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ΠΡΟΣ: 
 
 

 
ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: «∆ιαδικασία εγγραφής στο νέο επίσηµο µητρώο επαγγελµατιών/υπευθύνων 

επιχείρησης και έκδοσης φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων από τις 14 ∆εκεµβρίου 

2019». 

 
Σχετ.:  

1. το έγγραφο 13659/326032/16.12.2019 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 «∆ιαδικασία εγγραφής στο νέο επίσηµο 
µητρώο επαγγελµατιών/υπευθύνων επιχείρησης και έκδοσης φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων 
από τις 14 ∆εκεµβρίου 2019»· 

2. τα έγγραφά µας1: 
α.  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»· 

β.  24163(566)/27.01.2020, µε θέµα «Επιβλαβείς Οργανισµοί Προτεραιότητας - Κατ’ 
εξουσιοδότηση Κανονισµός (ΕΕ) 2019/1702 της Επιτροπής της 1ης Αυγούστου 
2019» 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 
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5. ο Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 2018/2018 της Επιτροπής· 
6. ο  Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 2017/23134 της Επιτροπής· 
7. ο Κανονισµός (ΕΕ) 2017/6255 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και  
8. ο Κανονισµός (ΕΕ) 2016/20316 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 

 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, σας υπενθυµίζουµε ότι «από τις 14 ∆εκεµβρίου 2019 

εφαρµόζεται στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. νέα φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία.  

 

 Σύµφωνα µε τη νέα νοµοθεσία οι επιβλαβείς οργανισµοί κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

1.  Επιβλαβείς οργανισµοί καραντίνας όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του Καν. (ΕΕ) 

2016/2031 (βλ. 2γ σχετικό έγγραφό µας ή/και υποσηµείωση 6) . 

2. Ενωσιακοί επιβλαβείς οργανισµοί καραντίνας όπως ορίζονται στα άρθρα 4 & 5 του 

Καν. (ΕΕ) 2016/2031. 

3. Επιβλαβείς οργανισµοί προτεραιότητας όπως ορίζονται στο άρθρο 6 του Καν. (ΕΕ) 

2016/2031 και στον Εκτελεστικό Καν. 2019/1702 (βλ. 2β σχετικό έγγραφό µας ή/και 

υποσηµείωση 3). 

4. Ενωσιακοί ρυθµιζόµενοι επιβλαβείς οργανισµοί µη καραντίνας 

(«ΡΕΟΜΚ»/“RNQPs”)  όπως ορίζονται στα άρθρα 36 & 37 του Καν. (ΕΕ) 

2016/2031. 

                                                                                                                                                                       
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». 
 
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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Υποχρεώσεις επαγγελµατιών7/υπευθύνων επιχείρησης: 

 

Α. Εγγραφή στο επίσηµο µητρώο επαγγελµατιών/υπευθύνων επιχείρησης 

 

1. Το Φυτοϋγειονοµικό Μητρώο του άρθρου 13 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος (Π.∆.) 365/2002 

(Α΄ 307) ενσωµατώθηκε στο επίσηµο Φυτοϋγειονοµικό Μητρώο επαγγελµατιών/υπευθύνων 

επιχείρησης ή άλλων προσώπων που ασχολούνται µε δραστηριότητες που αφορούν φυτά, 

φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα, σύµφωνα µε το άρθρο 65 του Κανονισµού (ΕΕ) 

2016/2031. 

 

2. Όσοι ήταν εγγεγραµµένοι στο µητρώο σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Π.∆. 365/2002 (Α΄ 307) 

διατηρούν τον ίδιο αριθµό στο επίσηµο µητρώο επαγγελµατιών/υπευθύνων επιχείρησης. 

 

3. Όσοι επαγγελµατίες είναι ήδη εγγεγραµµένοι στο Μητρώο του άρθρου 13 του Π.∆. 365/2002 

(Α΄ 307) οφείλουν µε δική τους ευθύνη, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στην Υπηρεσία 

µας. 

 

4. Οι επαγγελµατίες πρασίνου (π.χ. εργολήπτες έργων πρασίνου) οι οποίοι προµηθεύουν φυτά ή 

φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα, στο πλαίσιο της σύµβασης τους για την κατασκευή ενός 

έργου πρασίνου, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/2031, θεωρούνται επαγγελµατίες 

υπόχρεοι εγγραφής στο νέο φυτοϋγειονοµικό µητρώο επαγγελµατιών. 

 

                                                 
7 Σύµφωνα µε τα σηµεία 9, 10, 11, και 12, 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) «τελικός χρήστης»:κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί για σκοπούς που δεν εµπίπτουν στο πλαίσιο της εµπορικής, 

επιχειρηµατικής ή επαγγελµατικής του δραστηριότητας και το οποίο αποκτά φυτά ή φυτικά προϊόντα για 
προσωπική χρήση. 



 4 

5. Ο επαγγελµατίας που εισάγει, διακινεί φυτά ή φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα µέσω 

διαδικτύου απαιτείται να εγγραφεί στο νέο επίσηµο µητρώο επαγγελµατιών/υπευθύνων 

επιχείρησης.  

 

6. Όσοι από τους επαγγελµατίες ζητούν από τις αρµόδιες Αρχές την έκδοση πιστοποιητικών που 

αναφέρονται στα άρθρα 100, 101 και 102 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031 έχουν την 

υποχρέωση εγγραφής στο νέο επίσηµο µητρώο επαγγελµατιών/υπευθύνων επιχείρησης. 

 

7. Οι εγγεγραµµένοι στο µητρώο επαγγελµατιών πρέπει να τηρούν αρχεία, για τις εγκαταστάσεις 

από τις οποίες προµηθεύονται φυτά καθώς και για τις εγκαταστάσεις στις οποίες προµηθεύουν 

φυτά για περίοδο τουλάχιστον 3 ετών και να εφαρµόζουν συστήµατα και διαδικασίες 

ιχνηλασιµότητας σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031. 

 

8. Οι αρµόδιες αρχές πρέπει να καταγράφουν έναν επαγγελµατία, το συντοµότερο δυνατό, στο 

επίσηµο µητρώο επαγγελµατιών εάν η αίτησή του πληροί τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 66 

παρ. 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031. 

 

9. Εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής στο νέο επίσηµο µητρώο 

επαγγελµατιών/υπευθύνων επιχείρησης: 

• Οι επαγγελµατίες που προµηθεύουν αποκλειστικά και απευθείας στους τελικούς 

χρήστες
 (βλ. υποσηµείωση 7) µικρές ποσότητες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 

αντικειµένων µε µέσα διαφορετικά από τις συµβάσεις πωλήσεων εξ αποστάσεως. 

•  Οι επαγγελµατίες που προµηθεύουν αποκλειστικά και απευθείας στους τελικούς 

χρήστες µικρές ποσότητες σπόρων εκτός από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 72 

του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031. 

• Οι επαγγελµατίες που η δραστηριότητά τους σχετικά µε τα φυτά, φυτικά προϊόντα και 

άλλα αντικείµενα περιορίζεται στη µεταφορά τους για άλλον επαγγελµατία. 

• Οι επαγγελµατίες που η δραστηριότητά τους αφορά τη µεταφορά αντικειµένων κάθε 

είδους µε τη χρήση ξύλινων µέσων συσκευασίας. 

  

 

Β. Φυτοϋγειονοµικά διαβατήρια 

 

1. Εκδίδονται φυτοϋγειονοµικά διαβατήρια για τη διακίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων 

αντικειµένων εντός της επικράτειας της Ένωσης εφόσον πληρούνται τα όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 85 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031. 



 5 

 

2. Οι επαγγελµατίες δεν πρέπει να διακινούν στην επικράτεια της Ένωσης φυτά προς φύτευση 

µέσω των οποίων µεταδίδονται ενωσιακοί ρυθµιζόµενοι επιβλαβείς οργανισµοί µη καραντίνας 

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 37 παρ. 1 και 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031 και 

στα άρθρα 5 και 6 του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2019/2072. 

 

3. Απαιτείται η έκδοση φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων για: 

� φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα XIII  

του Εκτελεστικού Κανονισµού 2019/2072 (βλ. 2α σχετικό έγγραφό µας ή/και 

υποσηµείωση 2)· 

� φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα που πρόκειται να διακινηθούν σε 

προστατευόµενες ζώνες, µε την ένδειξη «ΠΖ»/“PZ”, σύµφωνα µε το άρθρο 80 του 

Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031 τα οποία αναφέρονται στο Παράρτηµα XIV  του 

Εκτελεστικού Κανονισµού 2019/2072· 

� φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα που εισέρχονται στην επικράτεια της Ένωσης 

από τρίτη χώρα για τη διακίνηση των οποίων στην επικράτεια της Ένωσης απαιτείται 

φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 79 παράγραφος 1 και 80 

παράγραφος 1, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 87, το διαβατήριο αυτό εκδίδεται εφόσον 

οι επίσηµοι έλεγχοι στα σηµεία ελέγχου των συνόρων, 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 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 

86 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031. 

 

4. ∆εν απαιτείται έκδοση φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου για: 

���� φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα τα οποία διακινούνται εντός και µεταξύ 

των εγκαταστάσεων του ίδιου επαγγελµατία οι οποίες βρίσκονται σε στενή εγγύτητα 

σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 82 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031· 

���� φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα τα οποία πωλούνται απευθείας στον 

τελικό χρήστη συµπεριλαµβανοµένων των ερασιτεχνών κηπουρών, µε την επιφύλαξη 

των όσων αναφέρονται στο άρθρο 81 παρ. 1(α), (β) του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031· 

���� φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις του 

άρθρου 46 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031 περί «διακίνησης φυτών, φυτικών 

προϊόντων και άλλων αντικειµένων σε παραµεθόριες περιοχές»· 
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���� φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις του 

άρθρου 47 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031 περί «διακίνησης φυτών, φυτικών 

προϊόντων και άλλων αντικειµένων υπό φυτοϋγειονοµική διαµετακόµιση»· 

���� φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις του 

άρθρου 48 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031 περί «διακίνησης φυτών, φυτικών 

προϊόντων και άλλων αντικειµένων που χρησιµοποιούνται για επίσηµες δοκιµές, 

επιστηµονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, δοκιµές, επιλογή ποικιλιών ή γενετική 

βελτίωση»· 

���� φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις του 

άρθρου 75 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031 για τη διακίνηση φυτών, φυτικών 

προϊόντων και άλλων αντικειµένων που διακινούνται σε αποσκευές ταξιδιωτών. 

 

5. Τα φυτοϋγειονοµικά διαβατήρια 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.Ε., θα πρέπει να πληρούν τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 83, 85 έως και 

88 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και 

να έχουν τον ίδιο µορφότυπο σε όλα τα Κράτη µέλη της Ε.Ε. (βλ. σχετικό έγγραφό µας 2γ 

ή/και υποσηµείωση 4). 

 

6. Το φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο έχει τη µορφή διακριτής ετικέτας και προσαρτάται µε ευθύνη 

του επαγγελµατία/υπεύθυνου επιχείρησης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µη µπορεί να 

επαναχρησιµοποιηθεί, σε οποιοδήποτε υπόστρωµα κατάλληλο για την εκτύπωση των 

στοιχείων που αναφέρονται στο Παράρτηµα του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2017/2313 

της Επιτροπής της 13ης ∆εκεµβρίου 2017, σε εκτέλεση του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031 στα 

φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα, επί της συσκευασία τους ή επί των οχηµάτων 

µεταφοράς τους, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 83 του Κανονισµού 

(ΕΕ) 2016/2031. 

 

7. Τα στοιχεία στο φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο αναγράφονται σε ορθογώνιο ή τετράγωνο σχήµα 

και είναι ευκρινή, ευανάγνωστα και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι 

αµετάβλητες και σταθερές. Η βοτανική ονοµασία των φυτών ή φυτικών προϊόντων, η σχετική 

ταξινοµική κατηγορία ή ανάλογα µε την περίπτωση η ονοµασία του εν λόγω αντικειµένου 

αναγράφεται µε λατινικούς χαρακτήρες. Μη επικυρωµένες αλλαγές ή διαγραφές καθιστούν 

άκυρο το εν λόγω φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο. 
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8. Το µέγεθος των φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων, η χρήση µίας διαχωριστικής γραµµής, η 

αναλογία του µεγέθους των στοιχείων τους, καθώς και οι γραµµατοσειρές που 

χρησιµοποιούνται στα υποδείγµατα των Κανονισµών 2016/2031 και 2017/2313 είναι µόνο 

παραδείγµατα. Η σηµαία της Ένωσης µπορεί να είναι τυπωµένη, έγχρωµη ή ασπρόµαυρη είτε 

µε άσπρα αστέρια, σε µαύρο φόντο ή αντιστρόφως. 

 

9. Υποδείγµατα φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων για διακίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και 

άλλων αντικειµένων σε προστατευόµενες ζώνες ή µη υπάρχουν στο Παράρτηµα που 

ακολουθεί. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε τα φυτοϋγειονοµικά διαβατήρια µπορείτε 

να βρείτε στον Κανονισµό 2017/2313 της Επιτροπής στην ιστοσελίδα: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2313&from=EN (Βλ. σχετικό 

έγγραφό µας 2γ ή/και υποσηµείωση 4). 

 

10.  Το φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο πρέπει να επικολλάται στην «µονάδα εµπορίας»8 των 

παραγόµενων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικείµενων πριν τη µετακίνησή τους. 

Όταν τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα µετακινούνται σε πακέτο, δέσµη ή 

εµπορευµατοκιβώτιο το φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο επικολλάται στο πακέτο, δέσµη ή 

εµπορευµατοκιβώτιο. 

 

11. Στη περίπτωση διακίνησης σύνθεσης φυτών, για τα οποία απαιτείται η έκδοση 

φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου, πρέπει στην θέση αναγραφής της λατινικής ονοµασίας του 

φυτού στο µορφότυπο του φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου να αναγραφούν όλα τα είδη των 

φυτών που αποτελούν τη σύνθεση. Στην περίπτωση που ένα από τα φυτά είναι ξενιστής για µία 

προστατευόµενη ζώνη πρέπει να εκδοθεί ξεχωριστό φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο γι' αυτό. 

 

12. Ένα ήδη εκδοθέν φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο µπορεί να αντικατασταθεί µε ένα διαβατήριο 

αντικατάστασης, εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 93 του Κανονισµού (ΕΕ) 

2016/2031. 

 

13. Φυτοϋγειονοµικά διαβατήρια που έχουν εκδοθεί πριν από τη 14η ∆εκεµβρίου 2019, σύµφωνα 

µε το Π.∆. 30/2006 (Α΄ 28) εξακολουθούν να ισχύουν έως τις 14 ∆εκεµβρίου 2023 εφόσον δεν 

έχει αλλάξει το φυτοϋγειονοµικό τους καθεστώς. 

 

                                                 
8 Σύµφωνα µε το σηµείο 8, του άρθρου 2, µε θέµα «Ορισµοί», του νέου κανονισµού για τη φυτοϋγεία 2016/2031, 
«µονάδα εµπορίας» είναι: :η µικρότερη  εµπορική ή άλλη µετρήσιµη µονάδα που είναι εφαρµοστέα κατά το συγκεκριµένο 
στάδιο εµπορίας, η οποία µπορεί να είναι το υποσύνολο ή το σύνολο µιας παρτίδας. 
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14. Οι σπόροι προς σπορά και τα άλλα φυτά προς φύτευση που εισέρχονται στο έδαφος της 

Ένωσης, διακινούνται εντός του εδάφους της Ένωσης ή παράγονται, πριν από τις 14 

∆εκεµβρίου 2019, σύµφωνα µε τις ισχύουσες απαιτήσεις των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ, 

66/402/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 98/56/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ, 2002/57/ΕΚ, 2008/72/ΕΚ, 

2008/90/ΕΚ όσον αφορά την παρουσία ενωσιακών ρυθµιζόµενων επιβλαβών οργανισµών µη 

καραντίνας πριν από την εν λόγω ηµεροµηνία, µπορούν να εισέρχονται ή να διακινούνται στο 

έδαφος της Ένωσης, έως τις 14 ∆εκεµβρίου 2020, εφόσον συµµορφώνονται µε τις εν λόγω 

απαιτήσεις. Από τις 14 ∆εκεµβρίου 2020 εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 6 του Κανονισµού 

(ΕΕ) 2019/2072 σε όλα τα φυτά προς φύτευση που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό. 

Έως τις 14 ∆εκεµβρίου 2020 τα φυτοϋγειονοµικά διαβατήρια που θα απαιτούνται, σύµφωνα µε 

τον Εκτελεστικό Κανονισµό 2019/2072 της Επιτροπής, για τη διακίνηση σπόρων προς σπορά 

και άλλων φυτών προς φύτευση, τα οποία καλύπτονται από τη µεταβατική περίοδο που 

ορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο, εντός του εδάφους της Ένωσης αρκεί να βεβαιώνουν 

µόνο τη συµµόρφωσή τους µε τους κανόνες που αφορούν τους ενωσιακούς επιβλαβείς 

οργανισµούς καραντίνας, τους επιβλαβείς οργανισµούς καραντίνας στις προστατευόµενες 

ζώνες ή τα µέτρα που θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 30 του κανονισµού (ΕΕ) 

2016/2031.». 

 

Συνηµµένα9:  
i. η αίτηση εγγραφής10 στο νέο επίσηµο µητρώο επαγγελµατιών/υπευθύνων επιχείρησης (πρώην Μητρώο για τη 

δυνατότητα χρήσης φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου) [τρία (3) φύλλα], το οποίο για την περιοχή ευθύνης µας τηρείται 
από την Υπηρεσία µας. 

ii.  η αίτηση 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 

                                                 
9 Θα σκολουθήσει αποστολή εγγράφου µας µε τα νέα υποδείγµατα αιτήσεων 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).  
 
10 Για την υποβολή της αίτησης εγγραφής [βλ. συνηµµένη την αίτηση εγγραφής (συνηµµένο i). Στο ρίτο φύλλο της 
αίτησης υπάρχουν οδηγίες για τη συµπλήρωσή της] φυσικού προσώπου στο Φυτοϋγειονοµικό Μητρώο συνηµµένα της 
αίτησης θα πρέπει να είναι τα ακόλουθα:  

i. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος και µεταβολών της από την αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία 
(∆.Ο.Υ.) και φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας. 

ii.  Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του υπευθύνου φυτοϋγειονοµικών θεµάτων. 
iii.  Φωτοαντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή µισθωτηρίου συµβολαίου της επιχείρησης (υποβολή εφ’ όσον ζητηθεί). 
iv. Λεπτοµερές σχέδιο της εκµετάλλευσης και των χώρων στους οποίους καλλιεργούνται, παράγονται, αποθηκεύονται, 

διατηρούνται ή χρησιµοποιούνται φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα (υποβολή εφ’ όσον ζητηθεί).   
 Για την υποβολή της αίτησης εγγραφής νοµικού προσώπου στο εν λόγω Μητρώο συνηµµένα της αίτησης θα πρέπει 
να είναι επιπλέον τα νοµιµοποιητικά έγγραφα του νοµικού προσώπου, ανάλογα µε τη νοµική µορφή του, όπως κωδικοποιηµένο 
καταστατικό, νοµίµως δηµοσιευµένο ή θεωρηµένο από το Πρωτοδικείο, µε πιστοποιητικό µεταβολών της αρµόδιας αρχής και ΦΕΚ 
δηµοσίευσης για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. καθώς και έγγραφο νόµιµης εκπροσώπησης και φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου 
εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητα του νοµικά υπευθύνου της εταιρείας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

1. Φυτοϋγειονοµικά διαβατήρια για χρήση σε µη προστατευόµενες ζώνες 
 
 

 
                              Φυτοϋγειονοµικό ∆ιαβατήριο / Plant Passport 

 
  
 
 A Nerium oleander 
 B  GR – 02318001 
 C  1A/2019 
 D  GR 
 
 
 
 
 
 
 
 Φυτοϋγειονοµικό ∆ιαβατήριο / Plant Passport PPPassport Passport 
 
 
 
 
 A Polygala myrtifolia             
 B  GR – 02318001                    
 C  1A/2019  
 D  GR                                             
 
 

 
 
 
 
                                                           Φυτοϋγειονοµικό ∆ιαβατήριο / Plant Passport 
                       
                                                        
 
 
A Polygala myrtifolia         B GR – 02319001          C 1A/2019         D GR    
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2. Φυτοϋγειονοµικά διαβατήρια για χρήση σε προστατευόµενες ζώνες 
 
 
 

 
                            Φυτοϋγειονοµικό ∆ιαβατήριο - ΠΖ / Plant Passport - PZ 

          GILPPO 
  
 
 A Picea abies         
 B  GR – 02318001 
 C  1A/2019 
 D  GR 
                                                                                         
 
 
 

 
 

 
 

 
 Φυτοϋγειονοµικό ∆ιαβατήριο - ΠΖ / Plant Passport - PZ PPPassport Passport                                        
DENCMI 
 
 
 
 
 A  Pinus pinea 
 B  GR – 02318001                    
 C  1A/2019  
 D  GR                                             
 
 

 
 
 

                                              Φυτοϋγειονοµικό ∆ιαβατήριο - ΠΖ / Plant Passport - PZ 
                                                                         GONPSC 
                                                        
 
                                                                                             
A Eucalyptus camaldulensis          B GR – 02319001          C 1A/2019         D GR    
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
ΠΡΟΣ: 
 

Επαγγελµατίες/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. Υπ.Α.Α. &Τ.  
 i) Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.) 

Θεσσαλονίκης, Ταχ. Θυρ. 60436, Θέρµη, 570 01 Θεσσαλονίκη, Ηλεκτρονική ∆/νση: 
pkpfpe7@otenet.gr (Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) 

  ii.) 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) 

  iii) Ελληνικό Γεωργικό Οργανισµό «∆ΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ «∆ΗΜΗΤΡΑ») Iνστιτούτο 
Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου, Τ.Κ.: 570 
01 Θέρµη Θεσσαλονίκης, Τ.Θ.: 60458, Ηλεκτρονική ∆/νση: dir.kge@nagref.gr (Μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) και  

 
2. Καταστήµατα Εµπορίας Γεωργικών Φαρµάκων [Υπ’ όψιν υπευθύνων επιστηµόνων (µέσω 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)]  
 
3. 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)] 

 
4. Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, Τσιµισκή 29, 546 24 Θεσσαλονίκη 
 
5. Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27, 546 24 Θεσσαλονίκη, 

Ηλεκτρονική ∆/νση: MIS@epepthe.gr (και µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:   
 
 Φυτοϋγειονοµικοί ελεγκτές της ∆.Α.Ο. & Α. της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.  

                                                 
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· 


