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ΠΡΟΣ: 
 
 

 
ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: «Φυτοϋγειονοµικός έλεγχος διακινούµενου σπόρου τοµάτας και πιπεριάς κοινοτικής 

προέλευσης» 

 
Σχετ.:  
i. το έγγραφο 2745/70292/04.03.2020 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 «Φυτοϋγειονοµικός έλεγχος 
διακινουµένου σπόρου τοµάτας και πιπεριάς κοινοτικής προέλευσης» και 

ii. τα έγγραφά µας: 
α. 130825(4360)/06.03.2020, µε θέµα «ToBRFV: «Παρουσία του ιού σε δείγµατα τοµάτας 

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

(ΕΕ) 2019/1615 της Επιτροπής»· 
γ.  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»· 

δ. 57237(1646)/07.02.2020, µε θέµα «Τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/625 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017» και  

ε. 3722/84848/ΠΕ/13.11.2019, µε θέµα «14η ∆εκεµβρίου 2019: Εφαρµογή Νέου 
Φυτοϋγειονοµικού Καθεστώτος στην ΕΕ. - Προδιαγραφές Μορφοτύπου 
Φυτοϋγειονοµικού ∆ιαβατηρίου». 

   

 Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων σας ενηµερώνουµε για τα ακόλουθα: 

 σύµφωνα µε: 

� την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/16151 της Επιτροπής, σχετικά µε τη θέσπιση µέτρων 

έκτακτης ανάγκης για την πρόληψη της εισαγωγής και της διασποράς στην Ένωση του ιού της 

καστανής ρυτίδωσης των καρπών τοµάτας (ToBRFV), 

                                                 
1 Η Εκτελεστική Απόφαση 2019/1615 της Επιτροπής της 26ης Σεπτεµβρίου 2019 «σχετικά µε 

τη θέσπιση µέτρων έκτακτης ανάγκης για την πρόληψη της εισαγωγής και της διασποράς στην 
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� τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 2019/20722 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, 

� τον Κανονισµό (ΕΕ) 2017/6253 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και  

� τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/20314 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

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

τους στον Ενωσιακό Χώρο συνοδεύονται µε 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 

                                                                                                                                                                       
Ένωση του ιού της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τοµάτας (ToBRFV)», τέθηκε σε εφαρµογή 

την 1η Νοεµβρίου 2019 (https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1615/oj ). 

 
2 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 προστατευτικά µέτρα κατά των επιβλαβών για τα 

φυτά οργανισµών και για την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) 690/20082 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).  

 
3 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. 

 
4 Με 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» τέθηκε σε εφαρµογή από τις 14 ∆εκεµβρίου 

2019 το νέο καθεστώς φυτοϋγείας στην ΕΕ. 
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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 άλλων κρατών µελών 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 (έλεγχος εγγράφων, έλεγχος ταυτότητας και λήψη 

δειγµάτων για εργαστηριακή ανάλυση). Επισηµαίνουµε ότι ο έλεγχος λαµβάνει χώρα στο 100% των 

σποροµερίδων που προέρχονται από Κράτη Μέλη στα οποία έχει διαπιστωθεί η παρουσία του 

επιβλαβούς οργανισµού ToBRFV (π.χ. Ολλανδία, Ιταλία, Γερµανία, Γαλλία, Ισπανία). Σε 

σποροµερίδες προερχόµενες από Κράτη µέλη στα οποία δεν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη του ανωτέρω 

επιβλαβούς οργανισµού καραντίνας ο έλεγχος λαµβάνει χώρα σε ποσοστό 10%. 

 

 

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

 
 
 

AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
ΠΡΟΣ: 
 

Επαγγελµατίες/υπευθύνους επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης φυτών 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 (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, Λ. Γεωργικής Σχολής, 570 01 Θέρµη Θεσσαλονίκης, Ηλεκτρονική ∆/νση: 
keppyel1@gmail.com (Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) 

 
  iii. Ελληνικό Γεωργικό Οργανισµό «∆ΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ «∆ΗΜΗΤΡΑ») 
 

α.  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  

 
β.  Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών (Ι.∆.Ε.), Εργαστήριο ∆ασικής Εντοµολογίας και 

Νηµατωδών, 57006 Βασιλικά - Θεσ/νίκη [Υπ’ όψιν Ειδικού Ερευνητή: ∆ρoς Αβτζή 
∆ηµητρίου, Ηλεκτρονική ∆/νση:  dimitrios.avtzis@fri.gr (Μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας)] 

 
2.  ∆ήµους & Αγροτικούς Συνεταιρισµούς Μ.Ε. Θεσσαλονίκης [Υπ’ όψιν Γεωπόνων (Μέσω 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)] 
 
3. Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) - Παράρτηµα Κεντρικής Μακεδονίας, 

Ελευθερίου Βενιζέλου 64, Θεσσαλονίκη, Ηλεκτρονική ∆/νση: geotekma@otenet.gr (Μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) 

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

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)]  
 
5.   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)] 

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


