
 

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆IEYΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 
∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Θεσσαλονίκη, 08 Φεβρουαρίου 2021 
 
Αριθ. πρωτ.: 6028(133) 
 
  

 
Ταχ. ∆/νση: 
Τ.Κ.: 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 
Ηλεκτρονική ∆/νση:                               

26ης Οκτωβρίου 64 
546 27 Θεσσαλονίκη 
∆ρ Ελένη Κων/νου Κουλακιώτη 
2313 330 334 
Ε.Κoulakioti@pkm.gov.gr 

 
ΠΡΟΣ: 
 
 

 
ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: «Κατευθυντήριες οδηγίες επί της διαδικασίας έκδοσης φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων για 

τον βαµβακόσπορο που παράγεται στη χώρα». 

 

ΣΧΕΤ.:  

i. το έγγραφο 51/2724/05.01.2021 του Τµήµατος Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου, της ∆/νσης 

Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, της Γενικής ∆/νσης Γεωργίας, του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων (Υπ.Α.Α. & Τ.), µε θέµα «Κατευθυντήριες οδηγίες επί της διαδικασίας 

έκδοσης φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων για τον βαµβακόσπορο που παράγεται στη Χώρα.»· 

ii. ο Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 2019/20721 της Επιτροπής,  

iii.  ο  Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 2017/23132 της Επιτροπής και 

iv. ο Κανονισµός (ΕΕ) 2016/20313 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 
 

                                                 
1 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».  
 
2 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». 
 
3 Τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016 (L317/4, 
23.11.2016), «σχετικά µε προστατευτικά µέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισµών, την τροποποίηση των κανονισµών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, και την 
κατάργηση των οδηγιών του Συµβουλίου 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 
2007/33/ΕΚ», µε τον οποίο τέθηκε σε εφαρµογή από τις 14 ∆εκεµβρίου 2019 το νέο καθεστώς φυτοϋγείας στην ΕΕ, σας τον 
είχαµε αποστείλει µε το έγγραφό µας  3722/84848/ΠΕ/13.11.2019, το οποίο βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα µας 
http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=955 στο πεδίο «Φυτοϋγειονοµικό Καθεστώς». Την ενοποιηµένη 
εκδοχή του σας την είχαµε επίσης αποστείλει µέσω του εγγράφου µας 792853(28036)ΠΕ/19.02.2020. 
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Σε συνέχεια του παραπάνω i σχετικού εγγράφου του Υπ.Α.Α & Τ. σχετικά µε Α. τις φυτοϋγειονοµικές 

απαιτήσεις και Β. τη διαδικασία έκδοσης φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου για τη διακίνηση εγχώρια 

παραγόµενου βαµβακόσπορου σας ενηµερώνουµε για τα ακόλουθα: 

 

Α. ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Η Χώρα µας είναι χαρακτηρισµένη ως Προστατευόµενη Ζώνη (ΠΖ) για τον επιβλαβή οργανισµό 

καραντίνας Colletotrichum gossypii (συν. Glomerella gossypii) σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο 

σηµείο 1, του µέρους β), του παραρτήµατος ΙΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2019/2072. 

 

 
 

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Καν .(ΕΕ) 2016/2031 καθώς και το Παράρτηµα ΧΙV4 του Εκτελεστικού 

Κανονισµού (ΕΕ) 2019/2072, για τη διακίνηση σπόρων προς σπορά Gossypium spp. εντός της 

χώρας µας καθώς και από άλλα Κράτη Μέλη της Ένωσης προς τη χώρα µας, απαιτείται 

φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο µε την ένδειξη «ΠΖ/PZ». 

 

3. Οι ειδικές απαιτήσεις για τη διακίνηση σπόρων προς σπορά Gossypium spp. στη χώρα µας 

αναφέρονται στα σηµεία 32 και 35 του Παραρτήµατος Χ του Εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) 

2019/2072.   

 

                                                 
4 Παράρτηµα XIV  του Εκτελεστικού Κανονισµού 2019/2072 (βλ. σελ. 277): ‘Κατάλογος φυτών, φυτικών προϊόντων και 
άλλων αντικειµένων για την είσοδο και τη διακίνηση των οποίων σε ορισµένες προστατευόµενες ζώνες απαιτείται 
φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο4 µε την ένδειξη «PZ»’, κατά το άρθρο 80 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031. 
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Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 

 

1. Στην περίπτωση που ένα φορτίο σπόρων προς σπορά Gossypium spp. πληροί µερικώς τις προβλεπόµενες 

φυτοϋγειονοµικές απαιτήσεις, π.χ. ο βαµβακόσπορος πληροί µόνο τις  απαιτήσεις που ορίζονται στο 

σηµείο 32 (β) του Παραρτήµατος Χ του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2019/2072 και πρόκειται να 

διακινηθεί από τον τόπο παραγωγής, σε µία άλλη περιοχή της χώρας, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες 

εγκαταστάσεις αποχνόωσης µε οξύ, τότε η Υπηρεσία Φυτοϋγειονοµικού ελέγχου της Περιφερειακής 

Ενότητας στην περιοχή της οποίας έχει παραχθεί ο βαµβακόσπορος [για την Μητροπολιτική 

Ενότητα Θεσσαλονίκης υπεύθυνη είναι η υπηρεσία µας, η ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 

ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (∆.Α.Ο. & Α. Μ.Ε.Θ.)], εκδίδει ένα 

έγγραφο, σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος εγγράφου. Ένα αντίγραφο του εγγράφου 

συνοδεύει το φορτίο, από τον τόπο παραγωγής προς την εγκατάσταση αποχνόωσης και ένα δεύτερο 

αντίγραφο αποστέλλεται στην Υπηρεσία Φυτοϋγειονοµικού ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας 

στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση αποχνόωσης. 
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2. Η επιχείρηση αποχνόωσης προχωρεί στην αποχνόωση µε οξύ όλων των παρτίδων του φορτίου. Το 

επίσηµο έγγραφο διατηρείται από την επιχείρηση αποχνόωσης στο αρχείο και είναι διαθέσιµο προς 

έλεγχο από τις αρµόδιες φυτοϋγειονοµικές υπηρεσίες. 

3. Μετά και από την αποχνόωση µε οξύ, πληρούνται οι προβλεπόµενες φυτοϋγειονοµικές απαιτήσεις που 

αναφέρονται στα σηµεία 32 & 35 του Παραρτήµατος Χ του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2019/2072 

και οι σπόροι προς σπορά Gossypium spp. µπορούν να διακινηθούν, εφ’ όσον συνοδεύονται µε ένα 

φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο µε την ένδειξη «ΠΖ/PZ». 

4. Η έγκριση για την έκδοση φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου, διενεργείται από την Υπηρεσία 

Φυτοϋγειονοµικού ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται η εγκατάσταση 

αποχνόωσης έπειτα από υποβολή σχετικής αίτησης από τον υπόχρεο.  

5. Η έγκριση έκδοσης φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου, από την Υπηρεσία Φυτοϋγειονοµικού ελέγχου 

της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται η εγκατάσταση αποχνόωσης, µαζί µε αντίγραφο της 

αίτησης του σηµείου 4, αποστέλλεται στο Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (Τ.Α.Α. & 

Ε.) των Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. & Τ. όπου υπάγεται η εγκατάσταση 

αποχνόωσης, ώστε το Τ.Α.Α.Ε. να εκδώσει ετικέτα πιστοποίησης συνδυασµένη µε 

φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο, για την είσοδο σε προστατευόµενη ζώνη και τη διακίνηση εντός 

αυτής.  

6. Το φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο συνδυασµένο µε ετικέτα πιστοποίησης πρέπει να είναι σύµφωνο µε τα 

όσα αναφέρονται στο άρθρο 83 παρ. 5 και Παράρτηµα VII, Μέρος ΙΙΙ του Καν.(ΕΕ) 2016/203, καθώς 

και µε τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 4 του Εκτελεστικού Κανονισµού 2017/2313 και είναι 

σύµφωνα µε τα υποδείγµατα του Μέρους ∆ του Παραρτήµατος του Εκτελεστικού Κανονισµού 

2017/2313.  

7. Στα φυτοϋγειονοµικά διαβατήρια που συνδυάζονται µε ετικέτα πιστοποίησης αναγράφεται και ο 

αριθµός µητρώου επαγγελµατία (αριθµός φυτοϋγειονοµικού µητρώου) σύµφωνα µε το άρθρο 65 του 

Καν.(ΕΕ) 2016/2031. 

8. Εάν τα Τ.Α.Α.Ε. έχουν προχωρήσει ήδη σε εκτύπωση ετικετών πιστοποίησης συνδυασµένων µε 

φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο, στις οποίες δεν προβλέπεται πεδίο για την συµπλήρωση του αριθµού 

µητρώου επαγγελµατία, αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν µέχρι εξαντλήσεως του αποθέµατός τους. 

   
 

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

 
 
 

AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

(Η Υπηρεσία Φυτοϋγειονοµικού ελέγχου της Π. Ε.,  
του τόπου που έχει παραχθεί ο βαµβακόσπορος, εκδίδει το παρόν έγγραφο) 

 
 
Ηµεροµηνία:…………………….. 
Αριθµ. Πρωτ.: …………………… 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
(1)……………………………………………………………………. 
 
                                                                                                             
  
                                                                                                  ΠΡΟΣ(2):  1)  

 
 
 
 2)  

 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. 

 
 α) Επωνυµία ή όνοµα της επιχείρησης:……………………………………....................................................................... 
 β) Έδρα της επιχείρησης (Πλήρης Ταχυδροµική ∆/νση):…………………………………….......................................... 
 γ) Εγκατάσταση της επιχείρησης (Πλήρης Ταχυδροµική ∆/νση):……………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………………………………………….  
 δ) Ο αριθµός µητρώου:……………………………………………………………………………………………………. 
 ε) Τηλ:………………….………..Fax:………………….…E – 
Mail:……………………………………………………. 
 

 
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΝΟΩΣΗΣ ΜΕ ΟΞΥ. 

 
 α) Επωνυµία ή όνοµα : ………………………………......................................................................................................... 
 β) Πλήρης Ταχυδροµική ∆/νση :…………………………………………………………………………………………. 
 γ) Ο αριθµός µητρώου :………………………………………………………………………………………………….. 
 δ) Τηλ :…………………………….Fax:…………………….….E – 
Mail:…………………………………………….. 
 

 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΠΟΡΑ 

 
 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΤΙΟΥ.  

 
 α) Βοτανική ονοµασία :……………………………………………………………………………………………………... 
 β) Τόπος παραγωγής :………………………………………………………………………………………………………. 
 β) Ποσότητα :……………………………………………………………………………………………………………….. 
 γ) Παρτίδες :………………………………………………………………………………………………………………… 
 δ) Το µέρος εκείνο της φυτοϋγειονοµικής απαίτησης που καλύπτεται µετά από τους προβλεπόµενους ελέγχους, πριν από 
     την αποχνόωση µε οξύ: Παράρτηµα Χ / Σηµεία 32 (β) του Καν. (ΕΕ) 2019/2072   
 ε) Το όνοµα ή τα ονόµατα των Προστατευµένων Ζωνών για την οποία ή τις οποίες προορίζεται ο βαµβακόσπορος µετά  
     την αποχνόωση µε οξύ: 
 

 
 
 
 
 

 Τόπος: 
 Ηµεροµηνία: 
 
 
 Ο φυτοϋγειονοµικός ελεγκτής 
 (Ονοµατεπώνυµο, υπογραφή + σφραγίδα υπηρεσίας) 

 
 

                                                 
(1) Αναγράφεται η Υπηρεσία Φυτοϋγειονοµικού ελέγχου της Π. Ε. στην περιοχή της οποίας παράγεται ο βαµβακόσπορος. 
(2) Αναγράφεται: 1) η Υπηρεσία Φυτοϋγειονοµικού ελέγχου της Π. Ε. στην περιοχή της οποίας θα αποχνοωθεί ο βαµβακόσπορος 

µε οξύ και 2) η επιχείρηση (εγκατάσταση) στην οποία θα αποχνοωθεί ο βαµβακόσπορος µε οξύ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 

ΠΡΟΣ: 
 

Επαγγελµατίες5/υπευθύνους επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης φυτών6 της Μ.Ε. 
Θεσσαλονίκης εγγεγραµµένους στο Μητρώο για τη δυνατότητα χρήσης φυτοϋγειονοµικού 
διαβατηρίου [Υπ’ όψιν υπευθύνων φυτοϋγειονοµικών θεµάτων (Μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας)]. 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 
1.  Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Θεσ/νίκης [Πρώην Κέντρο Ελέγχου Πιστοποίησης 

Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασµάτων (ΚΕ.Π.Π.Υ.Ε.Λ.) Θεσ/νίκης], Λ. Γεωργικής 
Σχολής, 570 01 Θέρµη Θεσσαλονίκης, Ηλεκτρονική ∆/νση: keppyel1@gmail.com (Μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας). 

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

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

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

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

                                                 
5 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. 

 
6 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· 


