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ΘΕΜΑ: "Διαδικαςία εγγραφήσ ςτο Νζο Επίςημο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο και ζκδοςησ
Φυτοϋγειονομικών Διαβατηρίων"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ Π.Ε. Σρικάλων ενθμερώνει τουσ υπόχρεουσ για τθν διαδικαςία
εγγραφισ ςτο νζο επίςθμο Φυτοχγειονομικό Μθτρώο επαγγελματιών/υπεφκυνων επιχείρθςθσ
και ζκδοςθσ Φυτοχγειονομικών Διαβατθρίων ςφμφωνα με τθν νζα φυτοχγειονομικι νομοκεςία
που εφαρμόηεται ςτα Κράτθ Μζλθ τθσ Ε.Ε. από τισ 14 Δεκεμβρίου 2019.
Α. Εγγραφή ςτο επίςημο μητρώο επαγγελματιών/υπεφθυνων επιχείρηςησ
1.
Σο Φυτοχγειονομικό Μθτρώο του άρκρου 13 του Π.Δ. 365/2002 (ΦΕΚ Α 307) που ίςχυε
ενςωματώνεται ςτο επίςθμο Φυτοχγειονομικό Μθτρώο επαγγελματιών/υπευκφνων επιχείρθςθσ
ι άλλων προςώπων που αςχολοφνται με δραςτθριότθτεσ που αφοροφν φυτά, φυτικά προϊόντα ι
άλλα αντικείμενα, ςφμφωνα με το άρκρο 65 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/2031.
2.
Όςοι ιταν εγγεγραμμζνοι ςτο παλιό μθτρώο διατθροφν τον ίδιο αρικμό ςτο επίςθμο
μθτρώο επαγγελματιών/υπευκφνων επιχείρθςθσ και οφείλουν με δικι τουσ ευκφνθ, να
επικαιροποιιςουν τα ςτοιχεία τουσ ζωσ τθν 14η Μαρτίου 2020.
3.
Οι επαγγελματίεσ πραςίνου (π.χ. εργολιπτεσ ζργων πραςίνου) οι οποίοι προμθκεφουν
φυτά ι φυτικά προϊόντα ι άλλα αντικείμενα, ςτο πλαίςιο τθσ ςφμβαςθσ τουσ για τθν καταςκευι
ενόσ ζργου πραςίνου, κεωροφνται επαγγελματίεσ υπόχρεοι εγγραφισ ςτο νζο φυτοχγειονομικό
μθτρώο επαγγελματιών.
4.
Οι επαγγελματίεσ που ειςάγουν, διακινοφν φυτά ι φυτικά προϊόντα ι άλλα αντικείμενα
μζςω διαδικτφου, απαιτείται να εγγραφοφν ςτο νζο φυτοχγειονομικό μθτρώο επαγγελματιών.
5.
Όςοι από τουσ επαγγελματίεσ ηθτοφν από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ τθν ζκδοςθ Πιςτοποιθτικών
Φυτοχγείασ και Προεξαγωγικών Πιςτοποιθτικών ζχουν τθν υποχρζωςθ εγγραφισ ςτο νζο
φυτοχγειονομικό μθτρώο επαγγελματιών/υπευκφνων επιχείρθςθσ.
6. Οι εγγεγραμμζνοι ςτο μθτρώο επαγγελματιών πρζπει να τθροφν αρχεία, για τισ
εγκαταςτάςεισ από τισ οποίεσ προμθκεφονται φυτά κακώσ και για τισ εγκαταςτάςεισ ςτισ οποίεσ

προμθκεφουν φυτά για περίοδο τουλάχιςτον 3 ετών και να εφαρμόηουν ςυςτιματα και
διαδικαςίεσ ιχνθλαςιμότθτασ.
7. Εξαιροφνται από την υποχρζωςη εγγραφήσ ςτο νζο επίςθμο μθτρώο επαγγελματιών/
υπευκφνων επιχείρθςθσ:
 Οι επαγγελματίεσ που προμθκεφουν αποκλειςτικά και απευκείασ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ
μικρζσ ποςότθτεσ φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμζνων με μζςα
διαφορετικά από τισ ςυμβάςεισ πωλιςεων εξ αποςτάςεωσ,
 Οι επαγγελματίεσ που προμθκεφουν αποκλειςτικά και απευκείασ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ
μικρζσ ποςότθτεσ ςπόρων εκτόσ από εκείνουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 72 του
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/2031,
 Οι επαγγελματίεσ που θ δραςτθριότθτά τουσ ςχετικά με τα φυτά, φυτικά προϊόντα και
άλλα αντικείμενα περιορίηεται ςτθ μεταφορά τουσ για άλλον επαγγελματία
 Οι επαγγελματίεσ που θ δραςτθριότθτά τουσ αφορά τθ μεταφορά αντικειμζνων κάκε
είδουσ με τθ χριςθ ξφλινων μζςων ςυςκευαςίασ.
Β. Φυτοχγειονομικά Διαβατήρια
Απαιτείται η ζκδοςη φυτοχγειονομικών διαβατηρίων για:
 φυτά, φυτικά προϊόντα ι άλλα αντικείμενα που περιλαμβάνονται ςτο Παράρτθμα XIII του
Εκτελεςτικοφ Καν. 2019/1702.
 φυτά, φυτικά προϊόντα ι άλλα αντικείμενα που πρόκειται να διακινθκοφν ςε
προςτατευόμενεσ ηώνεσ, με τθν ζνδειξθ ΄΄PZ΄΄, τα οποία αναφζρονται ςτο Παράρτθμα XIV
του Εκτελεςτικοφ Καν. 2019/1702.
 φυτά, φυτικά προϊόντα ι άλλα αντικείμενα που ειςζρχονται ςτθν επικράτεια τθσ Ζνωςθσ
από τρίτθ χώρα για τθ διακίνθςθ των οποίων ςτθν επικράτεια τθσ Ζνωςθσ απαιτείται
φυτοχγειονομικό διαβατιριο.
2. Δεν απαιτείται ζκδοςη φυτοχγειονομικοφ διαβατηρίου για:
 φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα τα οποία διακινοφνται εντόσ και μεταξφ των
εγκαταςτάςεων του ίδιου επαγγελματία οι οποίεσ βρίςκονται ςε ςτενι εγγφτθτα.
 φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα τα οποία πωλοφνται απευκείασ ςτον τελικό
χριςτθ ςυμπεριλαμβανομζνων των εραςιτεχνών κθπουρών.
 φυτά, φυτικά προϊόντα ι άλλα αντικείμενα τα οποία υπόκεινται ςτισ διατάξεισ του
άρκρου 46 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/2031 περί ΄΄διακίνθςθσ φυτών, φυτικών προϊόντων
και άλλων αντικειμζνων ςε παραμεκόριεσ περιοχζσ΄΄ .
 φυτά, φυτικά προϊόντα ι άλλα αντικείμενα τα οποία υπόκεινται ςτισ διατάξεισ του
άρκρου 47 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/2031 περί ΄΄διακίνθςθσ φυτών, φυτικών προϊόντων
και άλλων αντικειμζνων υπό φυτοχγειονομικι διαμετακόμιςθ΄΄ .
 φυτά, φυτικά προϊόντα ι άλλα αντικείμενα τα οποία υπόκεινται ςτισ διατάξεισ του
άρκρου 48 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/2031 περί ΄΄διακίνθςθσ φυτών, φυτικών προϊόντων
και άλλων αντικειμζνων που χρθςιμοποιοφνται για επίςθμεσ δοκιμζσ, επιςτθμονικοφσ ι
εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ, δοκιμζσ, επιλογι ποικιλιών ι γενετικι βελτίωςθ΄΄.
 φυτά, φυτικά προϊόντα ι άλλα αντικείμενα τα οποία υπόκεινται ςτισ διατάξεισ του
άρκρου 75 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/2031 για τθν διακίνθςθ φυτών, φυτικών προϊόντων
και άλλων αντικειμζνων που διακινοφνται ςε αποςκευζσ ταξιδιωτών.
1.

3. Σα φυτοχγειονομικά διαβατιρια κα πρζπει να ζχουν τον ίδιο μορφότυπο ςε όλα τα Κράτθ
μζλθ τθσ Ε.Ε.
4. Σο φυτοχγειονομικό διαβατιριο ζχει τθ μορφι διακριτισ ετικζτασ και προςαρτάται με
ευκφνθ του επαγγελματία/υπεφκυνου επιχείρθςθσ κατά τζτοιο τρόπο ώςτε να μθ μπορεί να
επαναχρθςιμοποιθκεί, ςε οποιοδιποτε υπόςτρωμα κατάλλθλο για τθν εκτφπωςθ των ςτοιχείων
του, επί τθσ ςυςκευαςία τουσ ι επί των οχθμάτων μεταφοράσ του.
5 Σα ςτοιχεία ςτο φυτοχγειονομικό διαβατιριο αναγράφονται ςε ορκογώνιο ι τετράγωνο
ςχιμα και είναι ευκρινι, ευανάγνωςτα και ότι οι πλθροφορίεσ που περιζχονται ςε αυτό είναι
αμετάβλθτεσ και ςτακερζσ. Η βοτανικι ονομαςία των φυτών ι φυτικών προϊόντων, θ ςχετικι
ταξινομικι κατθγορία ι ανάλογα με τθν περίπτωςθ θ ονομαςία του εν λόγω αντικειμζνου
αναγράφεται με λατινικοφσ χαρακτιρεσ. Μθ επικυρωμζνεσ αλλαγζσ ι διαγραφζσ κακιςτοφν
άκυρο το εν λόγω φυτοχγειονομικό διαβατιριο.
6. Η ςθμαία τθσ Ζνωςθσ μπορεί να είναι τυπωμζνθ, ζγχρωμθ ι αςπρόμαυρθ είτε με άςπρα
αςτζρια, ςε μαφρο φόντο ι αντιςτρόφωσ.
7. Αναλυτικότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα φυτοχγειονομικά διαβατιρια υπάρχουν ςτθν
ιςτοςελίδα :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2313&from=EN
8. Σο φυτοχγειονομικό διαβατιριο πρζπει να επικολλάται ςτθν ΄΄μονάδα εμπορίασ΄΄ των
παραγόμενων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικείμενων πριν τθ μετακίνθςι τουσ.
Όταν τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα μετακινοφνται ςε πακζτο, δζςμθ ι
εμπορευματοκιβώτιο το φυτοχγειονομικό διαβατιριο επικολλάται ςτο πακζτο, δζςμθ ι
εμπορευματοκιβώτιο.
9. τθ περίπτωςθ διακίνθςθσ ςφνκεςθσ φυτών, για τα οποία απαιτείται θ ζκδοςθ
φυτοχγειονομικοφ διαβατθρίου, πρζπει ςτθν κζςθ αναγραφισ τθσ λατινικισ ονομαςίασ του
φυτοφ ςτο μορφότυπο του φυτοχγειονομικοφ διαβατθρίου να αναγραφοφν όλα τα είδθ των
φυτών που αποτελοφν τθ ςφνκεςθ. τθν περίπτωςθ που ζνα από τα φυτά είναι ξενιςτισ για μία
προςτατευόμενθ ηώνθ πρζπει να εκδοκεί ξεχωριςτό φυτοχγειονομικό διαβατιριο γι΄ αυτό.

10. Ζνα ιδθ εκδοκζν φυτοχγειονομικό διαβατιριο μπορεί να αντικαταςτακεί με ζνα
διαβατιριο αντικατάςταςθσ, εφόςον πλθροφνται οι όροι του άρκρου 93 του Κανονιςμοφ (ΕΕ)
2016/2031.
11. Φυτοχγειονομικά διαβατιρια που ζχουν εκδοκεί πριν από τθν 14θ Δεκεμβρίου 2019,
εξακολουκοφν να ιςχφουν ζωσ τισ 14 Δεκεμβρίου 2023 εφόςον δεν ζχει αλλάξει το
φυτοχγειονομικό τουσ κακεςτώσ
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο Σμιμα
Προςταςίασ Φυτών, Ποιοτικοφ & Φυτοχγειονομικοφ Ελζγχου τθσ Τπθρεςίασ μασ ςτα τθλ.
24313-51603 & 51604.
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