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ΠΡΟΣ: 
 
 

 
ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: BREXIT «Αποστολή των Εκτελεστικών Κανονισµών (ΕΕ) 2020/2210 και 2020/2211 της 

Επιτροπής της 22ας ∆εκεµβρίου 2020». 

 

ΣΧΕΤ.:  
i. το έγγραφο 14380/364453/30.12.2020 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 «Εκτελεστικός Κανονισµός 
αριθ. (ΕΕ) 2020/2210 και (ΕΕ) 2020/2211 της Επιτροπής της 22ης ∆εκεµβρίου 2020» και  

ii. το έγγραφό µας 792853(28036)ΠΕ/19.02.2020, µε θέµα «Εκτελεστικός κανονισµός (ΕΕ) 
2019/20721 για τη θέσπιση ενιαίων όρων για την εφαρµογή του νέου κανονισµού για τη 
φυτοϋγεία (ΕΕ) 2016/20312» 

 

 

Σε συνέχεια του παραπάνω πρώτου σχετικού εγγράφου του Υπ.Α.Α. & Τ. σας διαβιβάζουµε 

συνηµµένα τους κάτωθι Εκτελεστικούς Κανονισµούς (ΕΕ):  

                                                 
1 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 εν λόγω έγγραφο (2ο 
παραπάνω σχετικό του παρόντος εγγράφου) 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».  
 
2 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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� 2020/2210 της Επιτροπής της 22ας ∆εκεµβρίου 2020 (L438/28, 28.12.2020) «για την 

τροποποίηση των παραρτηµάτων ΙΙΙ, VI, VII, IX, X, XI και ΧΙΙ του εκτελεστικού κανονισµού 

(ΕΕ) 2019/2072 όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά µε την προστατευόµενη ζώνη της 

Βόρειας Ιρλανδίας και τις απαγορεύσεις για την είσοδο φυτών, φυτικών προϊόντων και 

άλλων αντικειµένων από το Ηνωµένο Βασίλειο στην Ένωση». 

 

� 2020/2211 της Επιτροπής της 22ας ∆εκεµβρίου 2020 (L438/41, 28.12.2020) «για την 

τροποποίηση του παραρτήµατος VIΙ του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) 2019/2072 όσον 

αφορά το Ηνωµένο Βασίλειο». 

 

 

 O Εκτελεστικός Κανονισµός (EE) 2020/2210 της Επιτροπής τροποποιεί τα Παραρτήµατα ΙΙΙ3, IX4, 

και X5 του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2019/2072 αντικαθιστώντας τις αναφορές στο Ηνωµένο 

Βασίλειο σε Βόρεια Ιρλανδία, σε όλες τις περιπτώσεις όπου η Βόρεια Ιρλανδία αποτελεί µέρος 

αυτών. Επιπλέον, το Ηνωµένο Βασίλειο προστίθεται µαζί µε άλλες ευρωπαϊκές τρίτες χώρες στα 

παραρτήµατα VI6 και VII 7, στο µέρος Α του παραρτήµατος XI8 και στο παράρτηµα ΧΙΙ9 του 

Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2019/2072. 

 

 

                                                 
3 Παράρτηµα IΙI του Κανονισµού 2019/2072 (βλ. σελ. 25): Κατάλογος προστατευόµενων ζωνών και αντίστοιχων 
επιβλαβών οργανισµών καραντίνας στις προστατευόµενες ζώνες κατά το άρθρο 32 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΕ) 
2016/2031 και οι αντίστοιχοι κωδικοί τους. 
 
4Παράρτηµα IX του Κανονισµού 2019/2072 (βλ. σελ. 187): Κατάλογος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειµένων τα οποία απαγορεύεται να εισέρχονται σε ορισµένες προστατευόµενες ζώνες. 
 
5 Παράρτηµα X του Κανονισµού 2019/2072 (βλ. σελ. 190): Κατάλογος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειµένων που µπορούν να εισέρχονται ή να διακινούνται στις προστατευόµενες ζώνες και αντίστοιχες ειδικές 
απαιτήσεις για τις προστατευόµενες ζώνες. 
 
6 Παράρτηµα VI του Κανονισµού 2019/2072 (βλ. σελ. 89): Κατάλογος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειµένων τα οποία απαγορεύεται να εισέρχονται στην Ένωση από ορισµένες τρίτες χώρες κατά το άρθρο 40 
παράγραφος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031. 
 
7 Παράρτηµα VII του Κανονισµού 2019/2072  (βλ. σελ. 94): Κατάλογος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειµένων που κατάγονται από τρίτες χώρες και οι αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις για την είσοδό τους στο 
έδαφος της Ένωσης. 
 
8 Παράρτηµα XI του Κανονισµού 2019/2072  (βλ. σελ. 216): Κατάλογος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειµένων για τα οποία απαιτούνται πιστοποιητικά φυτοϋγείας και εκείνων για τα οποία δεν απαιτούνται τέτοια 
πιστοποιητικά για την είσοδο στο έδαφος της Ένωσης. 
 
9 Παράρτηµα XII του Κανονισµού 2019/2072  (βλ. σελ. 263): Κατάλογος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειµένων για την είσοδο των οποίων σε προστατευόµενη ζώνη από ορισµένες τρίτες χώρες καταγωγής ή 
αποστολής απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας κατά το άρθρο 74 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031. 
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 Το άρθρο 1 του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2020/2211 τροποποιεί την τέταρτη στήλη της 

εγγραφής 17 του παραρτήµατος VI του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2019/2072. 

 

 

 Οι ανωτέρω Εκτελεστικοί Κανονισµοί (ΕΕ) εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2021 και είναι 

διαθέσιµοι σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ακόλουθες ιστοσελίδες: 

 

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2210/oj και  

 

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2211/oj . 

 

 

Συνηµµένα:  

i. α & β. ο Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 2020/2210 της Επιτροπής της 22ας ∆εκεµβρίου 2020 (στην ελληνική 

και αγγλική γλώσσα)  και 

ii. α & β. ο Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 2020/2211 της Επιτροπής της 22ας ∆εκεµβρίου 2020 (στην ελληνική 

και αγγλική γλώσσα). 

 

 

 

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

κ.α.α. 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
ΠΡΟΣ: 
 

Επαγγελµατίες10/υπευθύνους επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης φυτών11 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.  

 
 

 

                                                 
10 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. 

 
11 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· 


