
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 Θεσσαλονίκη, 16 Μαΐου 2017

Αριθ. πρωτ.: 3822

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Ταχ. Δ/νση:
Τ.Κ.:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Τηλεομοιότυπο:         
Ηλεκτρονική Δ/νση:  

26ης Οκτωβρίου 64
546 27 Θεσσαλονίκη
Δρ Ελένη Κων/νου Κουλακιώτη 
2313 330 334
2313 330 042
Ε.Κoulakioti@pkm.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Pseudomonas syringae pv. actinidiae: Αποστολή της Εκτελεστικής Απόφασης 2017/198/ΕΕ
της Επιτροπής»

ΣΧΕΤ.: 
Α.  το έγγραφο 2909/29694/15.03.2017 του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Προστασίας

Φυτικής  Παραγωγής,  της  Γενικής  Δ/νσης  Βιώσιμης  Φυτικής  Παραγωγής,  του  Υπουργείου  Αγροτικής
Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  (Υπ.Α.Α.  &  Τ.),  με  θέμα  «Αποστολή  της  Εκτελεστικής  Απόφασης  της
Επιτροπής 2017/198/ΕΕ»∙

Β. τα έγγραφά μας1 προς εσάς: 
i.      4165/12.10.2015, με θέμα «Pseudomonas syringae pv. actinidiae: Ι Φυτοϋγειονομικό καθεστώς

& ΙΙ. Εξέλιξη της ασθένειας στην Ελλάδα»∙ 
ii.    7845/30.05.2014, με θέμα «Αποστολή ορθών πρακτικών δενδροκομικής υγιεινής σε οπωρώνες

ακτινιδίου» και 
iii.    οικ. 7835/30.05.2014, με θέμα «Πρώτη αναφορά της παρουσίας του Pseudomonas syringae pv.

actinidiae στη χώρα μας».

Σας υπενθυμίζουμε (βλ. έγγραφό μας Βi) ότι όσον αφορά τη σχετική με το  Pseudomonas syringae  pv.
actinidiae φυτοϋγειονομική νομοθεσία  ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός καραντίνας2 δεν αναφέρεται στα
Παραρτήματα της  Οδηγίας 2000/29/ΕΚ3 του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της
1 Τα  σχετικά  με  το  Pseudomonas  syringae  pv.  actinidiae έγγραφά  μας  βρίσκονται  αναρτημένα  στην  ιστοσελίδα
http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=745 του ιστοτόπου της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης,
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr), στον αφιερωμένο στα «Φυτοπαθογόνα καραντίνας» ιστοχώρο.

2 «Απομονωμένος επιβλαβής οργανισμός» (“Quarantine pest”): επιβλαβής οργανισμός με ενδεχόμενη οικονομική σημασία για
την περιοχή η οποία κινδυνεύει από αυτόν και στην οποία δεν είναι ακόμη παρών, ή είναι παρών αλλά δεν έχει εξαπλωθεί ευρέως
και  βρίσκεται  υπό  αποτελεσματικό  επίσημο  έλεγχο  [Ν.  3495/2006  (Α΄  215),  με  θέμα  «Κύρωση  του  νέου  αναθεωρημένου
κειμένου της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών»] [Α pest of potential economic importance to the area endangered thereby
and not yet present there,  or present but not widely distributed and being officially controlled (International Plant Protection
Convention)].

3 Η Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών
επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας, ενσωματώθηκε στην
εθνική φυτοϋγειονομική νομοθεσία με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 365/2002 (Α΄ 307), με θέμα «Μέτρα προστασίας κατά
της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών
επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία
2000/29/ΕΚ  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/EK και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής».



εισαγωγής  στην  Κοινότητα  οργανισμών  επιβλαβών  για  τα  φυτά  ή  τα  φυτικά  προϊόντα  και  κατά  της
εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας,  η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική φυτοϋγειονομική
νομοθεσία με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 365/2002 (Α΄ 307). Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/29/ΕΚ και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3 τρίτη περίοδος, εξέδωσε την
Εκτελεστική Απόφαση 2012/756/ΕΕ της Επιτροπής, την οποία σας είχαμε αποστείλει με το  Biii παραπάνω
σχετικό έγγραφό μας, μέσω της οποίας θέσπισε μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης
στην  Ένωση  του  P.  syringae  pv.  actinidiae,  παθογόνου  αιτίου  της  ασθένειας  με  το  κοινό  όνομα
«βακτηριακό έλκος4 της ακτινιδιάς» (Bacterial canker5 of kiwifruit). Η εν λόγω Εκτελεστική Απόφαση
έληξε στις 31 Μαρτίου 2016.  Ωστόσο, λόγω του συνεχιζόμενου φυτοϋγειονομικού κινδύνου από το  P.

syringae  pv.  actinidiae,  πολλά  κράτη  μέλη  ζήτησαν  να  εξακολουθήσουν  να  ισχύουν  τα  μέτρα  της
Εκτελεστικής Απόφασης 2012/756/ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, με την  Εκτελεστική Απόφαση 2017/198/ΕΕ
θεσπίστηκαν τα ίδια μέτρα με τα μέτρα που προβλέπονταν στην Εκτελεστική Απόφαση 2012/756/ΕΕ
όσον αφορά την εισαγωγή στην Ένωση φυτών προς φύτευση του γένους Actinidia από τρίτες χώρες,
καθώς και τη διακίνησή τους στο εσωτερικό της Ένωσης. 

Σε  συνέχεια  των  παραπάνω  σχετικών  εγγράφων,  σας  διαβιβάζουμε  συνημμένα  την  Εκτελεστική
Απόφαση 2017/198/ΕΕ της Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 2017 «όσον αφορά τα μέτρα για την πρόληψη
της  εισαγωγής  και  της  εξάπλωσης  στην  Ένωση  του  Pseudomonas  syringae pv.  actinidiae Takikawa,
Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto». Η εν λόγω Απόφαση λήγει στις 31 Μαρτίου 2020. Υπενθυμίζουμε
ότι καθώς η διακίνηση μολυσμένου πολλαπλασιαστικού υλικού, πρωτίστως, αλλά και η γύρη ευθύνονται
για τη διασπορά του παθογόνου μεταξύ μακρινών περιοχών ή μεταξύ χωρών, τα κυριότερα σημεία της
Απόφασης, έχουν ως εξής:

Ι.    Απαγορεύεται η εισαγωγή ή η εξάπλωση εντός της Ένωσης του P. syringae pv. actinidiae.

ΙΙ.  Ζωντανή γύρη και φυτά που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, Actinidia,
καταγωγής τρίτων χωρών επιτρέπεται να εισάγονται στην Ένωση μόνον εάν συνοδεύονται από
Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας,  το  οποίο  περιλαμβάνει,  υπό  τον  τίτλο  «Πρόσθετη  δήλωση»,  τις
πληροφορίες που καθορίζονται στα σημεία 2 και 3 του Τμήματος 1 του Παραρτήματος Ι της εν
λόγω Απόφασης. 

4 Το  P. syringae  pv.  actinidiae προκαλεί μεταξύ άλλων συμπτωμάτων  έλκη (Εικ. 1) σε κορμούς, κύριους και δευτερεύοντες
κλάδους  και  -  το  πιο  σαφές  σύμπτωμα της  ασθένειας  -  βακτηριακή  εξίδρωση,  η  οποία  έχει  αρχικά  τη  μορφή σταγονιδίων
γαλακτόχρωμου υγρού και αργότερα αυξάνεται ποσοτικά, καθίσταται πυκνόρρευστη και αποκτά λόγω οξείδωσης το ερυθρωπό
χρώμα της σκουριάς προκαλώντας μεταχρωματισμό του φλοιού στα σημεία από όπου εξέρχεται. (Τα συμπτώματα της ασθένειας
περιγράφονται στο Βi παραπάνω σχετικό έγγραφό μας: https://tinyurl.com/y7kjq8mp  )

Εικ. 1: Έλκος σε πρέμνο ακτινιδιάς. Την άνοιξη οι προσβεβλημένοι από το βακτήριο Pseudomonas syringae pv. actinidiae

κορμοί και κλάδοι ακτινιδιάς παρουσιάζουν έλκη, από τα οποία συνήθως εξέρχεται βακτηριακή εξίδρωση με ερυθρωπό χρώμα
σκουριάς. 

5 Έλκος  (Canker):  Εντοπισμένη  διάβρωση  των  ιστών  του  κορμού,  κλάδων,  κλαδίσκων  και  άλλων  μερών  του  φυτού  που
εξελίσσεται σε βυθισμένη πληγή, η οποία φθάνει μερικές φορές μέχρι τον κεντρικό κύλινδρο ο οποίος αποκαλύπτεται. Η πληγή
περιβάλλεται με διογκωμένο επουλωτικό ιστό, πολλές φορές σε μορφή συγκεντρικών δακτυλίων, πράγμα που δείχνει την πρόοδο
της  μολύνσεως  και  τη  διαδοχική  αντίδραση  του  ξενιστή.  Εκτός  από  τα  παραπάνω  τυπικής  μορφής  έλκη,  σαν  έλκη
χαρακτηρίζονται  επίσης  διαβρώσεις  και  νεκρώσεις  του  φλοιού  καθόλου  ή  ελάχιστα  βυθισμένες  και  χωρίς  εμφάνιση  στην
περιφέρεια επουλωτικού ιστού (Λεξικό Φυτοπαθολογικών Όρων της ελληνικής Φυτοπαθολογικής Εταιρείας, 1984) [A necrotic,
often sunken, lesion on a stem, branch, or twig of a plant (Agrios, 2005 & Illustrated Glossary of Plant Pathology of APS)]
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Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής τους,  ζωντανή  γύρη και  φυτά που προορίζονται  για
φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά,  Actinidia,  μπορούν να διακινούνται εντός της Ένωσης
μόνον  εφόσον  συνοδεύονται  από  φυτοϋγειονομικό  διαβατήριο6 το  οποίο  συντάσσεται  και
εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 92/105/ΕΟΚ7.

ΙΙΙ. Ζωντανή γύρη και φυτά που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, Actinidia,
καταγωγής Ε.Ε. επιτρέπεται να διακινηθούν εντός της Ένωσης μόνον εφόσον συνοδεύονται από
φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, το οποίο συντάσσεται και εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της
οδηγίας 92/105/ΕΟΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική φυτοϋγειονομική νομοθεσία με το Π.Δ.
30/2006  (Α΄  28),  και  εφόσον  πληρούν  τις  απαιτήσεις  που  ορίζονται  στο  σημείο  2  του
Παραρτήματος ΙΙ της εν λόγω Απόφασης. 

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 24 του Π.Δ.  365/2002 (Α΄307) προβλέπονται  διοικητικές και
ποινικές κυρώσεις [βλ. άρθρο 34α και άρθρο 35, αντίστοιχα, του Ν. 2147/1952 (Α΄ 155) όπως ο νόμος αυτός
τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  3  του  Ν.  2538/1997  (Α΄  242)]  «σε  κάθε  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο που
δραστηριοποιείται στην παραγωγή ή στην εμπορία φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων τα
οποία διακινούν φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα χωρίς να φέρουν επί της συσκευασίας τους ή επ’
αυτών το νόμιμο φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ή πιστοποιητικό φυτοϋγείας, όπου αυτό απαιτείται από τις
κείμενες φυτοϋγειονομικές διατάξεις, ή παραποιούν αυτά» και σε όσους ασκούν την παραπάνω δραστηριότητα
χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο.

Μ.Ε.Π.
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένο: 

I. α. & β. Η  Εκτελεστική Απόφαση 2017/198/ΕΕ της Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 2017 «όσον αφορά τα μέτρα για την
πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa,
Tsuyumu & Goto», στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, αντίστοιχα [δώδεκα (12) φύλλα].

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΣ:
1. Παραγωγούς πολλαπλασιαστικού υλικού και καρπών ακτινιδιάς της Μ.Ε. Θεσ/νίκης (Με απόδειξη) 

6 Σύμφωνα με το σημείο στ του άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος 365/2002 (Α΄307), το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο: 
είναι  μια  επίσημη  ετικέτα  που  πιστοποιεί  ότι  τηρούνται  οι  διατάξεις  του  εν  λόγω  διατάγματος  όσον  αφορά  τις

φυτοϋγειονομικές προδιαγραφές και τις ειδικές απαιτήσεις και η οποία για το σκοπό αυτό: 
─ είναι τυποποιημένη σε κοινοτικό επίπεδο για τα διάφορα είδη φυτών ή φυτικών προϊόντων και 
─ «εγκρίνεται το περιεχόμενο και ο τύπος του από τις  εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες  και  χορηγείται  σύμφωνα με τις

διατάξεις εφαρμογής που αφορούν τις ιδιαιτερότητες της διαδικασίας χορήγησης φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων».

7 Η οδηγία  92/105/ΕΟΚ, της  Επιτροπής  της  3ης  Δεκεμβρίου  1992,  «για  τον  καθορισμό  τυποποιημένων  φυτοϋγειονομικών
διαβατηρίων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων
εντός  της  Κοινότητας  και  για  τον  καθορισμό  των  λεπτομερών  διαδικασιών  που  συνδέονται  με  την  έκδοση  των  εν  λόγω
φυτοϋγειονομικών  διαβατηρίων  καθώς  επίσης  και  με  τις  προϋποθέσεις  και  τις  λεπτομερείς  διαδικασίες  που  αφορούν  την
αντικατάστασή  τους» ενσωματώθηκε  στην  εθνική  φυτοϋγειονομική  νομοθεσία  με  το  Π.Δ.  30/2006  (Α΄  28), με  θέμα
«Καθορισμός τυποποιημένων φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ορισμένων φυτών, φυτικών
προϊόντων ή άλλων αντικειμένων εντός της Χώρας και από τη Χώρα προς τα άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Κ. και των λεπτομερών
διαδικασιών που σχετίζονται με την έκδοση τέτοιων φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων και των προϋποθέσεων και των λεπτομερών
διαδικασιών για την αντικατάστασή τους, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 92/105/ΕΟΚ και 2005/17/ΕΚ της Επιτροπής.».
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2. Διακινητές φυτών της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης εγγεγραμμένους στο Μητρώο για τη δυνατότητα χρήσης φυτοϋγειονομικού
διαβατηρίου [Υπ’ όψιν υπευθύνων φυτοϋγειονομικών θεμάτων (Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)].

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Γεν. Δ/νση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής
Δ/νση Προστ. Φυτ. Παραγωγής
Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
Λ. Συγγρού 150, 176 71 Καλλιθέα

2. Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.) Θεσσαλονίκης
Ταχ. Θυρ. 60436, Θέρμη
570 01 Θεσσαλονίκη
Ηλεκτρονική Δ/νση: pkpfpe7@otenet.gr

3. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 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

4. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ.Μ. κου Θεοφάνη Παπά

5. κα Κωνσταντία Σαλογιάννου, Αν. Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &Κτηνιατρικής

6. Γραφείο Τύπου Π.Κ.Μ.
Τηλεομοιότυπο: 2310 424125, Ηλεκτρονική Δ/νση: press@pkm.gov.gr (Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) 

7. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Π.Κ.Μ.

8. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) - Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας
Ελευθερίου Βενιζέλου 64, Θεσσαλονίκη, Ηλεκτρονική Δ/νση: geotekma@otenet.gr
[Υπ’ όψιν κου Νικολάου Γαβαλά (Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)]

9. Σωματείο Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας & Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας
(Ο.Σ.Γ.Ι.Υ.Ε.), Μαραθώνος 11, Τ.Κ.: 546 38, Ηλεκτρονική Δ/νση: osgiye@gmail.com
[Υπ’ όψιν Βασιλείου Γουτούλη (Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)]

10. Δήμους Μ.Ε. Θεσσαλονίκης [Υπ’ όψιν Γεωπόνων (Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)]

11. Αγροτικούς Συνεταιρισμούς Μ.Ε. Θεσσαλονίκης [Υπ’ όψιν Γεωπόνων (Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)]

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

13. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Τσιμισκή 29, 546 24 Θεσσαλονίκη

14. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Αριστοτέλους 27, 546 24 Θεσσαλονίκη
Ηλεκτρονική Δ/νση: MIS@epepthe.gr (και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) 

15. Τελωνεία Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
Ι. Α Τελωνείο Εισαγωγών, Εξαγωγών Θεσ/νίκης, Κεντρική Λαχαναγορά, Τ.Κ.: 561 22 Μενεμένη
Θεσ/νίκης, Τηλέφωνο: 2310 544444, Τηλεομοιότυπο: 2310 227841
ΙΙ. Β Τελωνείο Θεσ/νίκης, Τ.Κ.: 544 10 Λιμάνι Θεσσαλονίκης, Τηλέφωνο: 2310 537005 & 2310 593596
ΙΙΙ. Ε Τελωνείο Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, Εντός Κρατικού Αερολιμένα, Τ.Κ.: 570 01 Θέρμη
Θεσ/νίκης, Τηλέφωνο: 2313334700

16. Σωματεία - Συλλόγους Εταιρειών Διεθνών Μεταφορών Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
Ι. Σύνδεσμο Εταιρειών Διεθνών Οδικών Μεταφορών «Η Ένωση», Σμύρνης 92, Εύοσμος Θεσσαλονίκη,
Τ.Κ.: 562 24, Τηλέφωνο: 2310 684 318 Τηλεομοιότυπο: 2310 684 319
ΙΙ. Σωματείο Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτ/των Διεθνών Μεταφορων «Η Θεσσαλονίκη», Οδυσσέως 1,
Πλατεία Δικαστηρίου, Τ.Κ.: 546 27, Τηλέφωνο: 2310 860 514, Τηλεομοιότυπο: 2310 774128.
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