Προεδρικό Διάταγμα υπ'Αριθμ. 253
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 264/2000 «Καθορισμός των
απαιτουμένων προσόντων και προϋποθέσεων φυσικών και νομικών
προσώπων για τη χορήγηση άδειας εμπορίας
φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α 217).

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 7 του Ν.Δ. 220/1973 «Περί εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών φαρμάκων»
(Α~ 272), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του Ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της
κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών
οργανώσεων και άλλες διατάξεις « (Α~ 242). β) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και
κυβερνητικά όργανα» (Α~137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του
θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των
επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις»
(Α~154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγρ. 2 α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α~ 38).
2. Την 399580/30.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη» (Β~ 1479).
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Την 430/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Γεωργίας,

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1.

Η περίπτωση β του άρθρου 1 του Π.Δ. 264/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «β) Έχουν πτυχίο γεωπόνου
Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή πτυχίο Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή
Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών
Εκμεταλλεύσεων Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής των άρθρων 1, 2 και 7 του
Π.Δ. 109/1989 (Α~ 47) ή το με βάση το άρθρο 5 του Ν. 1865/1989 (Α~ 210) ισότιμο πτυχίο του αντίστοιχου

Τμήματος Φυτικής Παραγωγής Κέντρου Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.)
της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής». Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.

Αθήνα, 2002-09-25
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