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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  ΠΟΛ: 1207 (1)
Αρμοδιότητα για τις διαδικασίες Κ.Β.Σ. και ν.1809/1988 

λόγω έναρξης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επι−
χειρήσεων, συγχώνευσης άλλων ή αναστολής λει−
τουργίας και μεταφοράς αρμοδιοτήτων. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και ζ΄ του άρθρου 

38 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 − ΦΕΚ 84 Α΄/26.5.1992), όπως 
ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του 
ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄/22.8.2011) με τις οποίες συστή−
νεται Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, στην αρμοδιότητα 
της οποίας θα υπάγονται όλες οι «μεγάλες επιχειρή−
σεις» που εδρεύουν στην Ελληνική επικράτεια.

3. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτω−
σης γ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν. 4002/
2011. 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του 
ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄/5.10.1988).

5. Την Δ6Α 1133675 ΕΞ 2011/23.9.2011 (ΦΕΚ 2151 Β΄/
27.9.2011) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί 
έναρξης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσε−
ων.

6. Την αναγκαιότητα καθορισμού, προς άρση αμφισβη−
τήσεων του αρμόδιου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για την εφαρ−
μογή ορισμένων διατάξεων του Κ.Β.Σ. και του ν. 1809/
1988 για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην αρμοδιό−
τητα της «νέας» Δ.Ο.Υ. και παράλληλα τη διευκόλυνση 
των διαδικασιών.

7. Την αριθμ. Υ350/8.7.2011 (ΦΕΚ 1603/11.7.2011) Απόφα−
ση περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών.

8. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπά−
νη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασί 
ζούμε:

1. Ορίζουμε τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επι−
χειρήσεων αρμόδιο:

1.1. Για τη θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων 
όλων των εγκαταστάσεων των μεγάλων επιχειρήσεων 
που βρίσκονται στο Νομό Αττικής και για την αποδοχή 
των γνωστοποιήσεων, που ορίζονται από τις διατάξεις 
του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ή του ν. 1809/1988, και αφορούν 
τις εγκαταστάσεις αυτές.

1.2. Για την έκδοση αποφάσεων περί αποδοχής ή μη 
αιτημάτων − εγκρίσεων, που προβλέπονται ως δικαι−
ώματα του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. με τις διατάξεις των 
αναφερομένων στην προηγούμενη περίπτωση νομο−
θετημάτων.

2. Ορίζουμε τον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. που είχε οριστεί, 
πριν την ισχύ των διατάξεων της παραγράφου 6 του 
άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄/22.8.2011), αρ−
μόδιο:

2.1. Για τη θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων 
των εγκαταστάσεων των μεγάλων επιχειρήσεων, που 
βρίσκονται εκτός νομού Αττικής και αφορούν αυτές.

Ειδικά για τις περιπτώσεις που υφίσταται κώλυμα 
θεώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις:

α. της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ.,
β. της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 2084/1992 

(ΦΕΚ 165 Α΄/1992) και της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 
4 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄),

γ. της περίπτωσης α’ της παραγράφου Β’ της Κοινή 
Υπουργική Απόφαση 269051/1998 (ΦΕΚ 961 Β΄/9.9.1998), 
αρμόδιος για την έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης 
θεώρησης είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων 
Επιχειρήσεων.

Για τη διευκόλυνση της συγκεκριμένης διαδικασίας, η 
σχετική αίτηση μπορεί να υποβάλλεται στον αρμόδιο 
Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., πριν του ορισμού ως αρμοδίου 
του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, 
με υποχρέωση διαβίβασης αυτής αυθημερόν στον τε−
λευταίο, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

2.2. Για την παραλαβή των γνωστοποιήσεων που ορί−
ζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. των εγκαταστάσεων 



33766 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

των μεγάλων επιχειρήσεων που βρίσκονται εκτός νομού 
Αττικής και αφορούν αυτές.

2.3. Για την παραλαβή των ακόλουθων γνωστοποιήσε−
ων και καταστάσεων, των μεγάλων επιχειρήσεων που η 
έδρα τους βρίσκεται εκτός Νομού Αττικής και αφορούν 
αυτές, με υποχρέωση διαβίβασης εντός ευλόγου χρόνου 
στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

α. Δήλωση κατάσταση της παραγράφου 6α της ΑΥΟ 
1051082/549/ΠΟΛ.1082/ 2.6.2003 (ΦΕΚ 743 Β΄/10.6.2003),

β. Κατάσταση της παραγράφου 3α της ΑΥΟ 
1051083/550/ΠΟΛ.1083/2.6.2003 (ΦΕΚ 794 Β΄/19.6.2003),

γ. Του αντιτύπου του Δελτίου Αποστολής ή του Τι−
μολογίου − Δελτίου Αποστολής από τον αγοραστή φο−
ρολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων 
και

δ. Των δηλώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 
του ν. 1809/1988.

3. Οι επιχειρήσεις που έχουν θεωρήσει φορολογικά 
στοιχεία στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ., 
πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της «Δ.Ο.Υ. 
Μεγάλων Επιχειρήσεων», στην αρμοδιότητα της οποίας 
υπάγονται πλέον, μπορούν να συνεχίσουν να εκδίδουν 
τα εν λόγω φορολογικά στοιχεία, χωρίς να προβούν 
σε διόρθωση της αναγραφόμενης σε αυτά Δ.Ο.Υ., μέχρι 
εξαντλήσεως τους.

Θεωρήσεις ή άλλες ενέργειες που σχετίζονται με την 
εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και του ν. 1809/1988 
που έγιναν από τιςΔ.Ο.Υ., που ήταν αρμόδιες μέχρι την 
έναρξη ισχύος της παρούσας, θεωρούνται έγκυρες.

4. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας, συγχώνευ−
σης ή μετασχηματισμού Δ.Ο.Υ., η Δ.Ο.Υ. που προκύπτει 
ως διάδοχη κατάσταση είναι αρμόδια για την εφαρ−
μογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) και του 
ν.1809/1988 και των σχετικών αποφάσεων που έχουν 
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των ως άνω νομοθετημά−
των, εκτός αν άλλη ορίζεται στις κατ’ ιδίαν διατάξεις. 
Τα μέσα θεώρησης (διατρητικές μηχανές) βιβλίων και 
στοιχείων και τα δεδομένα των αρχείων που σχετίζο−
νται με την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, περιέρ−
χονται στη Δ.Ο.Υ. που καθίσταται αρμόδια σύμφωνα 
με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα,  4 Οκτωβρίου 2011

Ο ΑNΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

F
     Αριθμ.: 101137 (2)
Ορισμός των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών στις Περι−

φερειακές Ενότητες και καθορισμός των καθηκό−
ντων τους. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των σε εκτέλεση αυτού 
εκδοθέντων Π.Δ.

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικο−
ποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του 
Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

γ) των άρθρων 1 παράγραφος 3 και 2 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ) περίπτωση iv) του Π.Δ. 365/02(ΦΕΚ Α΄307) 
«Μέτρα προστασίας κατά την εισαγωγή στη χώρα ή 
μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά 
προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερι−
κό της, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/29/Ε.Κ. 
του Συμβουλίου και των Οδηγιών 92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 
93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 2001/33/ΕΚ, 2002/28/ΕΚ 
και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής», όπως ισχύει, καθώς και 
του άρθρου 25 του ιδίου Π.Δ., όπως ισχύει.

δ) του άρθρου 36 του Π.Δ. 402/1988 (Α΄ 187) «Οργανι−
σμός του Υπουργείου Γεωργίας».

2. Το Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς».

3. Την υπ’ αριθ. 155540/2011 (Β΄ 1588) κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη 
Δριβελέγκα».

4. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονο−
μίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

5. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση ορίζονται οι φυτοϋγειονο−
μικοί ελεγκτές στις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) και 
καθορίζονται τα καθήκοντα τους.

Άρθρο 2
Καθήκοντα

1. Στους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές της στήλης 4 
του Παραρτήματος της παρούσας, ανατίθενται τα κα−
θήκοντα εφαρμογής της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας 
όπως ισχύει και ειδικότερα:

α) Η διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων στις 
αποστολές των φυτών, φυτικών προϊόντων και των 
άλλων αντικειμένων προέλευσης τρίτων χωρών που 
προορίζονται να εισαχθούν στη Χώρα ή μέσω αυτής 
στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 
είναι υπό καθεστώς διαμετακόμισης (transit), εκτός από 
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τις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδος, Αχαΐας, Ηρα−
κλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Μαγνησίας 
και την Περιφέρεια Αττικής, όπου οι ανωτέρω έλεγχοι 
διενεργούνται από τους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές 
των οικείων Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών 
και Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.) του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

β) Η σύνταξη και η τήρηση του Μητρώου εγγραφής 
των παραγωγών, διακινητών, εξαγωγέων, εισαγωγέων 
φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων ή 
ενώσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 365/ 
2002 (Α΄ 307) όπως ισχύει.

γ) Η διενέργεια των προβλεπόμενων:
i) τακτικών ελέγχων, για τη διατήρηση της εγγραφής 

στο Μητρώο, στις εγκαταστάσεις των εγγεγραμμένων 
στο εν λόγω Μητρώο.

ii) σποραδικών ελέγχων στην εσωτερική αγορά.
και
iii) επιλεκτικών ελέγχων (στοχευμένων), στην περί−

πτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν τηρήθηκαν μία 
ή περισσότερες διατάξεις της φυτοϋγειονομικής νομο−
θεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ.365/2002 (ΦΕΚ 
Α΄ 307) όπως ισχύει.

δ) Οι έλεγχοι που προβλέπονται στο πρόγραμμα και 
στη μεθοδολογία των επισκοπήσεων (surveys), σύμφωνα 
με το άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση η) του Π.Δ. 
365/2002 (ΦΕΚ Α΄ 307) όπως ισχύει, το Π.Δ. 27/2009 (Α΄ 
46) «Καθορισμός κανόνων διενέργειας επισκοπήσεων 
για την αναγνώριση προστατευομένων ζωνών στη Χώρα, 
σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/70/ΕΟΚ της Επι−
τροπής», τον Κανονισμό 690/2008/ΕΚ (L193/1, 22.7.2008) 
«για την αναγνώριση προστατευόμενων ζωνών που είναι 
εκτεθειμένες σε ιδιαίτερους φυτοϋγειονομικούς κινδύ−
νους στην Κοινότητα» όπως ισχύει και τις Αποφάσεις 
της Επιτροπής της ΕΕ.

ε) Η λήψη των επισήμων μέτρων, σύμφωνα με τα άρ−
θρα 12 παράγραφος 3, 14 παράγραφος 4 και 15γ) παρά−
γραφος 7 του Π.Δ. 365/2002 (ΦΕΚ Α΄ 307) όπως ισχύει.

στ) Η σύνταξη και αποστολή, στη Διεύθυνση Προστα−
σίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, της αιτιολογημένης έκθεσης 
για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 34α) του Ν. 2147/1952 (ΦΕΚ Α΄ 155) όπως 
ισχύει.

ζ) Η υποβολή μηνυτήριας αναφοράς στην οικεία Εισαγ−
γελική Αρχή, για την επιβολή των ποινικών κυρώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 2147/1952 (ΦΕΚ Α΄ 155) 
όπως ισχύει.

η) Οι προβλεπόμενοι έλεγχοι για την έγκριση του 
περιεχομένου και του τύπου ενός:

i) φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου.
ii) φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου που να ισχύει για 

μια Προστατευόμενη Ζώνη (Π.Ζ).
iii) φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου αντικατάστασης.
και
iv) φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου αντικατάστασης 

που να ισχύει για μια Π.Ζ.
θ) Η διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων στις 

αποστολές των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικείμενων που προορίζονται να εξαχθούν σε μια τρί−
τη χώρα και η έκδοση ενός:

i) πιστοποιητικού φυτοϋγείας.
ή
ii) πιστοποιητικού φυτοϋγείας επανεξαγωγής,
εφόσον απαιτείται από τη φυτοϋγειονομική νομοθεσία 

της τρίτης χώρας.
Οι ανωτέρω έλεγχοι περιλαμβάνουν και τους προβλε−

πόμενους ελέγχους για τη διαπίστωση της σήμανσης 
των ξύλινων μέσων συσκευασίας που συνοδεύουν κάθε 
αποστολή, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Φυτοϋγει−
ονομικών Μέτρων Νο.15 (ISPM 15) IPPC/FAO.

ι) Η άμεση έγγραφη ενημέρωση της Διεύθυνσης Προ−
στασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την τυχόν εμφάνιση ενός 
επιβλαβούς οργανισμού του οποίου η παρουσία δεν 
ήταν προηγουμένως γνωστή.

ια) Η υλοποίηση των μέτρων που προβλέπονται, σύμ−
φωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 365/2002 (ΦΕΚ Α΄ 307) 
όπως ισχύει, τους Κανονισμούς και τις Αποφάσεις της 
Επιτροπής της Ε.Ε.

ιβ) Η συμμετοχή των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών σε 
ενημερωτικές συσκέψεις που οργανώνει το οικείο ΠΚΠΦ 
και ΠΕ, για την παροχή τεχνικών οδηγιών και για το 
συντονισμό των φυτοϋγειονομικών ελέγχων σύμφωνα 
με το άρθρο 36 του Π.Δ. 402/1988 (Α΄ 187) «Οργανισμός 
Υπουργείου Γεωργίας» όπως ισχύει.

2. Στους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές της στήλης 5 
του Παραρτήματος της παρούσας ανατίθενται τα πα−
ρακάτω καθήκοντα:

α) Η διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων στις 
αποστολές των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικείμενων που προορίζονται να εξαχθούν σε μια τρί−
τη χώρα και η έκδοση ενός:

i) πιστοποιητικού φυτοϋγείας.
ή
ii) πιστοποιητικού φυτοϋγείας επανεξαγωγής,
εφόσον απαιτείται από τη φυτοϋγειονομική νομοθεσία 

της τρίτης χώρας.
Οι ανωτέρω έλεγχοι περιλαμβάνουν και τους προβλε−

πόμενους ελέγχους για τη διαπίστωση της σήμανσης 
των ξύλινων μέσων συσκευασίας που συνοδεύουν κάθε 
αποστολή, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Φυτοϋγει−
ονομικών Μέτρων Νο.15 (ISPM 15) IPPC/FAO.

β) Η συνδρομή τους στο έργο των φυτοϋγειονομικών 
ελεγκτών της στήλης 4 του Παραρτήματος της παρού−
σας όπου κρίνεται αναγκαίο.

3. α) Το πιστοποιητικό φυτοϋγείας και το πιστοποιη−
τικό φυτοϋγείας επανεξαγωγής συντάσσονται από ένα 
φυτοϋγειονομικό ελεγκτή, στον τόπο διενέργειας των 
προβλεπόμενων ελέγχων, εφόσον υπάρχει η κατάλληλη 
ηλεκτρονική υποδομή, διαφορετικά από ένα φυτοϋγειο−
νομικό ελεγκτή στην οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού 
ελέγχου, με βάση την πιστοποίηση του φυτοϋγειονομι−
κού ελεγκτή που διενήργησε τους ελέγχους.

β) Στην περίπτωση που μία αποστολή αποτελείται 
από δύο ή περισσότερα φορτία και οι προβλεπόμενοι 
έλεγχοι διενεργούνται διαδοχικά σε περισσότερες της 
μιας Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας, το Πιστο−
ποιητικό Φυτοϋγείας για όλα τα φορτία μπορεί να εκ−
δίδεται από την υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου 
της τελευταίας Περιφερειακής Ενότητας με βάση την 
πιστοποίηση των υπηρεσιών φυτοϋγειονομικού ελέγχου 
των προηγούμενων Περιφερειακών Ενοτήτων και των 
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ελέγχων της υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου της 
τελευταίας Περιφερειακής Ενότητας.

γ) Στην περίπτωση που η τελευταία υπηρεσία φυτο−
ϋγειονομικού ελέγχου για την εξαγωγή ή την επανεξα−
γωγή μιας αποστολής είναι ένα ΠΚΠΦ & ΠΕ το προβλε−
πόμενο πιστοποιητικό φυτοϋγείας ή το πιστοποιητικό 
φυτοϋγείας επανεξαγωγής εκδίδεται από το εν λόγω 
ΠΚΠΦ & ΠΕ.

δ) Ένας φυτοϋγειονομικός ελεγκτής, αμέσως μετά 
την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων σε μία 
αποστολή ή σε ένα φορτίο και προκειμένου να διασφα−
λίζεται η ταυτότητα, η ακεραιότητα και το φυτοϋγειο−

νομικό καθεστώς (η φυτοϋγειονομική ασφάλεια) κατά 
τη μεταφορά του, σφραγίζει την εν λόγω αποστολή ή 
το εν λόγω φορτίο.

ε) Η αποσφράγιση μιας αποστολής ή ενός φορτίου 
διενεργείται από μία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγ−
χου ή από μία άλλη αρμόδια υπηρεσία (π.χ. τελωνειακή 
υπηρεσία).

4. Τα ΠΚΠΦ & ΠΕ σε έκτακτες περιπτώσεις μπορούν 
να ασκούν τα καθήκοντα των Π.Ε. που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μετά από 
έγγραφο αίτημα των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονο−
μίας και Κτηνιατρικής των οικείων Π.Ε.
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Άρθρο 4
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται η υπ’ αριθμ. 125249/2008 (Β΄ 2712) κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 135239/ 
2009 (Β΄ 2518), 184413/2010 (Β΄ 671) και 186201/2010 (Β΄ 1000) όμοιες αποφάσεις.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2011
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