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ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: «Εκτελεστικός κανονισµός (ΕΕ) 2019/2072 για τη θέσπιση ενιαίων όρων για την εφαρµογή 

του νέου κανονισµού για τη φυτοϋγεία (ΕΕ) 2016/2031». 

Σχετ.:  
i. το έγγραφο 13553/323839/12.12/2019 του Τµήµατος Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου, της ∆/νσης 

Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, της Γενικής ∆/νσης Γεωργίας, του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα «Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 2019/2072 της 
Επιτροπής της 28ηΝοεµβρίου 2019»· 

ii. τα έγγραφά µας (http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=955 ): 
α. 24163(566)/27.01.2020, µε θέµα «Επιβλαβείς Οργανισµοί Προτεραιότητας - Κατ’ 
εξουσιοδότηση Κανονισµός (ΕΕ) 2019/1702 της Επιτροπής της 1ης Αυγούστου 2019» και  
β. 3722/84848/ΠΕ/13.11.2019, µε θέµα «14η ∆εκεµβρίου 2019: Εφαρµογή Νέου 
Φυτοϋγειονοµικού Καθεστώτος στην ΕΕ. - Προδιαγραφές Μορφοτύπου Φυτοϋγειονοµικού 
∆ιαβατηρίου»  

   

 Στο τεύχος L 319 της 10ης ∆εκεµβρίου 2019 της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(L319/1, 10.12.2019) δηµοσιεύθηκε 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) 690/20081 της Επιτροπής και την 

τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2018/2019 της Επιτροπής».  

 
 Σύµφωνα µε το άρθρο του 1, µε θέµα «Αντικείµενο», ο εν λόγω κανονισµός εφαρµόζει τον 

Κανονισµό (ΕΕ) 2016/20312 (L317/4, 23.11.2016), όσον αφορά την καταχώριση των ενωσιακών 

                                                 
1  Με το άρθρο 15 του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) 2019/2072, µε θέµα «Κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
690/2008», καταργήθηκε ο Κανονισµός (ΕΚ) 690/2008 της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2008, για την αναγνώριση 
προστατευόµενων περιοχών που είναι εκτεθειµένες σε ιδιαίτερους φυτοϋγειονοµικούς κινδύνους στην Κοινότητα [ΕΕ L 193 της 
22.7.2008, σ. 1 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008R0690 )], προκειµένου να αποφεύγονται 
οι αλληλεπικαλύψεις µε την καταχώριση των προστατευόµενων ζωνών στον παρόντα εκτελεστικό κανονισµό (ΕΕ) 2019/2072.  
 
2  Τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 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 
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επιβλαβών οργανισµών καραντίνας3, των επιβλαβών οργανισµών καραντίνας στις προστατευόµενες 

ζώνες4 και των ενωσιακών ρυθµιζόµενων επιβλαβών οργανισµών µη καραντίνας5, καθώς και όσον 

αφορά τα µέτρα που λαµβάνονται σχετικά µε τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και τα άλλα αντικείµενα µε 

στόχο τη µείωση των κινδύνων των εν λόγω επιβλαβών οργανισµών σε αποδεκτό επίπεδο. O εν λόγω 

κανονισµός εφαρµόζεται από τη 14η ∆εκεµβρίου 2019. 

  

 Ο Eκτελεστικός Kανονισµός 2019/2072 περιλαµβάνει τα ακόλουθα δεκατέσσερα (14) 

Παραρτήµατα (I─IV): 

 

� Άρθρο 2 και Παράρτηµα I (βλ. σελ. 5 και 10, αντίστοιχα): «Ορισµοί6 που αναφέρονται στο άρθρο 

2 παράγραφος 1». 

 

� Άρθρο 3 και Παράρτηµα II (βλ. σελ. 6 και 13, αντίστοιχα): «Κατάλογος ενωσιακών επιβλαβών 

οργανισµών καραντίνας κατά το άρθρο 5 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031 και οι αντίστοιχοι 

κωδικοί τους7».  

Ο κατάλογος των ενωσιακών επιβλαβών οργανισµών καραντίνας οι οποίοι δεν έχουν εντοπιστεί 

στο έδαφος της Ένωσης παρατίθεται στο µέρος Α, του παραρτήµατος II, ενώ ο κατάλογος 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 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A317%3ATOC ), σας τον είχαµε αποστείλει µέσω 
του παραπάνω ii β σχετικού εγγράφου µας. [Η ενοποιηµένη εκδοχή της 14ης ∆εκεµβρίου 2019 του νέου κανονισµού για τη 
φυτοϋγεία 2016/2031 που σας αποστέλλουµε µέσω του παρόντος εγγράφου είναι µόνο για σκοπούς αναφοράς (βλ. 
συνηµµένο ii και ποσηµείωση 16)]. 
 
3  Βλ. Τµήµα 2, µε θέµα «Ενωσιακοί επιβλαβείς οργανισµοί καραντίνας», του Κεφαλαίου ΙΙ, του Κανονισµού 2016/2031 και 
Παράρτηµα ΙΙ του παρόντος Κανονισµού. 
 
4  Βλ. Τµήµα 3, µε θέµα «Επιβλαβείς οργανισµοί καραντίνας στις προστατευόµενες ζώνες», του Κεφαλαίου ΙΙ, του 
Κανονισµού 2016/2031 και Παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος Κανονισµού. 
 
5  Βλ. Κεφάλαιο ΙΙΙ,, µε θέµα «Ενωσιακοί ρυθµιζόµενοι επιβλαβείς οργανισµοί µη καραντίνας» (ΡΕΟΜΚ), του 
Κανονισµού 2016/2031 και Παράρτηµα IV του παρόντος Κανονισµού. 
 
6  Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισµού:  
α) «ουσιαστικά απαλλαγµένος από επιβλαβείς οργανισµούς»: ο όρος αυτός σηµαίνει ότι ο βαθµός παρουσίας επιβλαβών 
οργανισµών, πλην των ενωσιακών επιβλαβών οργανισµών καραντίνας ή των επιβλαβών οργανισµών καραντίνας στις 
προστατευόµενες ζώνες, στα φυτά προς φύτευση ή στα οπωροφόρα φυτά είναι αρκούντως χαµηλός ώστε να διασφαλίζεται η 
αποδεκτή ποιότητα και χρησιµότητα των εν λόγω φυτών·  
β) «επίσηµη δήλωση»: πιστοποιητικό φυτοϋγείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 71 του κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031, 
φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 78 του εν λόγω κανονισµού, η σήµανση ξύλινου µέσου 
συσκευασίας, ξυλείας ή άλλων αντικειµένων, που αναφέρεται στο άρθρο 96 του εν λόγω κανονισµού, ή οι επίσηµες 
βεβαιώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 99 του εν λόγω κανονισµού·10.12.2019· 
γ) «συστηµική προσέγγιση»: η ενσωµάτωση διαφορετικών µέτρων διαχείρισης κινδύνου, τουλάχιστον δύο από τα οποία δρουν 
ανεξάρτητα, και τα οποία, όταν εφαρµόζονται από κοινού, επιτυγχάνουν το κατάλληλο επίπεδο προστασίας έναντι των 
ενωσιακών επιβλαβών οργανισµών καραντίνας, των επιβλαβών οργανισµών καραντίνας στις προστατευόµενες ζώνες και των 
επιβλαβών οργανισµών που υπόκεινται στα µέτρα που λαµβάνονται σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031. 
 
7  Οι ονοµασίες ορισµένων επιβλαβών οργανισµών έχουν επικαιροποιηθεί, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις 
της διεθνούς ονοµατολογίας. Οι εν λόγω επιβλαβείς οργανισµοί καταχωρήθηκαν µαζί µε τους αντίστοιχους κωδικούς που τους 
έχουν δοθεί από τον Ευρωπαϊκό & Μεσογειακό Οργανισµό Φυτοπροστασίας [Εuropean and Mediterranean Plant 
Protection Organization (EPPO)]. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο για να είναι εξασφαλισµένη η ταυτοποίηση των εν λόγω 
επιβλαβών οργανισµών, ακόµη και σε περίπτωση ενδεχόµενης αλλαγής των ονοµασιών τους στο µέλλον. 
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ενωσιακών επιβλαβών οργανισµών καραντίνας που απαντώνται στο έδαφος της Ένωσης 

παρατίθεται στο µέρος Β, του παραρτήµατος II [π.χ. βλ. στο Παράρτηµα ΙΙ, Μέρος Β, Α, 3 τον 

ενωσιακό επιβλαβή οργανισµό καραντίνας, ο οποίος είναι και επιβλαβής οργανισµός 

προτεραιότητας8, Xylella fastidiosa µε τον αντίστοιχο κωδικό του (XYLEFA), ο οποίος του έχει 

δοθεί από τον «EPPO» (https://gd.eppo.int/taxon/XYLEFA ).]. 

{Αναφέρουµε ότι ο κατάλογος ενωσιακών επιβλαβών οργανισµών καραντίνας περιλαµβάνει τους 

επιβλαβείς οργανισµούς που απαριθµούνταν στο µέρος Α, του παραρτήµατος I της οδηγίας 

2000/29/ΕΚ και στο τµήµα I, του µέρους Α, του παραρτήµατος II της εν λόγω οδηγίας [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 (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1570614692843&uri=CELEX:32000L0029 ), η οποία µε τον νέο κανονισµό 

για τη φυτοϋγεία καταργήθηκε µε την επιφύλαξη του άρθρου 165 παράγραφοι 2, 3 και 4 του 

Κανονισµού 2017/6259 (βλ. άρθρο 109, µε θέµα «Καταργήσεις» του νέου Κανονισµού για τη 

Φυτοϋγεία 2016/2031, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), είχε ενσωµατωθεί στην εθνική 

Φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα (Π.∆.) 365/200210 (Α΄ 307).]}. 

 

� Άρθρο 4 και Παράρτηµα IΙI (βλ. σελ. 5 και 25, αντίστοιχα): Κατάλογος προστατευόµενων ζωνών 

και αντίστοιχων επιβλαβών οργανισµών καραντίνας στις προστατευόµενες ζώνες κατά το άρθρο 

32 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031 και οι αντίστοιχοι κωδικοί τους. 

Αν ένας επιβλαβής οργανισµός καραντίνας είναι παρών στην επικράτεια της Ένωσης αλλά δεν είναι 

παρών στην επικράτεια του οικείου κράτους µέλους ή σε τµήµα αυτού και δεν είναι ενωσιακός 

επιβλαβής οργανισµός καραντίνας, η Επιτροπή µπορεί, έπειτα από αίτηση του κράτους µέλους, 

να αναγνωρίσει την ανωτέρω επικράτεια ή τµήµα αυτής ως προστατευόµενη ζώνη όσον αφορά 

τον εν λόγω επιβλαβή οργανισµό καραντίνας («επιβλαβής οργανισµός καραντίνας στις 

προστατευόµενες ζώνες»). (Αναφέρουµε ότι ο εν λόγω κατάλογος περιλαµβάνει τις 

προστατευόµενες ζώνες που είχαν αναγνωριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο η) 

                                                 
8  Οι επιβλαβείς οργανισµοί προτεραιότητας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, του άρθρου 6, µε θέµα «Επιβλαβείς οργανισµοί 
προτεραιότητας», του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031, είναι ενωσιακοί επιβλαβείς οργανισµοί καραντίνας, οι οποίοι πληρούν 
όλους τους ακόλουθους όρους:  
 i. δεν είναι γνωστή η παρουσία τους στο έδαφος της Ένωσης ή είναι γνωστή η παρουσία τους είτε σε περιορισµένο τµήµα του 
εν λόγω εδάφους είτε σε λίγες, ακανόνιστες, µεµονωµένες και σπάνιες περιπτώσεις·  

ii. ο δυνητικός οικονοµικός, περιβαλλοντικός ή κοινωνικός τους αντίκτυπος είναι ο πιο σοβαρός για το έδαφος της Ένωσης & 
iii. καταγράφονται ως επιβλαβείς οργανισµοί προτεραιότητας.(βλ. παραπάνω ii α σχετικό έγγραφο). 

 
9  Βλ. έγγραφό µας 57237(1646)/07.02.2020, µε θέµα «Τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017» στην ιστοσελίδα http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-
GR&page=955 του ιστοτόπου της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στον αφιερωµένο στο «Φυτοϋγειονοµικό καθεστώς» 
ιστοχώρο. 
 
10  Για την τελευταία - πριν την κατάργηση της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, στις 13.12.2019, - τροποποίηση των Παραρτηµάτων Ι─V 
του Π.∆. 365/2002 (Α΄ 307) σας είχαµε ενηµερώσει µέσω του εγγράφου µας 541572(18396/11.10.2019 
(http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=955 ). 
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πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, τους αντίστοιχους επιβλαβείς οργανισµούς που 

απαριθµούνταν στο µέρος Β, του παραρτήµατος I και στο µέρος Β, του παραρτήµατος II της οδηγίας 

2000/29/ΕΚ, και τους κωδικούς που χρησιµοποιούνται ειδικά στους εν λόγω επιβλαβείς 

οργανισµούς.). 

 

� Άρθρο 5 και Παράρτηµα IV (βλ. σελ. 6 και 30, αντίστοιχα): Κατάλογος ενωσιακών ρυθµιζόµενων 

επιβλαβών οργανισµών µη καραντίνας (ΡΕΟΜΚ) και συγκεκριµένων φυτών προς φύτευση, µε 

κατηγορίες και κατώτατα όρια κατά το άρθρο 37 παράγραφος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031. 

Ένας επιβλαβής οργανισµός που δεν είναι ενωσιακός επιβλαβής οργανισµός καραντίνας 

αναφέρεται ως «ενωσιακός ρυθµιζόµενος επιβλαβής οργανισµός µη καραντίνας» εάν ο εν λόγω 

επιβλαβής οργανισµός µεταδίδεται κυρίως µέσω συγκεκριµένων φυτών προς φύτευση, η 

παρουσία του στα εν λόγω φυτά προς φύτευση έχει µη αποδεκτό οικονοµικό αντίκτυπο όσον 

αφορά την προβλεπόµενη χρήση των εν λόγω φυτών και είναι καταγεγραµµένος ως ενωσιακός 

ρυθµιζόµενος επιβλαβής οργανισµός µη καραντίνας. Για να περιοριστεί η παρουσία στα σχετικά 

φυτά προς φύτευση τέτοιων επιβλαβών οργανισµών, απαγορεύεται η είσοδος ή η διακίνησή 

τους στην επικράτεια της Ένωσης όταν η παρουσία των εν λόγω επιβλαβών οργανισµών 

υπερβαίνει ένα συγκεκριµένο όριο {π.χ. βλ. στο Παράρτηµα ΙV, Μέρος ∆, στα Έντοµα και 

ακάρεα, τον ενωσιακό ρυθµιζόµενο επιβλαβή οργανισµό µη καραντίνας Rhynchophorus 

ferrugineus (Olivier) µαζί µε τον αντίστοιχο κωδικό του [RHYCFE] 

(https://gd.eppo.int/taxon/RHYCFE ), τα αντίστοιχα φυτά προς φύτευση Palmae και το 0% ως όριο 

για το συγκεκριµένο πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών που προορίζονται για 

καλλωπιστικούς σκοπούς.}.  

[Αναφέρουµε ότι ο κατάλογος περιλαµβάνει τους επιβλαβείς οργανισµούς και τα αντίστοιχα φυτά 

προς φύτευση που ορίζονταν µεταξύ άλλων και στο τµήµα II, του µέρους Α, του παραρτήµατος II 

της οδηγίας 2000/29/ΕΚ (βλ. παράγραφο 3 του άρθρου 37 του Κανονισµού 2016/2031).]. 

 

� Άρθρο 6 και Παράρτηµα V (βλ. σελ. 6 και 52, αντίστοιχα): Μέτρα για την πρόληψη της 

παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε συγκεκριµένα φυτά προς φύτευση κατά το άρθρο 37 παράγραφος 4 του 

Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031. 

Τα µέτρα για την παρεµπόδιση της παρουσίας των ενωσιακών ρυθµιζόµενων επιβλαβών οργανισµών 

µη καραντίνας στα φυτά προς φύτευση αφορούν, κατά περίπτωση, την είσοδο και τη διακίνηση των 

φυτών αυτών στην Ένωση και θεσπίζονται σύµφωνα µε τις αρχές του τµήµατος 2 του 

παραρτήµατος II του Κανονισµού 2016/2031, όπως άλλωστε και εκείνα της διαχείρισης των 

κινδύνων των ενωσιακών επιβλαβών οργανισµών καραντίνας και των επιβλαβών οργανισµών 

καραντίνας στις προστατευόµενες ζώνες:  
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1) Αναγκαιότητας (Necessity) (Μέτρα για τη διαχείριση του κινδύνου ενός επιβλαβούς οργανισµού 

εφαρµόζονται µόνον όταν τέτοιου είδους µέτρα είναι απαραίτητα για την παρεµπόδιση της εισόδου, 

της εγκατάστασης και της εξάπλωσης του εν λόγω επιβλαβούς οργανισµού.). 

2) Αναλογικότητας (Proportionality) (Τα µέτρα που λαµβάνονται για τη διαχείριση του κινδύνου 

ενός επιβλαβούς οργανισµού είναι αναλογικά προς τον κίνδυνο που εγκυµονεί ο εν λόγω επιβλαβής 

οργανισµός και το επίπεδο προστασίας που απαιτείται.).  

3) Ελάχιστου αντικτύπου (Minimal impact) (Τα µέτρα που λαµβάνονται για τη διαχείριση του 

κινδύνου ενός επιβλαβούς οργανισµού αντιπροσωπεύουν τα λιγότερο περιοριστικά µέτρα που είναι 

διαθέσιµα και συνεπάγονται τα ελάχιστα εµπόδια στη διεθνή κυκλοφορία των προσώπων, των 

εµπορευµάτων και των µεταφορικών µέσων.).  

4) Μη διάκρισης (Non-discrimination) (Τα µέτρα που λαµβάνονται για τη διαχείριση του κινδύνου 

ενός επιβλαβούς οργανισµού δεν εφαρµόζονται κατά τρόπο που να αποτελούν µέσο αυθαίρετων ή 

αδικαιολόγητων διακρίσεων ή συγκεκαλυµµένων περιορισµών, ιδίως για το διεθνές εµπόριο. ∆εν 

είναι αυστηρότερα για τις τρίτες χώρες από ό,τι τα µέτρα που εφαρµόζονται για τον ίδιο επιβλαβή 

οργανισµό, αν είναι παρών, εντός της Ένωσης, εφόσον οι τρίτες χώρες µπορούν να αποδείξουν ότι 

έχουν το ίδιο φυτοϋγειονοµικό καθεστώς και εφαρµόζουν πανοµοιότυπα ή ισοδύναµα 

φυτοϋγειονοµικά µέτρα.). 

5) Τεχνικής αιτιολόγησης (Technical justification) (Τα µέτρα που λαµβάνονται για τη διαχείριση 

του κινδύνου ενός επιβλαβούς οργανισµού πρέπει να δικαιολογούνται από τεχνική άποψη µε βάση 

τα συµπεράσµατα τα οποία συνήχθησαν βάσει κατάλληλης ανάλυσης κινδύνου ή, κατά περίπτωση, 

άλλης παρόµοιας εξέτασης και αξιολόγησης των διαθέσιµων επιστηµονικών στοιχείων. Τα µέτρα 

αυτά θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να τροποποιηθούν ή να 

καταργηθούν, ώστε να αντικατοπτρίζουν τυχόν νέα ή επικαιροποιηµένη ανάλυση κινδύνου ή σχετικά 

επιστηµονικά στοιχεία.).  

6) Εφικτότητας (Feasibility) (Τα µέτρα που λαµβάνονται για τη διαχείριση του κινδύνου ενός 

επιβλαβούς οργανισµού θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπουν την επίτευξη του στόχου 

τους.).   

 

� Άρθρο 7 και Παράρτηµα VI (βλ. σελ. 7 και 89, αντίστοιχα): Κατάλογος φυτών, φυτικών 

προϊόντων και άλλων αντικειµένων τα οποία απαγορεύεται να εισέρχονται στην Ένωση από 

ορισµένες τρίτες χώρες κατά το άρθρο 40 παράγραφος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031. 

Ορισµένα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα δεν πρέπει να εισέρχονται στην επικράτεια της 

Ένωσης εφόσον κατάγονται από όλες ή ορισµένες τρίτες χώρες ή εδάφη. (Αναφέρουµε ότι ο 

κατάλογος περιλαµβάνει τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα, καθώς και τις χώρες 

καταγωγής τους, όπως απαριθµούνταν στο παράρτηµα III, µέρος Α της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.). Στον 

κατάλογο τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα προσδιορίζονται επίσης και από τον 

αντίστοιχο κωδικό τους σύµφωνα µε την ταξινόµηση στη συνδυασµένη ονοµατολογία (Combined 
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Nomenclature), όπως ορίζεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου11 [«κωδικός 

ΣΟ» (CN codes)], όπου αυτός ο κωδικός είναι διαθέσιµος. 

 

� Παράγραφος 1, του Άρθρου 8 και Παράρτηµα VII (βλ. σελ. 7 και 94, αντίστοιχα): 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 

Ορισµένα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα που κατάγονται από τρίτες χώρες µπορούν να 

εισέρχονται στην επικράτεια της Ένωσης µόνον εφόσον πληρούνται ειδικές απαιτήσεις ή 

ισοδύναµες απαιτήσεις.. (Αναφέρουµε ότι ο κατάλογος των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των 

άλλων αντικειµένων που κατάγονται από τρίτες χώρες, και οι αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις για 

την είσοδό τους στο έδαφος της Ένωσης, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2 του 

κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031, περιλαµβάνει τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα, τις 

ειδικές απαιτήσεις και τις τρίτες χώρες καταγωγής, όπως απαριθµούνταν στο παράρτηµα IV, µέρος 

Α, Κεφάλαιο Ι της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.). 

 

� Παράγραφος 2, του Άρθρου 8 και Παράρτηµα VIII (βλ. σελ. 7 και 178, αντίστοιχα): Κατάλογος 

φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµένων που κατάγονται από το έδαφος της 

Ένωσης και αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις για τη διακίνησή τους στο έδαφος της Ένωσης 

Ορισµένα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα που κατάγονται από το έδαφος της Ένωσης 

µπορούν να διακινούνται στην επικράτεια της Ένωσης µόνον εφόσον πληρούνται ειδικές 

απαιτήσεις. (Αναφέρουµε ότι ο κατάλογος των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των άλλων 

αντικειµένων που κατάγονται από το έδαφος της Ένωσης και οι αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις 

για τη διακίνησή τους στο έδαφος της Ένωσης, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2 

του κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031, περιλαµβάνει τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα και 

τις ειδικές απαιτήσεις όπως απαριθµούνταν στο παράρτηµα IV, µέρος Α, Κεφάλαιο ΙΙ της οδηγίας 

2000/29/ΕΚ.). 

 

� Άρθρο 9 και Παράρτηµα IX (βλ. σελ. 7 και 187, αντίστοιχα): Κατάλογος φυτών, φυτικών 

προϊόντων και άλλων αντικειµένων τα οποία απαγορεύεται να εισέρχονται σε ορισµένες 

προστατευόµενες ζώνες 

Ορισµένα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα που κατάγονται από τρίτες χώρες ή από την 

επικράτεια της Ένωσης δεν πρέπει να εισέρχονται σε ορισµένες προστατευόµενες ζώνες. 

(Αναφέρουµε ότι ο κατάλογος των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµένων που 

κατάγονται από τρίτες χώρες ή από το έδαφος της Ένωσης, τα οποία απαγορεύεται να εισέρχονται 

σε ορισµένες προστατευόµενες ζώνες, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 53 παράγραφος 2 του 

                                                 
11 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία 
και το κοινό δασµολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1). 
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κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031, περιλαµβάνει τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα και τις 

αντίστοιχες προστατευόµενες ζώνες όπως απαριθµούνταν στο παράρτηµα ΙΙΙ, µέρος Β της οδηγίας 

2000/29/ΕΚ.). 

 
� Άρθρο 10 και Παράρτηµα X (βλ. σελ. 8 και 190, αντίστοιχα): Κατάλογος φυτών, φυτικών 

προϊόντων και άλλων αντικειµένων που µπορούν να εισέρχονται ή να διακινούνται στις 

προστατευόµενες ζώνες και αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις για τις προστατευόµενες ζώνες 

Ορισµένα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα µπορούν να εισέρχονται ή να διακινούνται σε 

ορισµένες προστατευόµενες ζώνες µόνον εφόσον πληρούνται ειδικές απαιτήσεις για τις ζώνες αυτές. 

(Αναφέρουµε ότι ο κατάλογος των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειµένων, µε 

τις σχετικές προστατευόµενες ζώνες και τις αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις για τις προστατευόµενες 

ζώνες, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031, 

περιλαµβάνει τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα, τις αντίστοιχες προστατευόµενες 

ζώνες και τις ειδικές απαιτήσεις για τις προστατευόµενες ζώνες, όπως απαριθµούνταν στο 

παράρτηµα ΙV, µέρος Β της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.). 

 

� Άρθρο 11 και Παράρτηµα XI (βλ. σελ. 8 και 216, αντίστοιχα): 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 

Το παράρτηµα XI περιλαµβάνει τρία µέρη ως εξής: 

• Μέρος Α (βλ. σελ. 216): Κατάλογος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµένων 

για την είσοδο των οποίων στο έδαφος της Ένωσης απαιτούνται πιστοποιητικά 

φυτοϋγείας, και αντίστοιχες τρίτες χώρες καταγωγής ή αποστολής, σύµφωνα µε το 

άρθρο 72 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031. 

[Αναφέρουµε ότι ο κατάλογος περιλαµβάνει όλα τα φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων 

και µεταξύ άλλων τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα που απαριθµούνταν στο 

σηµείο Ι) του µέρους Β του παραρτήµατος V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.].· 

• Μέρος Β (βλ. σελ. 256): Κατάλογος των αντίστοιχων κωδικών ΣΟ των φυτών για την 

είσοδο των οποίων στο έδαφος της Ένωσης απαιτούνται πιστοποιητικά φυτοϋγείας, 

σύµφωνα µε το άρθρο 73 του κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031, και αντίστοιχες τρίτες χώρες 

καταγωγής ή αποστολής. 

Όλα τα φυτά, εκτός από τα φυτά που αναφέρονται στους καταλόγους των µερών Α και Γ, 

εισέρχονται στην Ένωση µόνον εάν συνοδεύονται από πιστοποιητικό φυτοϋγείας σύµφωνα 

µε το άρθρο 73 πρώτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031.  
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• Μέρος Γ (βλ. σελ. 261): Κατάλογος φυτών για την είσοδο των οποίων στο έδαφος της 

Ένωσης δεν απαιτείται φυτοϋγειονοµικό πιστοποιητικό, και αντίστοιχες τρίτες χώρες 

καταγωγής ή αποστολής. 

Πρόκειται για τον κατάλογο των φυτών που υπόκεινται σε εξαίρεση από την υποχρέωση 

παροχής πιστοποιητικού φυτοϋγείας, κατά το άρθρο 73 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΕ) 

2016/2031. (∆εν απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας για τα εν λόγω φυτά όταν 

αποδεικνύεται ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο µετά από αξιολόγηση βάσει στοιχείων που 

αφορούν τους κινδύνους από επιβλαβείς οργανισµούς και της πείρας από το εµπόριο. Η 

αξιολόγηση λαµβάνει υπ' όψιν τα κριτήρια του παραρτήµατος VI του κανονισµού (ΕΕ) 2016/203112.). 

 

� Άρθρο 12 και Παράρτηµα XII (βλ. σελ. 8 και 263, αντίστοιχα): Κατάλογος φυτών, φυτικών 

προϊόντων και άλλων αντικειµένων για την είσοδο των οποίων σε προστατευόµενη ζώνη από 

ορισµένες τρίτες χώρες καταγωγής ή αποστολής απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας κατά το 

άρθρο 74 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031. 

(Αναφέρουµε ότι ο εν λόγω κατάλογος περιλαµβάνει: µεταξύ άλλων τα φυτά, φυτικά προϊόντα και 

άλλα αντικείµενα που απαριθµούνταν στο παράρτηµα V µέρος Β σηµείο ΙΙ) της οδηγίας 

2000/29/ΕΚ.). 

 

� Άρθρο 13 και Παράρτηµα XIII13 (βλ. σελ. 8 και 274, αντίστοιχα): Κατάλογος φυτών, φυτικών 

προϊόντων και άλλων αντικειµένων για τη διακίνηση των οποίων στο έδαφος της Ένωσης 

απαιτείται φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο14, κατά το άρθρο 79 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΕ) 

2016/2031. 

[Αναφέρουµε ότι ο εν λόγω κατάλογος περιλαµβάνει: 

α) όλα τα φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων και µεταξύ άλλων τα φυτά, φυτικά προϊόντα και 

άλλα αντικείµενα που απαριθµούνταν στο Κεφάλαιο Ι του µέρους A του παραρτήµατος V της 

                                                 
12  Οι καρποί του παραρτήµατος ΙΙ του άρθρου 2 του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) 2018/2019 (L 323/10, 19.12.2018) , οι 
οποίοι έχει διαπιστωθεί ότι πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτηµα VI του κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031 
χαρακτηρίστηκαν ως φυτά για τα οποία δεν απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας. Με το άρθρο 16 του παρόντος κανονισµού µε 
θέµα «Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) 2018/2019» απαλείφθηκαν το άρθρο 2 και το παράρτηµα ΙΙ του 
εκτελεστικού κανονισµού 2018/2019. Βλ. - µόνο για σκοπούς αναφοράς - την ενοποιηµένη εκδοχή της 14ης ∆εκεµβρίου 2019 
του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) 2018/2019 της Επιτροπής 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, στην ιστοσελίδα: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:02018R2019-20191214 . 
  
13  Στο σώµα του κειµένου του κανονισµού στην ελληνική γλώσσα αναφέρεται λανθασµένα ως VIII στη σελίδα 274. 
 
14. & 15. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 78, του Κανονισµού 2016/2031, µε θέµα «Φυτοϋγειονοµικά διαβατήρια», το φυτοϋγειονοµικό 
διαβατήριο είναι επίσηµη ετικέτα για τη διακίνηση των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµένων εντός της 
επικράτειας της Ένωσης και, κατά περίπτωση, προς τις προστατευόµενες ζώνες και εντός αυτών, η οποία βεβαιώνει τη 
συµµόρφωση µε όλες τις απαιτήσεις του άρθρου 85 και, για τη διακίνηση προς τις προστατευόµενες ζώνες και εντός αυτών, 
του άρθρου 86, και έχει το περιεχόµενο και τον µορφότυπο (Βλ. παραπάνω σχετικό έγγραφό µας ii β.) που ορίζονται στο 
άρθρο 83. 
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οδηγίας 2000/29/ΕΚ, όπως είχε ενσωµατωθεί στην εθνική φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία µε το Π.∆. 

365/2002 (Α΄ 307), εφόσον δεν καλύπτονται ήδη από το παραπάνω στοιχείο α).].  

 

� Άρθρο 14 και Παράρτηµα XIV (βλ. σελ. 9 και 277, αντίστοιχα): Κατάλογος φυτών, φυτικών 

προϊόντων και άλλων αντικειµένων για την είσοδο και τη διακίνηση των οποίων σε ορισµένες 

προστατευόµενες ζώνες απαιτείται φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο15 µε την ένδειξη «PZ», κατά το 

άρθρο 80 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031. 

[Αναφέρουµε ότι ο εν λόγω κατάλογος περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τα φυτά, φυτικά προϊόντα και 

άλλα αντικείµενα που απαριθµούνταν στο Κεφάλαιο ΙΙ του µέρους A του παραρτήµατος V της 

οδηγίας 2000/29/ΕΚ.]. 

 

 Για τη διευκόλυνση του έργου των υπευθύνων φυτοϋγειονοµικών θεµάτων - πέρα από τον 

Εκτελεστικό Κανονισµό 2019/2072 (συνηµµένο i ή https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2019:319:TOC ) - µέσω του παρόντος εγγράφου σας αποστέλλουµε, επίσης, την 

ενοποιηµένη εκδοχή16 της 14ης ∆εκεµβρίου 2019 του νέου Κανονισµού για τη Φυτοϋγεία 2016/2031 

(συνηµµένο ii ή https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02016R2031-20191214). 

(Αναφέρουµε ότι στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α. & Τ.: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-

production/fytoprostasiamenu/fytoygeia/9328-fyto-nea-koinotikh-nomothesia µπορείτε να βρείτε τη νέα 

νοµοθεσία που αφορά τη φυτοϋγεία µε ηµεροµηνία εφαρµογής τη 14η ∆εκεµβρίου 2019.). 

 

 (Παρακαλούµε όταν ανατρέξετε στο κείµενο στην ελληνική γλώσσα του νέου Κανονισµού για τη 

Φυτοϋγεία 2016/2031 προσθέστε τη λέξη δεν πριν από τη φράση «είναι γνωστή η παρουσία…» στο σηµείο 

α) της παραγράφου 2 του Τµήµατος 1 του Παραρτήµατος Ι.). 

 
 
Συνηµµένα:  

i. α & β. ο Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 2019/2072 της Επιτροπής της 28ης Νοεµβρίου 2019 (στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα) και  

ii. α & β. η ενοποιηµένη εκδοχή της 14ης ∆εκεµβρίου 2019 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031 (νέος κανονισµός για τη 
φυτοϋγεία) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016 (στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα). 

 
 

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

 
 

                                                                                        AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

                                                 
 
16  Το κείµενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκµηρίωσης και δεν έχει καµία νοµική ισχύ. Τα θεσµικά όργανα της Ένωσης δεν 
φέρουν καµία ευθύνη για το περιεχόµενό του. Τα αυθεντικά κείµενα των σχετικών πράξεων, συµπεριλαµβανοµένων των 
προοιµίων τους, είναι εκείνα που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιµα στο 
EUR-Lex. Αυτά τα επίσηµα κείµενα είναι άµεσα προσβάσιµα µέσω των συνδέσµων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο. 
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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 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») 
 
  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 Μ.Ε. Θεσσαλονίκης  

 


