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ΠΡΟΣ: 
 
 

 
ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: «Κατευθυντήριες οδηγίες επί της διαδικασίας έκδοσης φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων 

σε φυτά προς φύτευση» 

Σχετ.:  
1. το έγγραφο 2838/72654/05.03.2020 του Τµήµατος Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου, της ∆/νσης 

Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, της Γενικής ∆/νσης Γεωργίας, του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων (Υπ.Α.Α. & Τ.), µε θέµα «Κατευθυντήριες οδηγίες επί της διαδικασίας 
έκδοσης φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων σε φυτά προς φύτευση»· 

2. τα έγγραφά µας1: 
α. 725298(28157)ΠΕ/06.08.2020, µε θέµα «∆ιαδικασία εγγραφής στο νέο επίσηµο µητρώο 

επαγγελµατιών/υπευθύνων επιχείρησης και έκδοσης φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων από τις 
14 ∆εκεµβρίου 2019» 

β. 792853(28036)ΠΕ/19.02.2020, µε θέµα «Εκτελεστικός κανονισµός (ΕΕ) 2019/2072 για τη 
θέσπιση ενιαίων όρων για την εφαρµογή του νέου κανονισµού για τη φυτοϋγεία (ΕΕ) 
2016/2031»· και  

γ. 3722/84848/ΠΕ/13.11.2019, µε θέµα «14η ∆εκεµβρίου 2019: Εφαρµογή Νέου 
Φυτοϋγειονοµικού Καθεστώτος στην ΕΕ. - Προδιαγραφές Μορφοτύπου 
Φυτοϋγειονοµικού ∆ιαβατηρίου»· 

3.  ο Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 2019/20722 της Επιτροπής· 
4.  ο Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµός (ΕΕ) 2019/17023 της Επιτροπής· 

                                                 
1 Βλ. ιστοσελίδα µας http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=955 στο πεδίο «Φυτοϋγειονοµικό 
καθεστώς». 
 
2 Τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 2019/2072 της Επιτροπής της 28ης Νοεµβρίου 2019 (L319/1, 10.12.2019) «για τη 
θέσπιση ενιαίων όρων για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, όσον αφορά τα προστατευτικά µέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισµών και για την κατάργηση 
του Κανονισµού (ΕΚ) 690/20081 της Επιτροπής και την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2018/2019 της 
Επιτροπής», σας τον αποστείλαµε µέσω του εγγράφου µας 792853(28036)ΠΕ/19.02.2020, το οποίο µαζί µε τα συνηµµένα 
του βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα µας http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=955 στο πεδίο 
«Φυτοϋγειονοµικό Καθεστώς».  
 
3  Tον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό (ΕΕ) 2019/1702 της Επιτροπής της 1ης Αυγούστου 2019 (L560/8, 11.10.2019) 
«για τη συµπλήρωση του κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µέσω της 
κατάρτισης του καταλόγου των επιβλαβών οργανισµών προτεραιότητας», σας τον αποστείλαµε µέσω του εγγράφου µας 
24163(566)/27.02.2020, το οποίο βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα µας 
http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=955 στο πεδίο «Φυτοϋγειονοµικό Καθεστώς». 
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5. ο  Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 2017/23134 της Επιτροπής· 
6. ο Κανονισµός (ΕΕ) 2017/6255 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και  
7. ο Κανονισµός (ΕΕ) 2016/20316 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 
 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας υπενθυµίζουµε ότι «από τις 14 ∆εκεµβρίου 2019 

εφαρµόζεται στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. νέα φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία σύµφωνα µε την οποία: 

 

� για όλα τα φυτά προς φύτευση απαιτείται πλέον έκδοση φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου για 

να διακινηθούν στην επικράτεια της Ένωσης σύµφωνα µε το άρθρο 79 παρ. 1 (α) του Καν. 

(ΕΕ) 2016/2031 & το Παράρτηµα XIII παρ. 1 του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2019/2072 (Βλ. 

2β & 2γ σχετικά έγγραφά µας, αντίστοιχα)· 

 

�  εκδίδεται φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο σε φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα εφόσον 

αυτά πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 85 του Καν. (ΕΕ) 2016/2031· 

 

� µε τη νέα φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία που ισχύει από τις 14.12.2019 τα φυτά, για τα οποία θα 

εκδίδονται φυτοϋγειονοµικά διαβατήρια, µπορούν να χωριστούν σε δύο οµάδες: 

 

Α) στα φυτά που απαιτείται η απουσία επιβλαβών οργανισµών καραντίνας του 

Παραρτήµατος ΙΙ και πρέπει να τηρούν τις φυτοϋγειονοµικές απαιτήσεις που 

αναφέρονται στα Παραρτήµατα IV, V & VIII του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2019/2072, 

                                                                                                                                                                       
 
4 Tον Κανονισµό (ΕΕ) 2017/2313 της Επιτροπής της 13ης ∆εκεµβρίου 2017 (L331/44, 14.12.2017) «που καθορίζει τις 
προδιαγραφές µορφοτύπου του φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου για τη διακίνηση εντός της επικράτειας της Ένωσης και 
του φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου για την είσοδο σε προστατευόµενη ζώνη και τη διακίνηση εντός αυτής», σας τον 
αποστείλαµε µέσω του εγγράφου µας 3722/84848/ΠΕ/13.11.2019, το οποίο βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα µας 
http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=955 στο πεδίο «Φυτοϋγειονοµικό Καθεστώς». 
 
5 Ο Κανονισµός (ΕΕ) 2017/625 (κανονισµός για τους επίσηµους ελέγχους) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 (L95/1, 07.04.2017) θεσπίζει το πλαίσιο για τη διενέργεια των επίσηµων ελέγχων και 
άλλων επίσηµων δραστηριοτήτων για την εξακρίβωση της ορθής εφαρµογής της νοµοθεσίας της Ένωσης για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα. Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 165, τροποποιεί τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/2031 (νέος 
κανονισµός για τη φυτοϋγεία) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016. 
(L317/4, 23.11.2016). Με το έγγραφό µας 57237(1646)/07.02.2020, το οποίο βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα µας 
http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=955 στο πεδίο «Φυτοϋγειονοµικό Καθεστώς», σας 
αποστείλαµε ενοποιηµένη εκδοχή του 2017/625.  
 
6 Τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016 
(L317/4, 23.11.2016), «σχετικά µε προστατευτικά µέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισµών, την τροποποίηση 
των κανονισµών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) 
αριθ. 1143/2014, και την κατάργηση των οδηγιών του Συµβουλίου 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 
2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ», µε τον οποίο τέθηκε σε εφαρµογή από τις 14 ∆εκεµβρίου 2019 το νέο 
καθεστώς φυτοϋγείας στην ΕΕ, σας τον είχαµε αποστείλει µε το έγγραφό µας  3722/84848/ΠΕ/13.11.2019, το οποίο 
βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα µας http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=955 στο πεδίο 
«Φυτοϋγειονοµικό Καθεστώς». Την ενοποιηµένη εκδοχή του σας την είχαµε επίσης αποστείλει µέσω του εγγράφου µας 
792853(28036)ΠΕ/19.02.2020. 
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καθώς και ειδικές απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στις Εκτελεστικές Αποφάσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποφυγή εισόδου ή εξάπλωσης στην επικράτεια της 

Ένωσης επιβλαβών οργανισµών καραντίνας (π.χ. Xylella fastidiosa, κ.λπ.)· 

 

Β) στα φυτά που δεν έχουν ειδικές απαιτήσεις και για την έκδοση φυτοϋγειονοµικού 

διαβατηρίου απαιτείται η απουσία επιβλαβών οργανισµών καραντίνας του 

Παραρτήµατος ΙΙ του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2019/2072. 

 

� Στην πρώτη οµάδα φυτών απαιτείται να γίνονται από τους επαγγελµατίες αιτήσεις (βλ. 

συνηµµένο) για έγκριση έκδοσης φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων ανά φυτικό είδος και ανά 

κωδικό ιχνηλασιµότητας οπότε και η αρµόδια αρχή φυτοϋγειονοµικού ελέγχου θα χορηγεί 

έγκριση έκδοσης φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου ανά αίτηση και ανά φυτικό είδος. 

 

� Στη δεύτερη οµάδα φυτών οι επαγγελµατίες θα µπορούν ανά καλλιεργητική περίοδο να 

υποβάλλουν αιτήσεις για έγκριση έκδοσης φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων που η κάθε µία θα 

περιλαµβάνει: 

 

1. Περισσότερα του ενός είδη φυτών [για διευκόλυνση των διαδικασιών 

ιχνηλασιµότητας ο µέγιστος αριθµός φυτών ανά αίτηση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 

δέκα (10) βοτανικά είδη]. Μέριµνα πρέπει να λαµβάνεται για την οµαδοποίησή τους 

σύµφωνα µε οµοειδείς φυτοϋγειονοµικά συνθήκες καλλιέργειάς τους, π.χ. καλλιέργεια 

στην ίδια θερµοκηπιακή µονάδα. 

2. Τις βοτανικές ονοµασίες των αιτούµενων ειδών. 

3. Την ποσότητα (αριθµό) των φυτών ανά είδος. 

4. Τον κωδικό ιχνηλασιµότητας ο οποίος θα περιλαµβάνει τουλάχιστον όλους τους 

αριθµούς παρτίδων των φυτικών ειδών της εκάστοτε αίτησης καθώς και οποιοδήποτε 

άλλο στοιχείο (π.χ. κωδικός αγροτεµαχίου, ηµεροµηνία φύτευσης κ.λπ.) ώστε να 

διασφαλιστεί η ιχνηλασιµότητα που απαιτείται σύµφωνα µε τα άρθρα 69 & 70 του Καν. 

(ΕΕ) 2016/2031. 

 

� Η αρµόδια αρχή φυτοϋγειονοµικού ελέγχου θα χορηγεί έγκριση έκδοσης φυτοϋγειονοµικών 

διαβατηρίων στα φυτά που αναφέρονται στην αίτηση έπειτα από την πραγµατοποίηση ελέγχου 

και ο επαγγελµατίας θα πρέπει να εκδίδει ξεχωριστά φυτοϋγειονοµικά διαβατήρια για κάθε 

ένα από τα είδη που θα αναγράφονται στην αίτηση έκδοσης φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων. 
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Αρµόδιες αρχές για την έκδοση των φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων. 

 

� Οι ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆.Α.Ο. & Κ.) των Π.Ε. της Χώρας είναι 

υπεύθυνες για τη διαπίστωση τήρησης των προβλεπόµενων απαιτήσεων των παραγράφων α), 

γ), δ) και ε) του άρθρου 85 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031. Για την περιοχή ευθύνης µας 

υπεύθυνη για τη διαπίστωση της τήρησης των εν λόγω προβλεπόµενων απαιτήσεων είναι η 

δική µας Υπηρεσία: ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (∆.Α.Ο. & Α. Μ.Ε.Θ.). 

 

� Τα Τµήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (Τ.Α.Α. & Ε.) των Αποκεντρωµένων 

Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. & Τ. είναι υπεύθυνα για τη διαπίστωση τήρησης των προβλεπόµενων 

απαιτήσεων της παραγράφου β) του άρθρου 85 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031. Για την 

περιοχή ευθύνης µας υπεύθυνο για τη διαπίστωση της τήρησης των εν λόγω προβλεπόµενων 

απαιτήσεων είναι το Τ.Α.Α. & Ε. Θεσσαλονίκης. 

 

� Τα Τ.Α.Α. & Ε. χορηγούν σχετική βεβαίωση προς τις ∆.Α.Ο. & Κ. σχετικά µε την τήρηση των 

απαιτήσεων της προηγούµενης παραγράφου. Για την περιοχή ευθύνης µας είναι το Τ.Α.Α. & 

Ε. Θεσσαλονίκης που χορηγεί τη σχετική βεβαίωση στη δική µας Υπηρεσία (∆.Α.Ο. & Α. 

Μ.Ε.Θ.) σχετικά µε την τήρηση των απαιτήσεων της παραγράφου β) του άρθρου 85 του 

Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031. 

 

� Η έκδοση φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων γίνεται από τις ∆ΑΟΚ των Π.Ε Ενοτήτων της 

Χώρας εφόσον τηρούνται οι ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 85 του κανονισµού 2016/2031. 

Για την περιοχή ευθύνης µας η έκδοση φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων γίνεται από τη δική 

µας Υπηρεσία (∆.Α.Ο. & Α. Μ.Ε.Θ.). 

 

� Οι ειδικές προβλέψεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος (Π.∆.) 30/2006 (Α΄ 28) διατηρούνται σε 

ισχύ. Οι ετικέτες πιστοποίησης των σπόρων προς σπορά των ειδών Solanum tuberosum, 

Helianthus annuus, Lycopersicon lycopersicum, Phaseolus L. & Medicago sativa που 

χρησιµοποιούνται και ως φυτοϋγειονοµικά διαβατήρια, πρέπει να είναι σύµφωνες µε τον νέο 

µορφότυπο φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου όπως αυτό αναφέρεται στο Παράρτηµα VII, 

Μέρος Γ΄, του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου και στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήµατος του Εκτελεστικού Κανονισµού 

2017/2313 της Επιτροπής (Βλ. 2γ σχετικό έγγραφό µας ή/και υποσηµειώσεις 4 & 6). 
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� Όταν εισέρχεται στην επικράτεια της Ένωσης από τρίτη χώρα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο 

αντικείµενο για τη διακίνηση του οποίου στην επικράτεια της Ένωσης απαιτείται 

φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο, το διαβατήριο αυτό εκδίδεται εφόσον οι επίσηµοι έλεγχοι στα 

σηµεία ελέγχου των συνόρων (συνοριακοί σταθµοί ελέγχου) σχετικά µε την εισαγωγή του, 

έχουν ολοκληρωθεί ικανοποιητικά και έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι το φυτό, φυτικό 

προϊόν ή άλλο αντικείµενο πληροί τις ουσιαστικές απαιτήσεις για την έκδοση 

φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου σύµφωνα µε το άρθρο 85 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031.». 

 

 

Συνηµµένο:  

η αίτηση7 για την έγκριση σύνταξης και εκτύπωσης ενός τυποποιηµένου φυτοϋγειονοµικού 

διαβατηρίου ή ενός φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου αντικατάστασης. 

 

 

Μ.Ε.Α. 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

κ.α.α. 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Θα ακολουθήσει αποστολή εγγράφου µας µε το νέο υπόδειγµα αίτησης αµέσως µόλις ολοκληρωθεί η ενσωµάτωση 
στην εθνική φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία της νέας ενωσιακής νοµοθεσίας για τη φυτοϋγεία µε ένα νέο Προεδρικό 
∆ιάταγµα στη θέση των Π.∆. 365/2002 (Α΄ 307) και 30/2006 (Α΄ 28).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
ΠΡΟΣ: 
 

Επαγγελµατίες
8/υπευθύνους επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης φυτών9 της Μ.Ε. 

Θεσσαλονίκης εγγεγραµµένους στο Μητρώο για τη δυνατότητα χρήσης φυτοϋγειονοµικού 
διαβατηρίου [Υπ’ όψιν υπευθύνων φυτοϋγειονοµικών θεµάτων (Μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας)] 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 
1.  Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Θεσ/νίκης [Πρώην Κέντρο Ελέγχου Πιστοποίησης 

Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασµάτων (ΚΕ.Π.Π.Υ.Ε.Λ.) Θεσ/νίκης], Λ. 
Γεωργικής Σχολής, 570 01 Θέρµη Θεσσαλονίκης, Ηλεκτρονική ∆/νση: keppyel1@gmail.com 
(Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) 

2. Καταστήµατα Εµπορίας Γεωργικών Φαρµάκων [Υπ’ όψιν υπευθύνων επιστηµόνων (µέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)]  

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:   
 
  Φυτοϋγειονοµικοί ελεγκτές της ∆.Α.Ο. & Α. της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.  

                                                 
8 Σύµφωνα µε τα σηµεία 9, 10 και 11, του άρθρου 2, µε θέµα «Ορισµοί», του νέου κανονισµού για τη φυτοϋγεία 
2016/2031: 
 

9) «επαγγελµατίας»:κάθε πρόσωπο, που διέπεται από το δηµόσιο ή ιδιωτικό δίκαιο, το οποίο ασκεί κατ’ επάγγελµα 
και είναι κατά νόµο υπεύθυνο για µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες που αφορούν φυτά, 
φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα:  
α) φύτευση·  
β) γενετική βελτίωση·  
γ) παραγωγή, συµπεριλαµβανοµένων της ανάπτυξης, του πολλαπλασιασµού και της διατήρησης·  
δ) είσοδος και διακίνηση εντός και εκτός της επικράτειας της Ένωσης·  
ε) διαθεσιµότητα στην αγορά·  
στ) αποθήκευση, συλλογή, αποστολή και επεξεργασία·  

 
10) «εγγεγραµµένος επαγγελµατίας»:επαγγελµατίας που είναι εγγεγραµµένος σύµφωνα µε το άρθρο 65·  
 
11) «εξουσιοδοτηµένος επαγγελµατίας»:εγγεγραµµένος επαγγελµατίας που είναι εξουσιοδοτηµένος από την αρµόδια 

αρχή να εκδίδει φυτοϋγειονοµικά διαβατήρια σύµφωνα µε το άρθρο 89, να τοποθετεί σήµανση σύµφωνα µε το 
άρθρο 98, ή να εκδίδει βεβαιώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 99. 

 
9 Σύµφωνα µε το σηµείο 1, του άρθρου 2, µε θέµα «Ορισµοί», του νέου κανονισµού για τη φυτοϋγεία 2016/2031  για τα 
«φυτά» ισχύει ο ακόλουθος ορισµός: τα ζωντανά φυτά και τα ακόλουθα ζωντανά µέρη φυτών:  

α) σπόροι, υπό τη βοτανική τους έννοια, διαφορετικοί από εκείνους που δεν προορίζονται για σπορά·  
β) φρούτα, υπό τη βοτανική τους έννοια·  
γ) λαχανικά·  
δ) κόνδυλοι, κονδυλώδης βλαστός, βολβοί, ριζώµατα, ρίζες, υποκείµενα, στόλωνες·  
ε) βλαστοί, στελέχη, καταβολάδες·  
στ) κοµµένα άνθη·  
ζ) κλαδιά µε ή χωρίς φύλλωµα·  
η) κοµµένα δέντρα που διατηρούν το φύλλωµά τους·  
θ) φύλλα, φύλλωµα·  
ι) καλλιέργειες φυτικών ιστών, συµπεριλαµβανοµένων των καλλιεργειών κυττάρων, του βλαστοπλάσµατος, των 
µεριστωµάτων, των χιµαιρικών κλώνων και του υλικού από µικροπολλαπλασιασµό·  
ια) ζωντανή γύρη και σπόρια·  
ιβ) οφθαλµοί, τεµάχια φλοιού µε οφθαλµό, µοσχεύµατα, εµβόλια, εµβολιασµένα φυτά· 


