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ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: «Προµήθεια ‘φυτών προς φύτευση’ και υποχρέωση έκδοσης φυτοϋγειονοµικών 

διαβατηρίων από τις 14 ∆εκεµβρίου 2019» 

 

Σχετ.:  
1. το έγγραφο 9492/253443/15.09.2020 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 «Προµήθεια φυτών προς φύτευση και 
υποχρέωση έκδοσης φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων από τις 14 ∆εκεµβρίου 2019» προς τις 
∆ιευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσίων των ∆ήµων και Περιφερειών της χώρας, το οποίο είχε 
κοινοποιηθεί µεταξύ άλλων και σ’ εµάς· 

2. τα έγγραφά µας1: 
α. 149257(5084)/06.08.2020, µε θέµα «Κατευθυντήριες οδηγίες επί της διαδικασίας έκδοσης 

φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων σε φυτά προς φύτευση»· 
β. 725298(28157)ΠΕ/06.08.2020, µε θέµα «∆ιαδικασία εγγραφής στο νέο επίσηµο µητρώο 

επαγγελµατιών/υπευθύνων επιχείρησης και έκδοσης φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων από 
τις 14 ∆εκεµβρίου 2019»· 

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»· και  

δ. 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».  
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5. ο  Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 2017/23134 της Επιτροπής· 
6. ο Κανονισµός (ΕΕ) 2017/6255 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και  
7. ο Κανονισµός (ΕΕ) 2016/20316 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 
 
 
Σύµφωνα µε το ανωτέρω πρώτο σχετικό έγγραφο του Υπ.Α.Α. & Τ. προς τις ∆ιευθύνσεις Τεχνικών 

Υπηρεσίων των ∆ήµων και Περιφερειών της χώρας, το οποίο είχε κοινοποιηθεί µεταξύ άλλων και 

προς εµάς και το περιεχόµενο του οποίου σας κοινοποιούµε, «από τη 14η ∆εκεµβρίου 2019, όπως 

γνωρίζετε µέσω των παραπάνω σχετικών εγγράφων µας, εφαρµόζεται στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. νέα 

φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία σύµφωνα µε την οποία ισχύουν µεταξύ άλλων και τα κάτωθι: 

� 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 (L317/4, 23.11.2016), 

θεωρούνται επαγγελµατίες υπόχρεοι εγγραφής στο επίσηµο µητρώο επαγγελµατιών, πρώην 

φυτοϋγειονοµικό µητρώο που τηρείται στις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και 

Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας (άρθρο 65 του 

Καν.(ΕΕ) 2016/2031). Στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης το εν λόγω µητρώο 

τηρείται από την Υπηρεσία µας (∆ΑΟΑ ΜΕΘ).  

                                                                                                                                                                       
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 
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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� Σύµφωνα µε το σηµείο 9 του άρθρου 2 του Καν.(ΕΕ) 2016/2031, επαγγελµατίας θεωρείται 

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: 

1. Φύτευση· 

2. Γενετική βελτίωση· 

3. Παραγωγή, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης του πολ/σµού και της διατήρησης· 

4. Είσοδο και διακίνηση εντός και εκτός της επικράτειας της Ένωσης· 

5. ∆ιαθεσιµότητα στην αγορά· 

6. Αποθήκευση, συλλογή, αποστολή και επεξεργασία. 

� Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/2031 από τις 14 ∆εκεµβρίου 2019 απαιτείται έκδοση 

φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων για όλα τα φυτά προς φύτευση για να διακινηθούν εντός της 

επικράτειας της Ένωσης (άρθρο 79 του Καν.(ΕΕ) 2016/2031). 

� Ο µορφότυπος των φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων έχει αλλάξει και πρέπει να τηρούνται τα 

όσα αναφέρονται στο άρθρο 83 & στο Παράρτηµα VII του Καν.(ΕΕ) 2016/2031 καθώς 

στον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 2017/2313 της Επιτροπής (L331/44, 14.12.2017) (βλ. 2 δ 

παραπάνω σχετικό έγγραφό µας). 

� Για την έκδοση των φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων πρέπει να τηρούνται τα όσα 

αναγράφονται στα άρθρα 85, 86 & 87 του Καν.(ΕΕ) 2016/2031 και το πολλαπλασιαστικό 

υλικό να είναι ελεύθερο από ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισµούς καραντίνας [Ενωσιακοί 

επιβλαβείς οργανισµοί καραντίνας όπως ορίζονται στα άρθρα 4 & 5 του Καν. (ΕΕ) 

2016/2031], καθώς και τα όσα προβλέπονται σχετικά µε τα κατώτατα όρια για την παρουσία 

των ενωσιακών ρυθµιζόµενων επιβλαβών οργανισµών µη καραντίνας {Ενωσιακοί 

ρυθµιζόµενοι επιβλαβείς οργανισµοί µη καραντίνας («ΡΕΟΜΚ»/“RNQPs”)  όπως 

ορίζονται στα άρθρα 36 & 37 του Καν. (ΕΕ) 2016/2031. [Παραρτήµατα IV & V του Καν. 

(ΕΕ)2019/2072 (L319/1, 10.12.2019)]}. 

� Στη χώρα µας τα φυτοϋγειονοµικά διαβατήρια εκδίδονται από τις 

αρµόδιες αρχές κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 84 του 

Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031. 

� 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 2017/2313 Εκτελεστικού Κανονισµού 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 
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µεταφοράς τους, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 83 του 

Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031. 

� 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. 

� 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 Καν.  2017/2313 της Επιτροπής στην ιστοσελίδα: https://eur-

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

 

Σε συνέχεια των όσων συνοπτικά αναφέρονται ανωτέρω, θα θέλαµε να επιστήσουµε την προσοχή 

κατά τη σύνταξη των τεχνικών όρων στους διαγωνισµούς έργων πρασίνου όπου απαραιτήτως θα 

πρέπει: 

1. Ο υποβάλλων την προσφορά να έχει εγγραφεί υποχρεωτικά στο επίσηµο µητρώο 

επαγγελµατιών, εφόσον στις συµβατικές του υποχρεώσεις είναι και η προµήθεια φυτών προς 

φύτευση (άρθρο 65 του Καν.(ΕΕ) 2016/2031). 

2. Να υπάρχει συµβατική υποχρέωση ότι όλα τα φυτά προς φύτευση θα πρέπει να 

συνοδεύονται από φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο (άρθρο 79 του Καν.(ΕΕ) 2016/2031).  

Κατά την παράδοση των φυτών προς φύτευση, εφόσον διαπιστωθεί από τον υπεύθυνο 

παραλαβής - παρακολούθησης του έργου, ότι δεν συνοδεύονται από τα απαιτούµενα 

φυτοϋγειονοµικά διαβατήρια αυτά δεν γίνονται αποδεκτά και ενηµερώνεται άµεσα η αρµόδια 

φυτοϋγειονοµή αρχή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, που στη Μητροπολιτική Ενότητα 

Θεσσαλονίκης είναι η δική µας υπηρεσία. 

 Σε όποιον διακινεί φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα χωρίς να φέρουν επί της 

συσκευασίας τους ή επ’ αυτών το νόµιµο φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο σύµφωνα µε τη 

φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύµφωνα µε τον Ν. 

2147/52 (Α΄ 155) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 2538/97 (Α΄ 242) και ισχύει». 

 
Μ.Ε.Α. 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
κ.α.α. 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
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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
7/υπευθύνους επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης φυτών8 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. Καταστήµατα Εµπορίας Γεωργικών Φαρµάκων [Υπ’ όψιν υπευθύνων επιστηµόνων (µέσω 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)]  
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:   
 
  Φυτοϋγειονοµικοί ελεγκτές της ∆.Α.Ο. & Α. της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.  
                                                 
7 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. 

 
8 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· 


