
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης  26634/
924/3-5-2007 «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (Β’ 768), 
όπως ισχύει.

2 Τροποποίηση της 11753/132494/2014 (ΦΕΚ Β΄ 
2956) υπουργικής απόφασης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 16242/2018 (1)
  Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 26634/

924/3-5-2007 «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης 

των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» 

(Β' 768), όπως ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. α. Της περ. ι της παρ. 2 του άρθρου 4 και των περ. 

κα και μγ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α' 82) 
«Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

β. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιή-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98), 
όπως ισχύει.

γ. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (ΦΕΚ Α' 208/04- 11-2016). 

δ. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 210/05-11-2016).

ε. Του π.δ. 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» 
(ΦΕΚ Α' 117).

στ. Του άρθρο 67, παρ. 2, του ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις 
θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων 
Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 261), όπως ισχύει.

2. Την υπ' αριθ. οικ. 26634/924/3-5-2007 απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εθνικό Σχέδιο 
Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών» (ΦΕΚ 768/Α΄/2007), όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 26073/937/26-5-2010 απόφαση του Υφυπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τροποποίηση της 
υπουργικής απόφασης αριθμ. Οικ. 26634/924/3-5-2007 
Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλε-
κτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 805/Β΄/ 9-6-2010), με 
την αριθμ. 20509/541 «Τροποποίηση της υπουργικής 
απόφασης αριθμ. 26634/924/3-5-2007 «Εθνικό Σχέδιο 
Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών ηλεκτρονικών Επικοινω-
νιών», ως ισχύει» (ΦΕΚ 1284/Β΄/ 16-6-2011) και την αριθμ.  
85541/1300/27-11-2017 τροποποίηση της υπουργικής 
απόφασης υπ' αριθμ. Οικ. 26634/924/3.5.2007 «Εθνικό 
Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονι-
κών Επικοινωνιών» (Β' 768), όπως ισχύει (ΦΕΚ 4493/Β΄/
20-12-2017).

3. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 22553/Φ.300/30.07.2018 
έγγραφο της ΕΕΤΤ, με το οποίο υπεβλήθη η με αριθμό 
859/01/16.07.2018 απόφαση της ολομέλειάς της με 
θέμα: «Εισήγηση στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για την τροποποίηση 
της Υπουργικής Απόφασης υπ' αριθμ. Οικ. 26634/924/ 
3-5-2007 «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», όπως ισχύει», καθώς και 
με το αριθμ. 29450/Φ.300/11-10-2018 συμπληρωματικό 
έγγραφο της ΕΕΤΤ.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 4 της υπουργικής 

απόφασης υπ' αριθμ. οικ. 26634/924/3-5-2007 «Εθνικό 
Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών», ως ισχύει:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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«4. Οι σειρές αριθμών με πρώτο ψηφίο το 1 αφορούν 
αποκλειστικά σύντομους κωδικούς και κωδικούς επιλο-
γής/προεπιλογής φορέα. Οι σύντομοι κωδικοί αφορούν : 
α) υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, β) υπηρεσίες που απορ-
ρέουν από την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρε-
σίας, γ) υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου, δ) υπηρε-
σίες ιδιαίτερης σπουδαιότητας για το κοινωνικό σύνολο, 
ε) υπηρεσίες δικτύου που προσφέρονται από τους πα-
ρόχους δικτύων στους συνδρομητές τους, στ) υπηρεσίες 
πρόσθετης χρέωσης και ζ) υπηρεσίες σύντομων μηνυ-
μάτων (SMS). Οι λεπτομέρειες της δομής των σύντομων 
κωδικών του ΕΣΑ και οι όροι χρήσης τους καθορίζονται 
με απόφαση της ΕΕΤΤ.

Οι κωδικοί 100, 1056, 108, 112, 11112, 116000, 166, 
197 και 199 χρησιμοποιούνται ως αριθμοί κλήσης έκτα-
κτης ανάγκης για τις κάτωθι χρήσεις:

Πίνακας 2: Σύντομοι κωδικοί που χρησιμοποιούνται 
ως αριθμοί κλήσης έκτακτης ανάγκης

100 Άμεση Δράση (Αστυνομία)

108 Άμεση επέμβαση Λιμενικού Σώματος

1056 Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά 
SOS

112 Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης

11112 Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης μέσω τηλεομοι-
οτυπίας

116000 Ευρωπαϊκή Ανοιχτή Τηλεφωνική Γραμμή για 
Αγνοούμενα Παιδιά

166 Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

197 Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής 
Βοήθειας

199 Πυροσβεστική Υπηρεσία

Ειδικότερα, μέσω του σύντομου κωδικού 197 παρέχο-
νται υπηρεσίες επείγουσας ψυχολογικής και κοινωνικής 
στήριξης σε άτομα και οικογένειες που βρίσκονται σε κα-
τάσταση έκτακτης ψυχολογικής και κοινωνικής ανάγκης, 
που κινδυνεύουν από άσκηση βίας και κακοποίηση, που 
βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης, έχουν τάσεις αυτοκτο-
νίας ή βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο σημαντικής βλάβης 
λόγω κοινωνικών συνθηκών.

Όλοι οι πάροχοι δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διασφαλίζουν τη 
δυνατότητα δωρεάν κλήσης των παραπάνω αριθμών.».

Άρθρο 2 
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2018 

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Αριθμ. 12656/169100 (2)

    Τροποποίηση της 11753/132494/2014 (ΦΕΚ Β΄ 

2956) υπουργικής απόφασης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 9, 13 και 45 και της περίπτωσης ξ' της 

παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4036/2012 «Διάθεση γε-
ωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 
αυτών και συναφείς διατάξεις» (Α'32), όπως το άρθρο 
50 τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 44 του 
ν. 4235/2014 (Α' 32).

β) 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).

2. Το π.δ. 88/2018 (Α' 160) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Το π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και τη με αριθ. 
2428/119952/6-9-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
"Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη"» (ΦΕΚ Β΄ 
3936).

4. Τη με αριθμό 11753/132494/2014 (ΦΕΚ Β' 2956) 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός των συντελεστών 
των κριτηρίων επιμέτρησης διοικητικών κυρώσεων για 
παραβάσεις του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α' 8)».

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

Άρθρο 1

Τροποποίηση διατάξεων της με αριθμό 11753/ 
132494/2014 (ΦΕΚ Β΄ 2956) υπουργικής απόφασης «Κα-
θορισμός των συντελεστών των κριτηρίων επιμέτρησης 
διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις του ν. 4036/2012 
(ΦΕΚ Α΄ 8)».

1. Το άρθρο 2 της με αριθμό 11753/132494/2014 (ΦΕΚ 
Β΄ 2956) υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2 

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, οι τιμές 
του εύρους των διοικητικών κυρώσεων του ν. 4036/2012, 
ορίζονται ως Α και Β και νοούνται ως εξής: 

α) Α: Η κατώτατη τιμή του εύρους της διοικητικής κύ-
ρωσης, 

β) Β: Η ανώτατη τιμή του εύρους της διοικητικής κύ-
ρωσης.».

2. Το άρθρο 3 της με αριθμό 11753/132494/2014 (ΦΕΚ 
Β΄ 2956) υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 68799Τεύχος Β’ 5868/31.12.2018

«Άρθρο 3
Διοικητικές κυρώσεις επί παραβάσεων σε 
θέματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
(άρθρο 9 του ν. 4036/2012)

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, τα κριτήρια επιμέτρησης της παρ. 15 του άρθρου 9 του ν. 4036/2012, 
τα οποία εφαρμόζονται για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και τον καθορισμό του χρηματικού ύψους των 
διοικητικών προστίμων του ιδίου νόμου, νοούνται ως εξής:

Κριτήριο επιμέτρησης 
διοικητικών κυρώσεων Χαρακτηριστικά παράβασης Βαθμοί 

(0-12)
Παράγρ. 15, περι-
πτώσεις α) και γ) 
του άρθρου 9 του 
ν. 4036/2012: 
Η επικινδυνότητα της 
παράβασης και οι 
συνέπειές της για τον 
άνθρωπο και το περι-
βάλλον

Δεν αναμένονται σημαντικοί κίνδυνοι για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
Ενδεικτικά: 
• Κατοχή ή μεταφορά μικρών ποσοτήτων γεωργικών φαρμάκων από μη επαγ-
γελματίες χρήστες. 

• Λάθη στην εγγυημένη σύνθεση ή στις φυσικοχημικές ιδιότητες ή στην ετικέτα 
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που δεν προκαλούν κίνδυνο υπολειμμά-
των ή στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον 

• Μικροποσότητες ληγμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
• Παράβαση του άρθρου 9, παράγραφος 12 που αφορά ελέγχους ή στοιχεία για 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγοριοποίηση

0-2

Αναμένονται μεσαίας σημασίας κίνδυνοι για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
Ενδεικτικά: 
• Μη εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που δεν είναι απαγορευμένα 

στην Ε.Ε. ή εργαστηριακή ανάλυση υπολειμμάτων με μη εγκεκριμένες δρα-
στικές ουσίες 

• Λάθη στην εγγυημένη σύνθεση ή στις φυσικοχημικές ιδιότητες ή στην ετικέτα 
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 
υπολειμμάτων ή στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον. 

• Ληγμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που δεν ξεπερνούν 50% της προβλε-
πόμενης διάρκειας συντήρησης. 

• Παράβαση του άρθρου 9, παράγραφος 12 που αφορά ελέγχους ή στοιχεία για 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγοριοποίηση

3-4

Αναμένονται μεγάλης σημασίας κίνδυνοι για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
Ενδεικτικά: 
• Κατοχή ή μεταφορά μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων με 

σκοπό τη διάθεση στην αγορά, διάθεση στην αγορά μη εγκεκριμένων φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων με δραστικές ουσίες που είναι απαγορευμένες στην Ε.Ε. 

• Λάθη στην εγγυημένη σύνθεση ή στις φυσικοχημικές ιδιότητες ή στην ετικέτα 
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που δεν προκαλούν κίνδυνο υπολειμμά-
των ή στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον 

• Ληγμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που ξεπερνούν το 50% της προβλεπό-
μενης διάρκειας συντήρησης. 

• Παράβαση του άρθρου 9, παράγραφος 12 που αφορά ελέγχους ή στοιχεία για 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγοριοποίηση

5-6

Μέγεθος
επιχείρησης

Φυσικό πρόσωπο 0
ΕΠΕ 1
ΟΕ 2
ΑΕ 3

Άλλη 0-3

Ένταση δόλου του υπαιτίου. 
Η διαπιστωθείσα παράβαση οδηγεί:

Ασήμαντο παράνομο όφελος του 
ελεγχόμενου 0

Όχι σημαντικό παράνομο όφελος του 
ελεγχόμενου 1

Σημαντικό παράνομο όφελος του 
ελεγχόμενου 2

Η παράβαση δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού 1-3
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Παράγρ. 15, περίπτω-
ση β) του άρθρου 9 
του ν. 4036/2012: 
ο βαθμός απόκλισης 
από την άδεια κυκλο-
φορίας

Μικρός βαθμός απόκλισης (έως ±10% των ορίων που προβλέπονται από τις 
προδιαγραφές του FAO)

0-2

Μεσαίος βαθμός απόκλισης (από ±10% έως και ±30% των ορίων που προβλέπο-
νται από τις προδιαγραφές του FAO ή μη πλήρωση φυσικοχημικών ιδιοτήτων που 
δεν επιφέρουν άμεσα βλαβερές συνέπειες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον)

3-4

Μεγάλος βαθμός απόκλισης (μεγαλύτερος από ±30% των ορίων που προβλέ-
πονται από τις προδιαγραφές του FAO ή μη πλήρωση φυσικοχημικών ιδιοτήτων 
που επιφέρουν άμεσα βλαβερές συνέπειες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον)

5-6

Παράγρ. 15, περίπτω-
ση δ) του άρθρου 9, 
του ν. 4036/2012: 
Η επανάληψη της πα-
ράβασης

Τα όρια των προστίμων διπλασιάζονται και το επιβαλλόμενο πρόστιμο δεν μπο-
ρεί να είναι κατώτερο από το διπλάσιο του προστίμου που επιβλήθηκε προη-
γουμένως

».
3. Το άρθρο 4 της με αριθμό 11753/132494/2014 (ΦΕΚ 

Β'2956) υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4 
Διοικητικές κυρώσεις επί παραβάσεων σε θέματα 
υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων
(άρθρο 13 του ν. 4036/2012)

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, τα κρι-
τήρια επιμέτρησης της παρ. 6 του άρθρου 13 του 
ν. 4036/2012, τα οποία εφαρμόζονται για την επιβολή 
των διοικητικών κυρώσεων και τον καθορισμό του χρη-
ματικού ύψους των διοικητικών προστίμων του άρθρου 
αυτού, νοούνται ως εξής:

α) η επικινδυνότητα της παράβασης για τον άνθρω-
πο όπως προκύπτει από την ανάλυση του βαθμού δι-
ατροφικής επικινδυνότητας: Η εκτίμηση του βαθμού 
διατροφικής επικινδυνότητας διενεργείται σύμφωνα με 
το ισχύον μοντέλο εκτίμηση της διατροφικής επικινδυνό-
τητας (EFSA: PRIMo - Pesticide Residue Intake Model) της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) ή άλλο 
κοινοτικά ή διεθνώς αποδεκτό μοντέλο. Από το μοντέλο 
εκτίμησης διατροφικής επικινδυνότητας στα επίπεδα 
υπολειμμάτων που ανιχνεύονται, ελέγχεται εάν και κατά 
πόσον αυτά υπερβαίνουν τους σχετικούς τοξικολογικούς 
δείκτες οξείας τοξικότητας (IESTI1 ή IESTI2 σε σχέση με 
ARfD/ADI), όσον αφορά την κατανάλωση του προϊόντος 
από παιδιά και ενήλικες και αξιολογείται μόνον η μέγι-
στη τιμή του βαθμού διατροφικής επικινδυνότητας που 
υπολογίζεται από το μοντέλο (στα παιδιά ή στους ενήλι-
κες). Η επικινδυνότητα της παράβασης βαθμολογείται σε 
κλίμακα από ένα (1) έως δώδεκα (12) βαθμούς, ως εξής:

Κριτήριο επιμέτρησης 
διοικητικών κυρώσεων

Χαρακτηριστικά 
παράβασης Βαθμοί

Παράγρ. 6, περίπτωση 
α) του άρθρου 13 του 
ν. 4036/2012: 
Η επικινδυνότητα της πα-
ράβασης για τον άνθρωπο 
όπως προκύπτει από ανά-
λυση του βαθμού διατρο-
φικής επικινδυνότητας

IESTI≤100 0
100<IESTI≤200 1
200<IESTI≤300 2
300<IESTI≤400 3
400<IESTI≤500 5
500<IESTI≤600 6
600<IESTI≤700 7
700<IESTI≤800 8
800<IESTI≤900 9
900<IESTI≤1000 10
1000<IESTI 12

β) To επίπεδο συγκέντρωσης των υπολειμμάτων αξιο-
λογείται από το βαθμό απόκλισης από τα Ανώτατα Όρια 
Υπολειμμάτων (MRLs). Ως βαθμός απόκλισης από τα Ανώ-
τατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs), όπως αυτά ορίζονται 
με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου νοείται το κλάσμα της 
συγκέντρωσης των ανιχνευθέντων υπολειμμάτων R σε 
mg/kg, αφαιρούμενης της αβεβαιότητας της μέτρησης, 
προς τα αντίστοιχα MRLs σε mg/kg, εφεξής R/MRL. Ο 
βαθμός απόκλισης από τα Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων 
(MRLs) βαθμολογείται ως εξής:

Τιμή R/MRL Βαθ-
μοί

Ανιχνευθέντα υπολείμματα προς MRL: R/MRL≤3 1

Ανιχνευθέντα υπολείμματα προς MRL: 3<R/MRL≤4 2

Ανιχνευθέντα υπολείμματα προς MRL: 4<R/MRL≤5 3

Ανιχνευθέντα υπολείμματα προς MRL: 5<R/MRL≤6 4

Ανιχνευθέντα υπολείμματα προς MRL: 6<R/MRL≤7 5

Ανιχνευθέντα υπολείμματα προς MRL: 7<R/MRL≤8 6

Ανιχνευθέντα υπολείμματα προς MRL: 8<R/MRL≤9 7

Ανιχνευθέντα υπολείμματα προς MRL: 9<R/MRL≤10 8

Ανιχνευθέντα υπολείμματα προς MRL: 10<R/MRL 10

Στην περίπτωση που η ανιχνευθείσα δραστική ουσία 
είναι απαγορευμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση προστίθε-
νται 3 επιπλέον βαθμοί στους ανωτέρω υπολογισθέντες.

Στην περίπτωση ήσσονος σημασίας καλλιεργειών, 
όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι της με αριθ. 
10088/115732/26-9-2013 (Β΄ 2587) υπουργική απόφαση 
(ήσσονος σημασίας για το σύνολο των καταπολεμούμε-
νων εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων), οι ανωτέρω υπο-
λογιζόμενοι βαθμοί, αξιολογούνται για την επιμέτρηση 
της κύρωσης στο 50% αυτών.

γ) Όσον αφορά το επίπεδο συγκέντρωσης των υπο-
λειμμάτων και τον αριθμό των δραστικών ουσιών, όταν 
οι δραστικές ουσίες υπολείμματα των οποίων επιφέ-
ρουν κυρώσεις του άρθρου αυτού είναι περισσότερες 
από μία, εφαρμόζονται τα ανωτέρω αναφερόμενα στις 
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ανωτέρω παραγράφους α) και β) για κάθε ανιχνευθείσα 
δραστική ουσία ξεχωριστά. Οι συνολικοί βαθμοί επιμέ-
τρησης καθορίζονται ως εξής: Υπολογίζονται οι βαθμοί 
επιμέτρησης για καθεμία δραστική ουσία χωριστά και 
στη συνέχεια στους μεγαλύτερους βαθμούς επιμέτρη-
ση προστίθενται το 50% των δεύτερων μεγαλύτερων 
βαθμών επιμέτρησης, το 25% των τρίτων μεγαλύτερων 
βαθμών επιμέτρησης και τέλος το 10% για καθένα από 
τους επόμενους βαθμούς επιμέτρησης. 

Το σύνολο των βαθμών που υπολογίζεται με τον τρόπο 
αυτό εφόσον υπερβαίνει τους 25 βαθμούς, περιορίζεται 
στους 25 βαθμούς.».

4. Το άρθρο 5 της με αριθμό 11753/132494/2014 
(ΦΕΚ Β΄ 2956) υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 5 
Διοικητικές κυρώσεις επί παραβάσεων σε θέματα 
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων
(άρθρο 45 του ν. 4036/2012)

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, τα κρι-
τήρια επιμέτρησης της παρ. 11 του άρθρου 45 του 
ν. 4036/2012, τα οποία εφαρμόζονται για την επιβολή 
των διοικητικών κυρώσεων και τον καθορισμό του χρη-
ματικού ύψους των διοικητικών προστίμων του άρθρου 
αυτού, νοούνται ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης των 
στοιχείων της παράβασης. Από την αξιολόγηση προκύ-
πτει η βαθμολόγηση ανά κριτήριο επιμέτρησης όπως 
στον πίνακα που ακολουθεί, οπότε το πρόστιμο υπολογί-
ζεται με βάση τη συνολική βαθμολόγηση της παράβασης 
για τους βαθμούς σε όλα τα κριτήρια αθροιστικά:

Κριτήριο επιμέτρησης 
διοικητικών κυρώσεων Χαρακτηριστικά παράβασης Βαθμοί

Παράγρ. 11, περι-
πτώσεις α) και β) 
του άρθρου 45 του 
ν. 4036/2012: 
Η επικινδυνότητα 
της παράβασης και 
οι συνέπειες που 
προκύπτουν από την 
παράβαση

Δεν αναμένονται σημαντικοί κίνδυνοι για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Ενδεικτικά περιπτώσεις όπως: 
• Χρήση γεωργικών φαρμάκων σε καλλιέργεια όπου δεν επιτρέπεται.
• Εμπορία χωρίς αναγγελία έναρξης γεωργικών φαρμάκων όπου υφίστανται 

υπεύθυνος επιστήμονας και πληρούνται στοιχειωδώς οι προδιαγραφές. 
• Μη τήρηση προδιαγραφών εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που δεν αναμέ-

νεται να προκαλέσει σημαντικούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλ-
λον. 

• Μη τήρηση της ηλεκτρονικής καταγραφής ή συνταγής χρήσης σε ποσοστό 
λιγότερο του 30% των ελεγχόμενων παραστατικών. 

• Παράνομη εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων χωρίς εικονόγραμμα σε ειδικές 
περιοχές του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργι-
κών φαρμάκων. 

• Παράβαση του άρθρου 45, παράγραφος 9 που αφορά ελέγχους ή στοιχεία 
για γεωργικά φάρμακα που εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγοριοποίηση.

1

Αναμένονται μεσαίας σημασίας κίνδυνοι για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
Ενδεικτικά περιπτώσεις όπως: 
• Παράνομη εμπορία γεωργικών φαρμάκων όπου είτε υφίστανται υπεύθυνος 

επιστήμονας ή πληρούνται στοιχειωδώς οι προδιαγραφές. 
• Μη τήρηση προδιαγραφών εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που αναμένεται να 

προκαλέσει μεσαίας σημασίας κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
• Μη τήρηση της ηλεκτρονικής καταγραφής ή συνταγής χρήσης σε ποσοστό 

30%-50% των ελεγχόμενων παραστατικών. 
• Παράνομη εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων με εικονόγραμμα κινδύνου  

σε ειδικές περιοχές του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση 
των γεωργικών φαρμάκων. 

• Παράβαση του άρθρου 45, παράγραφος 9 που αφορά ελέγχους ή στοιχεία 
για γεωργικά φάρμακα που εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγοριοποίηση.

2

Αναμένονται μεγάλης σημασίας κίνδυνοι για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
Ενδεικτικά περιπτώσεις όπως: 
• Παράνομη εμπορία γεωργικών φαρμάκων όπου δεν υφίστανται υπεύθυνος 

επιστήμονας και δεν τεκμηριώνεται ότι πληρούνται στοιχειωδώς οι προδια-
γραφές. 

• Μη τήρηση προδιαγραφών εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που αναμένεται 
να προκαλέσει σημαντικούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

• Μη τήρηση της ηλεκτρονικής καταγραφής ή συνταγής χρήσης σε ποσοστό 
>50% των ελεγχόμενων παραστατικών. 

• Παράνομη εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων με εικονόγραμμα κίνδυνου  
ή  σε ειδικές περιοχές του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική 

χρήση των γεωργικών φαρμάκων. 
• Παράβαση του άρθρου 45, παράγραφος 9 που αφορά ελέγχους ή στοιχεία 

για γεωργικά φάρμακα που εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγοριοποίηση.

3
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Σε περιπτώσεις, όπου υφίσταται εργαστηριακή ανάλυση υπολειμμάτων γεωργι-
κών φαρμάκων πάνω ή μέσα σε φυτικά προϊόντα, από τα ευρήματα της οποίας 
τεκμηριώνεται η διαπιστωθείσα παράβαση της χρήσης γεωργικών φαρμάκων 
χωρίς την τήρηση των επί της συσκευασίας ή της ετικέτας αναγραφόμενων

2 
βαθμοί 
ανά μη 

επι-
τρεπτή 

δρα-
στική 
ουσία

Μέγεθος επιχείρησης Φυσικό πρόσωπο 0
ΕΠΕ 1
ΟΕ 2
ΑΕ 3
Άλλη 0-3

Η παράβαση δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού 1
Στην περίπτωση ήσσονος σημασίας καλλιεργειών, όπως αυτές ορίζονται στο Πα-
ράρτημα Ι της με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (Β΄ 2587) υπουργική απόφαση 
(ήσσονος σημασίας για το σύνολο των καταπολεμούμενων εχθρών, ασθενειών και 
ζιζανίων), οι ανωτέρω υπολογιζόμενοι βαθμοί, αξιολογούνται για την επιμέτρηση 
της κύρωσης στο 50% αυτών.

Το σύνολο των βαθμών που υπολογίζεται με τον τρό-
πο αυτό εφόσον υπερβαίνει τους 15 βαθμούς, περιορί-
ζεται στους 15 βαθμούς.».

5. Το άρθρο 6 της με αριθμό 11753/132494/2014 (ΦΕΚ 
Β' 2956) υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5 
Κατηγορίες χρηματικού ύψους
διοικητικής κύρωσης

1. Για κάθε παράβαση για την οποία επιβάλλονται δι-
οικητικές κυρώσεις διαμορφώνεται μια συνολική βαθ-
μολογία, η οποία προκύπτει από το άθροισμα των συ-
ντελεστών των επιμέρους κριτηρίων επιμέτρησης, όπως 
καθορίζονται στα ανωτέρω άρθρα της παρούσα, η οποία 
προσδιορίζει την κατηγορία του χρηματικού ύψους της 
διοικητικής κύρωσης.

2. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, στις 
παραβάσεις που τιμωρούνται με πρόστιμα σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4036/2012, εφαρμόζο-
νται είκοσι (20) κατηγορίες χρηματικού ύψους διοικητι-
κής κύρωσης αντίστοιχες της συνολικής βαθμολογίας, 
λαμβάνοντας υπόψη το εικοστό της διαφοράς μεταξύ 
της ανώτατης και της κατώτατης τιμής της διοικητικής 
κύρωσης ήτοι: κ= (Β-Α)/20, ως εξής:

Συνολική 
βαθμολογία

Επιβαλλόμενο 
πρόστιμο από

Επιβαλλόμενο 
πρόστιμο έως

0-1 Α Α
2 Α+ κ Α+ (2 x κ)
3 Α+ (2 x κ) Α+ (3 x κ)
4 Α+ (3 x κ) Α+ (4 x κ)
5 Α+ (4 x κ) Α+ (5 x κ)
6 Α+ (5 x κ) Α+ (6 x κ)
7 Α+ (6 x κ) Α+ (7 x κ)
8 Α+ (7 x κ) Α+ (8 x κ)
9 Α+ (8 x κ) Α+ (9 x κ)

10 Α+ (9 x κ) Α+(10 x κ)

11 Α+(10 x κ) Α+(11 x κ)
12 Α+(11 x κ) Α+ (12 x κ)
13 Α+ (12 x κ) Α+ (13 x κ)
14 Α+ (13 x κ) Α+(14 x κ)
15 Α+(14 x κ) Α+ (15 x κ)
16 Α+ (15 x κ) Α+ (16 x κ)
17 Α+ (16 x κ) Α+ (17 x κ)
18 Α+ (17 x κ) Α+ (18 x κ)
19 Α+ (18 x κ) Α+ (19 x κ)
20 Α+ (19 x κ) Β

3. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, στις πα-
ραβάσεις που τιμωρούνται με πρόστιμα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4036/2012, είκοσι πέντε 
(25) κατηγορίες χρηματικού ύψους διοικητικής κύρωσης 
αντίστοιχες της συνολικής βαθμολογίας, λαμβάνοντας 
υπόψη το εικοστό πέμπτο της διαφοράς μεταξύ της ανώ-
τατης και της κατώτατης τιμής της διοικητικής κύρωσης 
ήτοι: κ= (Β-Α)/25, ως εξής:

Συνολική 
βαθμολογία

Επιβαλλόμενο 
πρόστιμο από

Επιβαλλόμενο 
πρόστιμο έως

1 Α Α
2 Α+ κ Α+ (2 x κ)
3 Α+ (2 x κ) Α+ (3 x κ)
4 Α+ (3 x κ) Α+ (4 x κ)
5 A+ (4 x κ) Α+ (5 x κ)
6 Α+ (5 x κ) Α+ (6 x κ)
7 Α+ (6 x κ) Α+ (7 x κ)
8 Α+ (7 x κ) Α+ (8 x κ)
9 Α+ (8 x κ) Α+ (9 x κ)

15 Α+ (9 x κ) Α+ (10 x κ)
11 Α+ (10 x κ) Α+(11 x κ)
12 Α+ (11 x κ) Α+ (12 x κ)
13 Α+ (12 x κ) Α+ (13 x κ)
14 Α+ (13 x κ) Α+ (14 x κ)
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15 Α+ (14 x κ) Α+ (15 x κ)
16 Α+ (15 x κ) Α+ (16 x κ)
17 Α+ (16 x κ) Α+ (17 x κ)
18 Α+ (17 x κ) Α+ (18 x κ)
19 Α+ (18 x κ) Α+ (19 x κ)
20 Α+ (19 x κ) Α+ (20 x κ)
21 Α+ (20 x κ) Α+ (21 x κ)
22 Α+ (21 x κ) Α+ (22 x κ)
23 Α+ (22 x κ) Α+ (23 x κ)
24 Α+ (23 x κ) Α+ (24 x κ)
25 Α+ (24 x κ) Β

4. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, στις 
παραβάσεις που τιμωρούνται με πρόστιμα σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4036/2012, εφαρ-
μόζονται δέκα πέντε (15) κατηγορίες χρηματικού ύψους 
διοικητικής κύρωσης αντίστοιχες της συνολικής βαθ-
μολογίας, λαμβάνοντας υπόψη το δέκατο πέμπτο της 
διαφοράς μεταξύ της ανώτατης και της κατώτατης τιμής 
της διοικητικής κύρωσης ήτοι: κ= (Β-Α)/15, ως εξής:

Συνολική 
βαθμολογία

Επιβαλλόμενο 
πρόστιμο από

Επιβαλλόμενο 
πρόστιμο έως

1 Α Α
2 Α+ κ Α+ (2 x κ)
3 Α+ (2 x κ) Α+ (3 x κ)
4 Α+ (3 x κ) Α+ (4 x κ)
5 Α+ (4 x κ) Α+ (5 x κ)
6 Α+ (5 x κ) Α+ (6 x κ)
7 Α+ (6 x κ) Α+ (7 x κ)

8 Α+ (7 x κ) Α+ (8 x κ)
9 Α+ (8 x κ) Α+ (9 x κ)

10 Α+ (9 x κ) Α+(10 x κ)
11 Α+(10 x κ) Α+(11 x κ)
12 Α+(11 x κ) Α+ (12 x κ)
13 Α+ (12 x κ) Α+ (13 x κ)
14 Α+ (13 x κ) Α+(14 x κ)
15 Α+(14 x κ) Β

5. Όταν οι παραβάσεις είναι περισσότερες από μία, το 
συνολικό χρηματικό ύψος των διοικητικών κυρώσεων 
για το σύνολο των παραβάσεων καθορίζεται ως εξής: 
Υπολογίζεται το χρηματικό ύψος της διοικητικής κύρω-
σης για καθεμία παράβαση χωριστά και στη συνέχεια 
στο μεγαλύτερο χρηματικό ύψος προστίθενται το 50% 
του δεύτερου μεγαλύτερου χρηματικού ύψους, το 25% 
του τρίτου μεγαλύτερου χρηματικού ύψους και τέλος 
το 10% για καθένα από τα επόμενα χρηματικά ύψη.».

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2018

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ  
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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