξǫκινήσǫiota τ ην τ ǫχνική ǫξǫ́τ αση κατ ά τ ην πǫρίoδo
καλλιǫ́ργǫιας µǫτ ά τ ην ηµǫρoµηνία λήξης τ ης πρoθǫσµίας, ǫϕóσoν παραλάβǫι ǫ́γκυρη αίτ ηση ǫντ óς τ ης συγκǫκριµǫ́νησ πρoθǫσµίας
— H ηµǫρoµηνία λήξης τ ης πρoθǫσµίας καθoρίζǫι τ ην ǫ́ναρξη τ ης τ ǫχνικής ǫξǫ́τ ασης. Για αιτ ήσǫις o oπoίǫς πρǫ́πǫι να υπoβληθoύν
µǫ́χρι τ ην κατ αληκτ ική ηµǫρoµηνία η τ ǫχνική ǫξǫ́τ αση θα ξǫκινήσǫι τ ην ǫρχóµǫνη καλλιǫργητ ική πǫρίoδo. Eάν η καταληκτική
ηµǫρoµηνία συµπίπτǫι µǫ ηµǫ́ρα πoυ τo Γραϕǫίo ǫίναι κλǫιστó, τóτǫ αυτή µǫτατίθǫται για την ǫπóµǫνη ηµǫ́ρα κατά την oπoία τo
Γραϕǫίo ǫίναι ανoιχτó. Για αιτ ήσǫις µǫ µǫτ αγǫνǫ́στ ǫρη ηµǫρoµηνία πρoθǫσµίας απó τ ην ηµǫρoµηνία λήξης, η τ ǫχνική ǫξǫ́τ αση θα
ξǫκινήσǫι τ o ǫπóµǫνo ǫ́τ oς.
— Eάν τ o ϕυτ ικó υλικó υπoβληθǫί µǫτ ά τ η λήξη τ ης πρoθǫσµίας υπoβoλής, η αίτ ηση απoρρίπτ ǫτ αι, σύµϕωνα µǫ τ o άρθρo 61 τ oυ
κανoνισµoύ (EK) αριθ. 2100/94 τ oυ Συµβoυλίoυ, τ ης 27ης Ioυλίoυ 1994.
— Eάν µια πρoθǫσµία ǫκπνǫ́ǫι ηµǫ́ρα κατ ά τ ην oπoία τ o KΓΦΠ δǫν ǫίναι ανoικτ ó για τ η παραλαβή ǫγγράϕων, η πρoθǫσµία πα
ρατ ǫίνǫτ αι µǫ́χρι τ ην ǫπoµǫ́νη ηµǫ́ρα κατ ά τ ην oπoία τ o KΓΦΠ ανoίγǫι για τ η παραλαβή ǫγγράϕων και διǫξ άγǫτ αι η διανoµή τ oυ
κανoνικoύ τ αχυδρoµǫίoυ, σύµϕωνα µǫ τ o άρθρo 71 τ ων διαδικαστ ικών κανóνων, κανoνισµóς (EK) αριθ. 874/2009 τ ης Eπιτ ρoπής
τ ης 17/09/2009.
— Eάν µια πρoθǫσµία ǫκπνǫ́ǫι ηµǫ́ρα κατ ά τ ην oπoία τ o γραϕǫίo ǫξǫ́τ ασης δǫν ǫίναι ανoικτ ó για τ η λήψη ϕυτ ικoύ υλικoύ, η
πρoθǫσµία παρατ ǫίνǫτ αι µǫ́χρι τ ην ǫπoµǫ́νη ηµǫ́ρα κατ ά τ ην oπoία τ o γραϕǫίo ǫξǫ́τ ασης ανoίγǫι για τ η λήψη ϕυτ ικoύ υλικoύ,
σύµϕωνα µǫ τ o άρθρo 71 τ ων διαδικαστ ικών κανóνων, κανoνισµóς (EK) αριθ. 874/2009 τ ης Eπιτ ρoπής τ ης 17/09/2009.
— Tυχóν ϕυτ oüγǫιoνoµικǫ́ς απαιτ ήσǫις θα γνωστ oπoιηθoύν στ oν αιτ oύντ α µαζί µǫ τ o αίτ ηµα υπoβoλής ϕυτ ικoύ υλικoύ στ o
σχǫτ ικó γραϕǫίo ǫξǫ́τ ασης
— To ϕυτ ικó υλικó πoυ υπoβ άλλǫτ αι πρǫ́πǫι να ǫίναι ǫµϕαν ώς υγιǫ́ς, ǫύρωστ o και να µην ǫ́χǫι πρoσβληθǫί απó σηµαντ ικoύς
ǫπιβλαβǫίς oργανισµoύς ή ασθǫ́νǫιǫς

