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ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: ToBRFV: «Α. Αποστολή του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2020/1191 της Επιτροπής»· 

«Β. Τήρηση απαιτήσεων του άρθρου 6 του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2020/1191 για τη 

διακίνηση των συγκεκριµένων φυτών προς φύτευση» και 

«Γ. Φυτοϋγειονοµικός έλεγχος διακινούµενου σπόρου τοµάτας και πιπεριάς κοινοτικής 

προέλευσης». 

 

ΣΧΕΤ.:  
Α. τα έγγραφα του Τµήµατος Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου, της ∆/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, 
της Γενικής ∆/νσης Γεωργίας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Υπ.Α.Α. & Τ.): 

i. 10117/269002/28.09.2020, µε θέµα «Φυτοϋγειονοµικός έλεγχος διακινούµενου σπόρου τοµάτας 
και πιπεριάς κοινοτικής προέλευσης»· 

ii. 9729/259544/21.09.2020, µε θέµα «Τήρηση απαιτήσεων του άρθρου 6 του Εκτελεστικού 
Κανονισµού (ΕΕ) 2020/1191 για την διακίνηση των συγκεκριµένων φυτών προς φύτευση» & 

iii. 6947/189671/19.08.2020, µε θέµα «Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ 2020/1191 της 
Επιτροπής της 11ης Αυγούστου 2020»και 

Β. τα έγγραφά µας1:  
i.      373836(14566)/20.07.2020, µε θέµα ToBRFV - 20 Ιουλίου 2020: «Παρουσία του ιού της 

καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τοµάτας στην Ελλάδα»· 
ii. 144032(4840)/09.03.2020, µε θέµα «Φυτοϋγειονοµικός έλεγχος διακινούµενου σπόρου 

τοµάτας και πιπεριάς κοινοτικής προέλευσης»· 
iii. 130825(4360)/06.03.2020, µε θέµα ToBRFV: «Παρουσία του ιού σε δείγµατα τοµάτας 

θερµοκηπίου των Νοµών Χανίων (1) και Μεσσηνίας (3)» & 
iv. 628299(21786)/01.11.2019, µε θέµα «ToBRFV: Αποστολή της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 

2019/1615 της Επιτροπής». 
 

Μετά την έκδοση της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2019/1615, την οποία σας είχαµε αποστείλει µε το Βiv. 

έγγραφό µας, συλλέχθηκαν πιο πρόσφατες επιστηµονικές πληροφορίες σχετικά µε τη διασπορά του ιού της 

καστανής ρυτίδωσης των καρπών τοµάτας (ToBRFV) και τις µεθόδους δοκιµών, γεγονός που κατέστησε 

                                                 
 1 Τα σχετικά µε τον ιό της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τοµάτας (Tomato brown rugose fruit virus, ToBRFV) 
έγγραφά µας βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=956 του 
ιστοτόπου της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr), στον 
αφιερωµένο στα «Φυτοπαθογόνα καραντίνας» ιστοχώρο. 
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επιβεβληµένη την ανάγκη για θέσπιση λεπτοµερέστερων µέτρων από εκείνα που προβλέπονταν στην εν 

λόγω Απόφαση. Ως εκ τούτου, η Εκτελεστική Απόφαση 2019/1615/ΕΕ καταργήθηκε στις 15 Αυγούστου 

2020 και αντικαταστάθηκε από τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 2020/1191.  

 

 Α. Με το παρόν έγγραφο σας αποστέλλουµε τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 2020/1191 της Επιτροπής 

της 11ης Αυγούστου 2020 (L262/6, 12.8.2020) «σχετικά µε τη θέσπιση µέτρων για την πρόληψη της 

εισαγωγής και της διασποράς στην Ένωση του ιού ταης καστανής ρυτίδωσης των καρπών τοµάτας 

(ToBRFV) και την κατάργηση της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2019/1615». Ο εν λόγω Κανονισµός (ΕΕ) 

είναι διαθέσιµος σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ακόλουθο σύνδεσµο: 

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1191/oj 

Παρακαλούµε, στην παράγραφο 1β του άρθρου 7 του εν λόγω Κανονισµού στη θέση της φράσης 

«τα ίδια τα φυτά» γράψτε τη λέξη «αυτοί» (δηλαδή «οι σπόροι») ή τη φράση «οι σπόροι». 

  

“Σύµφωνα µε το Αiii παραπάνω σχετικό έγγραφο του Υπ.Α.Α. & Τ. ισχύουν τα ακόλουθα: 

� Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του εν λόγω Κανονισµού, «ο συγκεκριµένος επιβλαβής οργανισµός δεν 

επιτρέπεται να εισάγεται, να διακινείται, να διατηρείται, να πολλαπλασιάζεται ή να απελευθερώνεται 

στο έδαφος της Ένωσης.». 

� Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υποψία παρουσίας του «συγκεκριµένου οργανισµού» ενηµερώνει άµεσα 

τις οικείες υπηρεσίες φυτοϋγειονοµικού ελέγχου της περιοχής του παρέχοντας τους τις απαραίτητες 

πληροφορίες. Οι αρµόδιες υπηρεσίες φυτοϋγειονοµικού ελέγχου στη συνέχεια λαµβάνουν όλα τα 

απαραίτητα µέτρα για να επιβεβαιωθεί η παρουσία ή η υπόνοια παρουσίας του «συγκεκριµένου 

οργανισµού», όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του εν λόγω Κανονισµού. Σύµφωνα µε το άρθρο 4, σε 

περίπτωση παρουσίας ή υπόνοιας παρουσίας του «συγκεκριµένου οργανισµού» από τις αρµόδιες 

αρχές λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα εξάλειψης σύµφωνα µε το άρθρο 17 του κανονισµού (ΕΕ) 

2016/20312. 

� Τα Κράτη Μέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 5, έχουν την υποχρέωση να διενεργούν ετήσιες 

επισκοπήσεις στην επικράτειά τους για την παρουσία του «συγκεκριµένου οργανισµού» σε φυτά 

προς φύτευση («συγκεκριµένα φυτά προς φύτευση»), σε σπόρους («συγκεκριµένοι σπόροι») και 

καρπούς των ειδών Solanum lycopersicum L. και Capsicum spp. («συγκεκριµένοι καρποί»).  

                                                 
 2 Με τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/2031 (ο νέος κανονισµός για τη Φυτοϋγεία) 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» τέθηκε σε εφαρµογή από τις 14 ∆εκεµβρίου 2019 το νέο 
καθεστώς φυτοϋγείας στην ΕΕ. Τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/2031 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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� Όσον αφορά τη διακίνηση των «συγκεκριµένων φυτών προς φύτευση» εντός της Ένωσης πρέπει να 

συνοδεύονται από φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο και να πληρούν τις απαιτήσεις της παρ.1 του 

άρθρου 6 του ανωτέρου Κανονισµού. Η παρ. 1 δεν εφαρµόζεται σε «συγκεκριµένα φυτά προς 

φύτευση» που παρήχθησαν σύµφωνα µε την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1615 και σε 

«συγκεκριµένα φυτά προς φύτευση» των ποικιλιών Capsicum spp. που είναι γνωστό ότι είναι 

ανθεκτικές στον συγκεκριµένο επιβλαβή οργανισµό. 

� Όσον αφορά τη διακίνηση των «συγκεκριµένων σπόρων» εντός της Ένωσης πρέπει να συνοδεύονται 

από φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο και να πληρούν τις απαιτήσεις της παρ.1 του άρθρου 7 του 

ανωτέρου Κανονισµού. Τονίζεται ότι οι «συγκεκριµένοι σπόροι» που βρίσκονται σε αποθήκη 

πριν από τη 15η Αυγούστου 2020 υποβάλλονται σε δειγµατοληψία και δοκιµές όπως ορίζεται 

στο Παράρτηµα του εν λόγω κανονισµού. Οι παράγραφοι 1 & 2 του άρθρου 7 δεν εφαρµόζονται 

σε «συγκεκριµένους σπόρους» των ποικιλιών Capsicum spp. που είναι γνωστό ότι είναι 

ανθεκτικές στον συγκεκριµένο επιβλαβή οργανισµό. 

� Τα «συγκεκριµένα φυτά προς φύτευση» και οι «συγκεκριµένοι σπόροι» που εισέρχονται στην 

Ένωση θα πρέπει να συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας, σύµφωνα µε το άρθρο 71 του 

Κανονισµού 2016/2031, και να αναγράφονται οι «πρόσθετες δηλώσεις» των άρθρων 8 & 9 του 

Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2020/1191. 

� Τα φορτία «συγκεκριµένων φυτών προς φύτευση» και «συγκεκριµένων σπόρων» που εισέρχονται 

στην Ένωση µέσω των συνοριακών σταθµών ελέγχων της χώρας µας υπόκεινται σε έλεγχο 

εγγράφων, ταυτότητας και φυσικό (µακροσκοπικό έλεγχο και δειγµατοληψία) σε ποσοστό 100%..’’ 

 

 

Β. Σύµφωνα µε το Αii παραπάνω σχετικό έγγραφο του Υπ.Α.Α. & Τ., όσον αφορά την τήρηση των 

απαιτήσεων του άρθρου 6 του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2020/1191, η διακίνηση των 

«συγκεκριµένων φυτών προς φύτευση» εντός της Ένωσης επιτρέπεται µόνο εάν συνοδεύονται από 

φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο και εφόσον πληρούνται όλες οι απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 6. 

 «Ειδικότερα για τον χαρακτηρισµό ενός χώρου παραγωγής ως ελεύθερου από τον επιβλαβή οργανισµό 

καραντίνας ToBRFV (παρ. 1α του άρθρου 6 του Κανονισµού 2020/1191) πρέπει να τηρούνται ορισµένες 

προϋποθέσεις, οι οποίες ελέγχονται από τις υπηρεσίες φυτοϋγειονοµικού ελέγχου, ύστερα από επίσηµες 

επιθεωρήσεις που διενεργούνται την κατάλληλη εποχή για την ανίχνευση του εν λόγω επιβλαβούς 

οργανισµού καραντίνας. 

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται είναι οι κάτωθι: 

1. Χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού - συγκεκριµένος σπόρος ο οποίος θα συνοδεύεται από 

φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο. 

2. Χρήση καλλιεργητικού υποστρώµατος που δεν έχει επαναχρησιµοποιηθεί και το οποίο είναι 

απαλλαγµένο από επιβλαβείς οργανισµούς καραντίνας (ύπαρξη πιστοποιητικών) και στην περίπτωση 

επαναχρησιµοποίησης, διενέργεια απολύµανσης (η οποία θα αποδεικνύεται µέσω τήρησης αρχείων). 
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3. ∆ιενέργεια απολυµάνσεων σε επιφάνειες και εργαλεία που χρησιµοποιούνται στους χώρους παραγωγής 

των συγκεκριµένων φυτών και όσον αφορά τους περιέκτες συνιστάται η χρήση καινούριων αλλιώς 

απαιτείται απολύµανση πριν από την επαναχρησιµοποίησή τους. 

4. Συνιστάται η χρήση νερού το οποίο δεν ακολουθεί διαδροµή που µπορεί να το επιµολύνει µε τον 

επιβλαβή οργανισµό οργανισµό ToBRFV. 

5. Το προσωπικό που εργάζεται στους εν λόγω χώρους πρέπει να έχει εκπαιδευτεί από τον υπεύθυνο της 

επιχείρησης σχετικά µε τα µέτρα υγιεινής που πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια παραµονής στον χώρο 

(καταγραφή των αρχείων εκπαίδευσης) και να ακολουθεί αυστηρά µέτρα υγιεινής (χρήση στολής και 

γαντιών µιας χρήσης, χρήση απολυµαντικού για τα υποδήµατά πριν και έπειτα από την είσοδό στον χώρο, 

αποφυγή κατανάλωσης τροφής και καπνίσµατος  κ.λπ.). 

6. Πριν από την έναρξη και µετά το τέλος κάθε παραγωγικής διαδικασίας για την παραγωγή της εκάστοτε 

παρτίδας συγκεκριµένου φυτού προς φύτευση, πρέπει ο χώρος να απολυµαίνεται και να τηρούνται τα αρχεία 

απολυµάνσεων. 

7. Ύπαρξη φυσικού διαχωρισµού µεταξύ των καλλιεργούµενων παρτίδων φυτών προς φύτευση. 

8. Τήρηση ιχνηλασιµότητας σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 69, παρ. 1, 2, 4, 6 του Καν. (ΕΕ) 

2016/2031. 

9. Πραγµατοποίηση µακροσκοπικών επιθεωρήσεων από τους φυτοϋγειονοµικούς ελεγκτές την κατάλληλη 

χρονική περίοδο για τον πιθανό εντοπισµό συµπτωµάτων µόλυνσης από τον επιβλαβή οργανισµό 

καραντίνας ToBRFV. 

10. ∆ιενέργεια υποχρεωτικής δειγµατοληψίας στην έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου και στο µέσο 

αυτής. 

 Στην περίπτωση που έπειτα από διενέργεια µακροσκοπικού ελέγχου στα συγκεκριµένα φυτά προς 

φύτευση εντοπιστούν συµπτώµατα µόλυνσης του επιβλαβούς οργανισµού καραντίνας ToBRFV, 

διενεργείται δειγµατοληψία από την αρµόδια αρχή φυτοϋγειονοµικού ελέγχου. 

Η παρ. 1 του άρθρου 6 Καν. (ΕΕ) 2020/1191 δεν εφαρµόζεται σε «συγκεκριµένα φυτά προς φύτευση» 

που παρήχθησαν σύµφωνα µε την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1615 και σε «συγκεκριµένα φυτά προς 

φύτευση» των ποικιλιών Capsicum spp. που είναι γνωστό ότι είναι ανθεκτικές στον συγκεκριµένο επιβλαβή 

οργανισµό.». 

 

 

Γ. Σε συνέχεια του Αi παραπάνω σχετικού εγγράφου του Υπ.Α.Α. & Τ., όσον αφορά τον 

«φυτοϋγειονοµικό έλεγχο διακινούµενου σπόρου τοµάτας και πιπεριάς κοινοτικής προέλευσης» και 

σύµφωνα µε: 

�  τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 2020/1191 της Επιτροπής· 

� τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 2019/20723 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

                                                 
3 Ο Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 2019/2072 της Επιτροπής της 28ης Νοεµβρίου 2019 «για τη θέσπιση ενιαίων όρων για 

την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όσον αφορά τα 
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� τον Κανονισµό (ΕΕ) 2017/6254 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και  

� τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

οι σπόροι τοµάτας (Solanum lycopersicum) και πιπεριάς (Capsicum annuum) κατά τη διακίνησή τους στον 

Ενωσιακό Χώρο συνοδεύονται από φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο. 

Για την προστασία της Xώρας από την εισαγωγή και διάδοση επιβλαβών οργανισµών τα Τµήµατα 

Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου (αρµόδιες υπηρεσίες φυτοϋγειονοµικού ελέγχου) των ∆/νσεων 

Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής πραγµατοποιούν δειγµατοληπτικούς φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους 

κατά την άφιξη, των φορτίων σπόρων τοµάτας και πιπεριάς άλλων κρατών µελών. 

 Ειδικότερα, 

οι έµποροι - διακινητές της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, οι οποίοι διακινούν σπόρους τοµάτας και πιπεριάς από 

άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., υποχρεούνται να ενηµερώνουν εγγράφως, τουλάχιστον 24 ώρες πριν την άφιξη 

του φορτίου, το Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (Τ.Α.Α. & Ε.) Νοµού Θεσσαλονίκης [πρώην 

Κέντρο Ελέγχου Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασµάτων (ΚΕ.Π.Π.Υ.Ε.Λ.) 

Θεσσαλονίκης] της ∆/νσης Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας· 

 το Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νοµού Θεσσαλονίκης [Τ.Α.Α. & Ε. (πρώην 

ΚΕ.Π.Π.Υ.Ε.Λ.) Θεσ/νίκης] ενηµερώνει την Υπηρεσία µας (Τµήµα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού 

Ελέγχου ∆ΑΟΑ ΜΕΘ), η οποία είναι η αρµόδια υπηρεσία φυτοϋγειονοµικού ελέγχου, σχετικά µε την άφιξη 

φορτίων σπόρων τοµάτας και πιπεριάς και  

η Υπηρεσία µας ως η αρµόδια υπηρεσία φυτοϋγειονοµικού ελέγχου υποχρεούται µέσα σε τρεις 

εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική ενηµέρωση του Τ.Α.Α. & Ε. να πραγµατοποιεί τους προβλεπόµενους 

φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους (εγγράφων, ταυτότητας και φυσικό έλεγχο). Ο έλεγχος εγγραφών και 

ταυτότητας λαµβάνει χώρα στο 100% των σποροµερίδων που προέρχονται από Κράτη Μέλη.  

 Εφόσον από τον έλεγχο εγγράφων προκύπτει ότι οι σπόροι έχουν ελεγχθεί µε ELISA (ανοσολογική 

µέθοδος) τότε υποχρεωτικά λαµβάνεται επίσηµο δείγµα από τους φυτοϋγειονοµικούς ελεγκτές 

προκειµένου να γίνει έλεγχος των σπόρων µε q-PCR (real time PCR). 

 Με το παρόν έγγραφο αντικαθίσταται το παραπάνω Βii. σχετικό έγγραφό µας. 

 

 

 Με το παρόν έγγραφο πέρα από τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 2020/1191 (συνηµµένο i) σας 

αποστέλλουµε και πάλι το ενηµερωτικό φυλλάδιο (έκδοση 1η 9/2019) σχετικά µε τον Ιό της Καστανής 

Ρυτίδωσης των Καρπών της Τοµάτας (Tomato Brown Rugose Fruit Virus - ToBRFV) (συνηµµένο ii), το 

                                                                                                                                                                                
προστατευτικά µέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισµών και για την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) 690/20083 της 
Επιτροπής και την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2018/2019 της Επιτροπής» δηµοσιεύθηκε στο τεύχος L 
319 της 10ης ∆εκεµβρίου 2019 της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L319/1, 10.12.2019).  
 

4 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. 
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οποίο βρίσκεται αναρτηµένο στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α. & Τ. στο πεδίο του Φυτοϋγειονοµικού 

Ελέγχου: 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/Fytoeigionomikos_Elegxos/ 

ToRFV_nppo_tomato_bpi.pdf .  

 

Επισηµαίνουµε, επίσης, τα ακόλουθα: 

Ο ιός της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τοµάτας (Tomato brown rugose fruit virus, ToBRFV), 

γένος Tobamovirus5, oικογένεια Virgaviridae, περιλαµβάνεται από τον Σεπτέµβτιο του 2020 στη λίστα 

Α26 (pests locally present in the EPPO region) του Ευρωπαϊκού και Μεσογειακού Οργανισµού 

Προστασίας Φυτών [Εuropean and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) (βλ. 

https://gd.eppo.int/reporting/article-6887 )]. Η ασθένεια που ο ιός προκαλεί παρατηρήθηκε για πρώτη 

φορά στο Ισραήλ το φθινόπωρο του 2014 και η περαιτέρω εξάπλωσή της υπήρξε σ’ όλη την έκταση της 

χώρας µέσα σ’ έναν χρόνο εξαιτίας της βοηθούµενης από τον άνθρωπο εξάπλωσης και του εµπορίου 

προσβεβληµένων σπόρων ή σποροφύτων. Ο ιός ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά σε τοµάτες στην 

Ιορδανία το 20157. Στην Ευρώπη η παρουσία του διαπιστώθηκε για πρώτη φορά στη Γερµανία και στην 

Ιταλία το 2018. Με το παραπάνω Βiv. σχετικό έγγραφό µας (βλ. ιστοσελίδα µας 

http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=956 στο πεδίο των Φυτοπαθογόνων 7Καραντίνας) 

µεταξύ άλλων σας είχαµε ενηµερώσει για τη διαπίστωση για πρώτη φορά στη χώρα µας (βλ. 

https://gd.eppo.int/reporting/article-6640 ) της παρουσίας του ιού της καστανής ρυτίδωσης των καρπών 

τοµάτας (Tomato brown rugose fruit virus, ToBRFV) σε δείγµα τοµάτας θερµοκηπίου, στην περιοχή 

Παλαιοχώρα του Νοµού Χανίων. Την τρέχουσα χρονική στιγµή η παρουσία του ιού έχει διαπιστωθεί (βλ. 

https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/distribution /Last updated: 2020-12-03), επίσης, στην Κύπρο, στη 

∆ηµοκρατία της Τσεχίας, στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στην Πολωνία8, στην Ισπανία, στην Τουρκία και 

στο Ηνωµένο Βασίλειο. Ο ToBRFV αποτελεί αναδυόµενο κίνδυνο µεγάλης σηµασίας για την 

καλλιέργεια της τοµάτας (Solanum lycopersicum) και της πιπεριάς (Capsicum spp.). Ιδιαίτερη ευπάθεια 

στον ToBRFV παρουσιάζουν οι ποικιλίες τοµάτας οι οποίες διαθέτουν γονίδια ανθεκτικότητας για άλλους 

ιούς του γένους Tobamovirus (Tobacco mosaic virus, TMV και Tomato mosaic virus, ToMV).  

Η µετάδοση του ToBRFV, όπως και όλων των tobamo-ιών, επιτυγχάνεται κυρίως µηχανικά, µε την 

επαφή (τριβή) µεταξύ των φυτών και µε τις καλλιεργητικές φροντίδες (δέσιµο, ξεβλάστηµα, συλλογή κ.λπ.) 

                                                 
 5 To γένος Tobamovirus περιλαµβάνει γνωστούς ιούς όπως είναι ο ιός του µωσαϊκού του καπνού (TMV) και ο ιός του 
µωσαϊκού της τοµάτας (ToMV).  
 
 6 Tomato brown rugose fruit virus (Tobamovirus) A2/438  
EPPO A2 pest: A pest recommended by EPPO to member countries, for regulation as a quarantine pest and which is present in the 
EPPO region.[ https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/documents ]. 
 
 7 Salem N, Mansour A, Ciuffo M, Falk BW & Turina M (2016) A new tobamovirus infecting tomato crops in Jordan. 
Archives of Virology, 161(2), 503–506. https://doi.org/10.1007/s00705-015-2677-7 . 
 
 8 Την παρούσα χρονική στιγµή στην Πολωνία ο ιός είναι απών [Poland/Absent, pest eradicated (βλ. 
https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/distribution /Last updated: 2020-12-03)].. 
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που εκτελούν οι εργαζόµενοι µε χέρια που έχουν έρθει σε επαφή µε µολυσµένο φυτό, µε ρούχα που έχουν 

µολυνθεί και µε τα εργαλεία µε τα οποία έχουν χειριστεί µολυσµένα φυτά. Πρωταρχική πηγή µόλυνσης 

του ΤοΒRFV είναι ο µολυσµένος σπόρος και το µολυσµένο πολλαπλασιαστικό υλικό («φυτά προς 

φύτευση»). Το ποσοστό µετάδοσης του ιού µε τον σπόρο, αν και µικρό, αρκεί εντούτοις στο να προκαλέσει 

µεγάλη ζηµιά λόγω της ευκολίας περαιτέρω µηχανικής µετάδοσης. Οι βοµβίνοι (Bombus terrestris) 

µπορούν επίσης να µεταδώσουν τον ιό κατά την επικονίαση των φυτών. Βασική εστία µόλυνσης 

αποτελεί και το έδαφος, το οποίο, κυρίως αν παραµείνουν σε αυτό µολυσµένα φυτικά υπολείµµατα, µπορεί 

να διατηρηθεί µολυσµένο για τουλάχιστον έξι (6) µήνες. Στις υπό κάλυψη καλλιέργειες, η µόλυνση µπορεί 

να προέλθει από ιικά σωµατίδια που διατηρούνται, χάρη στην αξιοσηµείωτη αντοχή τους επί των διαφόρων 

κατασκευών, από τις οποίες περνάνε µε διάφορους τρόπους στα φυτά. Στη συνέχεια, η µόλυνση µπορεί να 

εξαπλωθεί µε τις καλλιεργητικές εργασίες (δέσιµο, ξεβλάστηµα, συλλογή κ.λπ.). Στις υδροπονικές 

καλλιέργειες ο ιός µπορεί να εισέλθει στο σύστηµα του κυκλοφορούντος νερού και να µεταδοθεί περαιτέρω 

µέσω αυτού. 

Όσον αφορά τον κίνδυνο από την ασθένεια, τα συµπτώµατά9 της καθιστούν τους καρπούς της 

τοµάτας και της πιπεριάς - των σηµαντικών αυτών καλλιεργειών για την Ελλάδα - µη εµπορεύσιµους. 

Αφού ο ιός εισέλθει σε µία περιοχή τα µέτρα αντιµετώπισής του είναι πολύ περιορισµένα και βασίζονται 

κυρίως στην εκρίζωση των προσβεβληµένων φυτών για την εξάλειψη του παθογόνου µολύσµατος από τον 

αγρό και σε αυστηρά µέτρα υγιεινής. Υπάρχουν εργαστηριακές µέθοδοι ανίχνευσης του ιού στον σπόρο. 

Άρα φαίνεται να είναι ορθότερο το να αποφευχθεί η περαιτέρω είσοδος και εξάπλωση του ιού στη χώρα µας 

(βλ. https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/documents ). 

«Καθώς δεν υπάρχουν θεραπευτικά µέτρα για τα προσβεβληµένα φυτά «για την αντιµετώπιση του 

ToBRFV προτείνεται στις χώρες όπου εµφανίζεται η εφαρµογή µέτρων εξάλειψής του. Εντός των 

επιχειρήσεων όπου διαπιστώνεται η παρουσία του ιού για τον περιορισµό της εξάπλωσής του προτείνονται 

τα εξής µέτρα υγιεινής των καλλιεργειών: 

� Χρησιµοποίηση υγιούς σπόρου. 

� Συστηµατικός έλεγχος των σπορείων και αποµάκρυνση/καταστροφή των φυταρίων που τυχόν έχουν 

προσβληθεί ή εµφανίζουν ύποπτα συµπτώµατα. 

� Χρησιµοποίηση υγιών φυταρίων για φύτευση. 

� Έλεγχος κατά διαστήµατα των φυτών, µετά τη µεταφύτευσή τους στον αγρό ή στο θερµοκήπιο και 

αποµάκρυνση/καταστροφή όσων εµφανίζουν συµπτώµατα ίωσης. Συνιστάται εργαστηριακή 

                                                 
 9 Ο ιός της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τοµάτας προκαλεί συµπτώµατα (Βλ. φωτογραφίες συµπτωµάτων στην 
ιστοσελίδα: https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/photos ) που εξαρτώνται από την ποικιλία του ξενιστή καθώς και τις συνθήκες 
του περιβάλλοντος. Ασφαλής ανίχνευση του ιού επιτυγχάνεται µόνο µε τη χρήση εργαστηριακών µεθόδων.  
 Οι ποικιλίες τοµάτας µε το γονίδιο ανθεκτικότητας Tm-22 (που χρησιµοποιείται ενάντια σε άλλους tobamo-ιούς) είναι 
ευπαθείς στον ToΒRFV. Τα συµπτώµατα εµφανίζονται στα φύλλα, στελέχη και τους καρπούς. 
Τα φύλλα µολυσµένων φυτών τοµάτας παρουσιάζουν χλώρωση, µωσαϊκό, κατσάρωµα, παραµόρφωση του ελάσµατος και 
περιστασιακά στένωση. Οι ποδίσκοι, οι κάλυκες και οι µίσχοι εµφανίζουν νεκρωτικές κηλίδες. Οι καρποί εµφανίζουν 
κίτρινους / καστανούς δακτυλίους, καστανές περιοχές, ρυτίδωση, παραµορφώσεις και ανοµοιόµορφη ωρίµανση και 
καθίστανται µη εµπορεύσιµοι. Τα φυτά εµφανίζουν µειωµένη ανθοφορία και καρπόδεση. 
 Στην πιπεριά (Capsicum annuum), τα συµπτώµατα στα φύλλα περιλαµβάνουν παραµορφώσεις του ελάσµατος, 
κιτρινίσµατα και µωσαϊκό. Οι καρποί της πιπεριάς εµφανίζουν παραµορφώσεις, ανοµοιόµορφο χρωµατισµό µε κίτρινες και 
καστανές περιοχές και πράσινες ραβδώσεις (Πηγή: Μεθοδολογία ΅Επισκόπησης Μ.Φ.Ι.). 
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επιβεβαίωση της παρουσίας του ToBRFV και στη συνέχεια προσεκτική καταστροφή όλων των φυτών 

σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 µέτρου γύρω από τα προσβεβληµένα φυτά, επειδή είναι πιθανό ότι και 

αυτά τα φυτά έχουν µολυνθεί, αλλά δεν έχουν ακόµη αναπτύξει συµπτώµατα. 

� Συχνή απολύµανση εργαλείων µε εµβάπτιση σε διάλυµα χλωρίνης περιεκτικότητας 0,5% NaOCl ή 

Virkon® S ή αποβουτυρωµένου γάλακτος (τουλάχιστον 3,5% περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη). 

� Πλύσιµο των χεριών µε σαπούνι για >30 δευτερόλεπτα και ξέπλυµα µε άφθονο νερό πριν από κάθε 

χειρισµό των φυτών στα σπορεία και τις καλλιέργειες. Τούτο επιβάλλεται ιδιαιτέρως µετά από τον 

χειρισµό ασθενών φυτών. ∆εν επιτρέπεται το κάπνισµα κατά τη διάρκεια χειρισµού των φυτών (Για 

όλους τους ιούς). Έχει αποδειχθεί ότι ο ιός παραµένει µολυσµατικός πάνω στα χέρια και στα γάντια 

για τουλάχιστον δυο (2) ώρες.  

� Χρησιµοποίηση παπουτσιών, φόρµας και γαντιών µιας χρήσης από τους εργαζόµενους που εκτελούν 

τις διάφορες καλλιεργητικές εργασίες και αλλαγή αυτών µεταξύ διαφορετικών εγκαταστάσεων.  

� Αποφυγή επαφής των υγιών φυτών µε τα χέρια που έχουν έρθει σε επαφή µε ασθενή φυτά (εκρίζωση, 

δέσιµο, κλάδεµα, κ.λπ.), εκτός αν τα χέρια έχουν προηγουµένως πλυθεί καλά. 

� Χρησιµοποίηση καθαρών ή απολυµασµένων πλαστικών τελάρων κατά τη συγκοµιδή των καρπών, 

καθώς τα επαναχρησιµοποιούµενα πλαστικά τελάρα αν έχουν χρησιµοποιηθεί για µεταφορά 

µολυσµένων καρπών, µπορούν να µεταφέρουν τον ιό µετά σε µια αµόλυντη καλλιέργεια. 

� Καλό πλύσιµο µε απολυµαντικό όλων των επιφανειών, δίσκων, κ.λπ., εντός των θερµοκηπίων µεταξύ 

των µεταφυτεύσεων/φυτεύσεων. 

� Μείωση κατά το δυνατόν της µετακίνησης των εργατών µεταξύ των διαφόρων τοµέων της 

επιχείρησης. 

� Καταστροφή των ζιζανίων στους περιβάλλοντες χώρους των θερµοκηπίων, καθώς ζιζάνια όπως o 

στύφνος (Solanum nigrum), η ντάτουλα (Datura stramonium) και το χηνοπόδιο το επιτοίχιο 

(Chenopodiastrum murale) προσβάλλονται από τον ιό και µπορεί να λειτουργήσουν ως αποθήκες του 

ιού στη φύση. 

� Αποφυγή εισόδου ζώων εντός των εγκαταστάσεων. 

� Μέριµνα για αποµάκρυνση και καταστροφή των υπολειµµάτων της καλλιέργειας καθώς και 

απολύµανση των χώρων του θερµοκηπίου. 

� Ύπαρξη ταπέτων µε απολυµαντικό στην είσοδο των θερµοκηπίων.». 

 

«Σε περίπτωση διαγνωσµένης µόλυνσης προτείνονται διάφορες εναλλακτικές όπως: 

� Μέριµνα για αποµάκρυνση και καταστροφή των υπολειµµάτων της καλλιέργειας, καθώς και 

απολύµανση των χώρων του θερµοκηπίου. 

� Αµειψισπορά µε µη ευπαθή στον ιό φυτικά είδη (π.χ. αγγουριά). 

� Προσεκτική φύτευση µε απολύµανση εδάφους στο σηµείο φύτευσης µε σταθεροποιηµένη χλωρίνη 

2.000 ppm 1 µέρα πριν τη φύτευση. 

� Χρησιµοποίηση ανθεκτικών υποκειµένων µελιτζάνας» (Πηγή - µεταξύ άλλων - κυρίως το Μ.Φ.Ι.).» 
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 Με σκοπό την εξάλειψη10 του ιού της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τοµάτας από τη χώρα µας, 

παρακαλούµε τους παραλήπτες του εγγράφου οι οποίοι είναι: 

� επαγγελµατίες/υπεύθυνοι επιχειρήσεων παραγωγής ή/και διακίνησης σπόρων τοµάτας και 

πιπεριάς να τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 7 του  Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2020/1191 

παράγοντας ή/και διακινώντας σπόρους απαλλαγµένους από τον ToBRFV, οι οποίοι θα συνοδεύονται 

από φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο·  

� επαγγελµατίες/υπεύθυνοι επιχειρήσεων παραγωγής ή/και διακίνησης «φυτών προς φύτευση» 

τοµάτας και πιπεριάς να εφαρµόζουν τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 2020/1191 παράγοντας ή/και 

διακινώντας φυτά απαλλαγµένα από τον ToBRFV, τα οποία θα συνοδεύονται από φυτοϋγειονοµικό 

διαβατήριο. Οι παραγωγοί σποροφύτων τοµάτας και πιπεριάς να τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 

6 του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2020/1191 για τη διακίνηση των συγκεκριµένων φυτών 

προς φύτευση. 

Παρακαλούµε, επίσης, τους συναδέλφους Γεωπόνους, οι οποίοι ασχολούνται µε τη διάγνωση και την  

αντιµετώπιση ασθενειών των φυτών ή/και τη διακίνηση σπόρων και «φυτών προς φύτευση» τοµάτας και 

πιπεριάς να ενηµερώνουν τους παραγωγούς καρπών των εν λόγω φυτών σχετικά µε την ασθένεια που ο 

ιός της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τοµάτας (Tomato brown rugose fruit virus, ToBRFV) 

προκαλεί και τα µέτρα αντιµετώπισής του.  

 

 

Συνηµµένα:  

i. α & β. ο Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 2020/1191 της Επιτροπής της 11ης Αυγούστου 2020 (L262/6, 12.8.2020) 

«σχετικά µε τη θέσπιση µέτρων για την πρόληψη της εισαγωγής και της διασποράς στην Ένωση του ιού της καστανής 

ρυτίδωσης των καρπών τοµάτας (ToBRFV) και την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/1615» (στην 

ελληνική και αγγλική γλώσσα). και 

ii. το ενηµερωτικό φυλλάδιο (έκδοση 1η 9/2019), µε θέµα «Ιός της Καστανής Ρυτίδωσης των Καρπών Τοµάτας (Tomato 

Brown Rugose Fruit Virus, ToBRFV) του Υπ.Α.Α. & Τ. 

 

 

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

 
 
 

AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

                                                 
 10 Σύµφωνα µε τα σηµεία 17 και 22, του άρθρου 2, του νέου κανονισµού για τη φυτοϋγεία 2016/2031 (βλ. L317/4, 
23.11.2016 ή  ιστοσελίδα µας http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=955 στο πεδίο «Φυτοϋγειονοµικό 
καθεστώς»), 
 «εξάλειψη»: η εφαρµογή φυτοϋγειονοµικών µέτρων για την εξάλειψη ενός επιβλαβούς οργανισµού από µια περιοχή και  
«φυτοϋγειονοµικό µέτρο»: κάθε επίσηµο µέτρο µε στόχο την παρεµπόδιση της εισαγωγής και/ή εξάπλωσης επιβλαβών 
οργανισµών καραντίνας…  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
 

ΠΡΟΣ: 
1. Επαγγελµατίες11/υπευθύνους επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης φυτών12 της Μ.Ε. 

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

2.  α. & β. ∆ήµους & . Αγροτικούς Συνεταιρισµούς Μ.Ε. Θεσσαλονίκης [Υπ’ όψιν Γεωπόνων (Μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)] 

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

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1..  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 (Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) 

2.  Ελληνικό Γεωργικό Οργανισµό - ∆ΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ - ∆ΗΜΗΤΡΑ), Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – 
Πολυγύρου, Τ.Κ.: 570 01 Θέρµη Θεσσαλονίκης, Τ.Θ.: 60458, Ηλεκτρονική ∆/νση: bbgk@bgk.gr 
(Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) 

 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:  
  Φυτοϋγειονοµικοί ελεγκτές Μ.Ε. Θεσσαλονίκης  
 

                                                 
 11 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. 

 
 12 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· 


