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ΠΡΟΣ: 
 
 

 
ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: «BREXIT: Εισαγωγές και εξαγωγές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 

αντικειµένων στο Ηνωµένο Βασίλειο - Θέµατα Φυτοϋγείας» 

 

Σχετ.:  
i. το έγγραφο 55/2926/05.01.2021 του Τµήµατος Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου, της ∆/νσης 

Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, της Γενικής ∆/νσης Γεωργίας, του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων (Υπ.Α.Α. & Τ.), µε το ίδιο θέµα και  

ii. το έγγραφό µας1 3681(81)/27.01.2021, µε θέµα «BREXIT: Αποστολή των Εκτελεστικών 
Κανονισµών (ΕΕ) 2020/2210 και 2020/2211 της Επιτροπής της 22ας ∆εκεµβρίου 2020». 

 
 

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου του Υπ.Α.Α. & Τ. σας ενηµερώνουµε για τα 

ακόλουθα:  

 

 «Σχετικά µε τις εισαγωγές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµένων από το Ηνωµένο 

Βασίλειο στην Ε.Ε. καθώς και τις εξαγωγές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµένων από 

την Ε.Ε προς το Ηνωµένο Βασίλειο και επί θεµάτων φυτοϋγειονοµικού ελέγχου από την 01.01.2021 

το Ηνωµένο Βασίλειο αντιµετωπίζεται ως τρίτη χώρα. Ως εκ τούτου: 

 

Ι. Όσον αφορά την εισαγωγή φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειµένων στην Ε.Ε.: 

 Από 01.01.2021 η εισαγωγή φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµένων από το Ηνωµένο 

Βασίλειο στην Ε.Ε. υπόκειται στους ελέγχους κατά την εισαγωγή που προβλέπονται στα άρθρα 44 έως 

64 του κανονισµού (ΕΕ) 2017/6252. 

                                                 
1 Βλ. ιστοσελίδα µας http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=955 στο πεδίο «Φυτοϋγειονοµικό 
καθεστώς». 
 
2 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 
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Σύµφωνα µε τα άρθρα 40 και 42 του κανονισµού (ΕΕ) 2016/20313, απαγορεύεται η εισαγωγή 

ορισµένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµένων που περιλαµβάνονται στο 

παράρτηµα VI4 του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) 2019/20725 [όπως τροποποιήθηκε µε τους 

Εκτελεστικούς Κανονισµούς (ΕΕ) 2020/2210 και 2020/2211 της Επιτροπής της 22ας ∆εκεµβρίου 

2020 - τους οποίους σας αποστείλαµε µε το δεύτερο σχετικό έγγραφο - και ισχύει], καθώς και στον 

εκτελεστικό κανονισµό (ΕΕ) 2018/20196. 

Σύµφωνα µε τα άρθρα 72 και 73 του κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031, φυτά, φυτικά προϊόντα και 

άλλα αντικείµενα που απαριθµούνται στο παράρτηµα XI7 του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) 

2019/2072 επιτρέπεται να εισάγονται από τρίτες χώρες µόνον εάν ανταποκρίνονται στις ειδικές 

απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα VIΙ8 του ίδιου κανονισµού και συνοδεύονται από 

Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας. 

                                                                                                                                                                       
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.  
 
3 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. 
 
4 Παράρτηµα VI του Κανονισµού 2019/2072 (βλ. σελ. 89): Κατάλογος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 
ντικειµένων τα οποία απαγορεύεται να εισέρχονται στην Ένωση από ορισµένες τρίτες χώρες κατά το άρθρο 40 
παράγραφος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031. 
 
5 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».  
 
6 Ο Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 2018/2019 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης ∆εκεµβρίου 2018 ‘για τη θέσπιση προσωρινού  
καταλόγου των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειµένων υψηλού κινδύνου, κατά την έννοια του άρθρου 42 του 
κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031, και καταλόγου των φυτών για τα οποία δεν απαιτούνται πιστοποιητικά φυτοϋγείας για την 
είσοδο στην Ένωση, κατά την έννοια του άρθρου 73 του εν λόγω κανονισµού’ είναι διαθέσιµος σε όλες τις γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2019/oj . 
 
7 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. 
 
8 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. 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 96 του κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031, Ξύλινα Μέσα Συσκευασίας που 

συνοδεύουν αγαθά που εισάγονται από τρίτες χώρες πρέπει απαραιτήτως να φέρουν ειδική 

σήµανση σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο φυτοϋγειονοµικών µέτρων (ISPM) No 15. 

Από 01.01.2021, η εισαγωγή φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµένων καθώς και τα 

Ξύλινα Μέσα Συσκευασίας που συνοδεύουν αγαθά θα διέπονται από τις προαναφερόµενες 

διατάξεις του κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031 και των εκτελεστικών του κανονισµών. 

 

ΙΙ. Επίσηµοι έλεγχοι κατά την εισαγωγή φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειµένων 

στην Ε.Ε. 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 47 του κανονισµού (ΕΕ) 2017/625, τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα 

αντικείµενα των άρθρων 72 και 73 του κανονισµού 2016/2031 τα οποία εισάγονται στην Ε.Ε. 

συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας και υποβάλλονται σε λεπτοµερή έλεγχο εγγράφων, 

ταυτότητας και φυσικό έλεγχο κατά την εισαγωγή τους στους συνοριακούς σταθµούς 

φυτοϋγειονοµικού ελέγχου της Ένωσης. 

 Στον σχετικό ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity_en , παρέχονται γενικές πληροφορίες σχετικά 

µε τη φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία της Ε.Ε. για τις εισαγωγές φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων 

αντικειµένων. 

 

 ΙΙΙ. Όσον αφορά την εξαγωγή φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειµένων από την 

Ε.Ε. προς το Ηνωµένο Βασίλειο. 

 Το νέο φυτοϋγειονοµικό πλαίσιο του Ηνωµένου Βασιλείου καθορίζεται από τις εξής δύο 

νοµοθετικές πράξεις: 

 

1. The Plant Health (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2020 

(legislation.gov.uk), 

 

2. The Plant Health (Phytosanitary Conditions) (Amendment) (EU Exit) 

Regulations 2020 (legislation.gov.uk). 

 

 Οι φυτοϋγειονοµικοί έλεγχοι κατά την εισαγωγή φυτών φυτικών προϊόντων και άλλων 

αντικειµένων αφορούν τους επιβλαβείς οργανισµούς καραντίνας και ρυθµιζόµενους επιβλαβείς 

οργανισµούς µη καραντίνας ενδιαφέροντος του Ηνωµένου Βασιλείου. 
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 Προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή ροή του εµπορίου, το νέο Νοµοθετικό πλαίσιο που θα 

διέπει τους επίσηµους φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους κατά την εισαγωγή φυτών, φυτικών προϊόντων ή 

άλλων αντικειµένων (π.χ. Ξύλινων Μέσων Συσκευασίας) από τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε στο Ηνωµένο 

Βασίλειο, από την 01.01.2021, τίθεται σε εφαρµογή σε τρεις φάσεις ως εξής: 

 

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ (Από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2021): 

� Ξύλινα Μέσα Συσκευασίας - Wood Packaging Material (παλέτες, κ.λπ.) που συνοδεύουν 

αγαθά ανεξαρτήτως αν τα αγαθά αυτά υπόκεινται σε φυτοϋγειονοµικό έλεγχο πρέπει 

απαραιτήτως να φέρουν ειδική σήµανση σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο φυτοϋγειονοµικών 

µέτρων (ISPM) No 15. Αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση µε τα Ξύλινα Μέσα Συσκευασίας 

υπάρχουν στο σύνδεσµο: WPM-QA-v2-final.pdf (defra.gov.uk). 

� Όλα τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα που χαρακτηρίζονται από το Ηνωµένο 

Βασίλειο ως υψηλού φυτοϋγειονοµικού κινδύνου κατά την εισαγωγή: 

• συνοδεύονται από πιστοποιητικό φυτοϋγείας 

• γίνεται προαναγγελία της εισαγωγής προς την αρµόδια αρχή από τον Βρετανό 

εισαγωγέα (Η προαναγγελία γίνεται µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος PEACH, το 

οποίο και βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής για την οποία οι εξαγωγείς θα 

ενηµερωθούν εγκαίρως). Το εγχειρίδιο του ηλεκτρονικού συστήµατος είναι 

αναρτηµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://planthealthportal.defra.gov.uk/assets/uploads/Peach-User-Guide-GOVUK.pdf 

• τα παραπάνω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα υπόκεινται σε φυσικούς 

ελέγχους και ελέγχους ταυτότητας, οι οποίοι θα πραγµατοποιούνται στο σηµείο 

προορισµού. 

� Ο κατάλογος φυτών φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµένων υψηλού φυτοϋγειονοµικού 

κινδύνου περιλαµβάνει : 

• Όλα τα φυτά προς φύτευση 

• Την πατάτα φαγητού 

• Ορισµένους σπόρους και άλλα φυτά / δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό 

• Ορισµένα είδη ξύλου και προϊόντα ξύλου 

• Μεταχειρισµένα γεωργικά µηχανήµατα 

� Ο αναλυτικός κατάλογος µε τα φυτά υψηλού φυτοϋγειονοµικού κινδύνου βρίσκεται στον 

σύνδεσµο 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/

file/947327/high-priority-plants-list.odt 
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� Όλα τα υπόλοιπα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα που δεν ανήκουν στα 

προαναφερόµενα δεν απαιτούν Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας για την εξαγωγή τους από την Ε.Ε. 

στο Ηνωµένο βασίλειο. 

 

2. ∆ΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ (Από την 1η Απριλίου 2021 έως και την 30η Ιουνίου 2021): 

� Από την 1η Απριλίου 2021 όλα τα φυτά φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα τα οποία 

υπόκεινται σε φυτοϋγειονοµικό έλεγχο, πρέπει κατά την εισαγωγή τους να συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό φυτοϋγείας και να γίνεται προαναγγελία του φορτίου, όπως παραπάνω 

αναφέρεται. 

� Ο κατάλογος των φυτών, φυτικών προϊόντων που υπόκεινται σε φυτοϋγειονοµικό έλεγχο και 

χρειάζονται πιστοποιητικό φυτοϋγείας είναι αναρτηµένος στον σύνδεσµο: 

https://planthealthportal.defra.gov.uk/eu-exitguidance/ 

� ∆εν απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας για φρούτα και λαχανικά τα οποία έχουν υποστεί 

µεταποίηση (π.χ σαλάτες, σάντουιτς, κατεψυγµένα) καθώς και για ξηρούς καρπούς. 

� Επιπλέον, δεν απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας για τα κάτωθι φυτικά προϊόντα: 

 

Botanical name and requirement                Common name 

Fruit of Ananas comosus                                Pineapple 

Fruits of Actinidia spp. Lindl,                         Kiwi 

Fruits of Cocos nucifera L                              Coconut 

Fruit and leaves of Citrus spp. L.                    Citrus 

Fruit of Fortunella spp. Swingle                     Kumquat 

Fruit of Poncirus L. Raf                                  Bitter orange 

Fruit of Diospyros spp. L.                               Persimmon 

Fruits of Durio zibethinus Murray                  Durian 

Fruits (bolls) of Gossypium spp.                     Cotton (bolls) 

Leaves of Murraya spp.                                  Curry leaves 

Fruits of Musa spp.                                         Banana and plantain 

Fruits of Mangifera spp. L.                            Mango 

Fruits of Phoenix dactylifera L.                     Dates 

Fruits of Passiflora spp. L                             Passionfruit 

Fruits of Psidium spp.                                    Guava 

 

 Οποιοδήποτε φυτό ή φυτικό προϊόν δεν περιλαµβάνεται στην ανωτέρω λίστα υπόκεινται σε 

φυτοϋγειονοµικό έλεγχο κατά την εισαγωγή στο Ηνωµένο Βασίλειο και θα απαιτείται να συνοδεύεται 

από Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας. 
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3. ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ (Από την 1η Ιουλίου 2021 και µετά): 

� Από την 1η Ιουλίου 2021, εκτός των παραπάνω θα αυξηθεί ο αριθµός των φυσικών ελέγχων 

και ελέγχων ταυτότητας κατά την εισαγωγή και οι έλεγχοι θα πραγµατοποιούνται στα σηµεία 

εισόδου στο Ηνωµένο Βασίλειο. 

� Αναλυτικές οδηγίες για τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόµενοι 

εξαγωγείς υπάρχουν αναρτηµένες στον ακόλουθο σύνδεσµό NewImportsGuidance - UK 

Plant Health Information Portal (defra.gov.uk) και στο σχετικό εγχειρίδιο updated Border 

Operating Model το οποίο βρίσκεται αναρτηµένο στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: 

BordersOpModel.pdf(publishing.service.gov.uk). 

 

Τέλος, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ανατρέχουν και στον σύνδεσµο: 

https://planthealthportal.defra.gov.uk/assets/uploads/Decision-chart-for-plantimports.pdf, 

προκειµένου να διαπιστώνουν εάν ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείµενο υπόκειται σε 

φυτοϋγειονοµικό έλεγχο κατά την εισαγωγή του στο Ηνωµένο Βασίλειο».  

 

 

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

κ.α.α. 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
 

ΠΡΟΣ: 
 

Επαγγελµατίες
9/υπευθύνους επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης φυτών10 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. Γραφείο Τύπου Π.Κ.Μ. Ηλεκτρονική ∆/νση: press@pkm.gov.gr (Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.). 
3.  ∆ήµους Μ.Ε. Θεσσαλονίκης  (Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.). 
4. Αγροτικούς Συνεταιρισµούς Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.). 
5. Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) - Παράρτηµα Κεντρικής Μακεδονίας Ελευθερίου Βενιζέλου 64, 

Θεσσαλονίκη, Ηλεκτρονική ∆/νση: geotekma@otenet.gr [Υπ’ όψιν κου Νικολάου Γαβαλά (Μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας.)]. 

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

7. Σύλλογο Γεωπόνων Εµπόρων Γεωργικών Εφοδίων, Λάζ. Τσιάµη 25 & Τσιαπανού 18 (γωνία), Πυλαία, 
Θεσσαλονίκη, T.K. 555 35, Ηλεκτρονική ∆/νση: info@sge.gr (Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.). 

8. Καταστήµατα Εµπορίας Γεωργικών Φαρµάκων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης [Υπ’ όψιν υπευθύνων επιστηµόνων (µέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)]. 

9. Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, Τσιµισκή 29, 546 24, Θεσσαλονίκη. 
10.  Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης  Αριστοτέλους 27, 546 24, Θεσσαλονίκη, Ηλεκτρονική ∆/νση: 

MIS@epepthe.gr (και µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας). 
11.  Σύνδεσµο Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), Πλ. Μοριχόβου 1, Τ.Κ. 546 25, Θεσσαλονίκη, Email: info@seve.gr (µε την 

παράκληση να ενηµερώσει τα µέλη του της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης) (Μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας.). 

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

                                                 
9 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. 

 
10 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· 


