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ΘΕΜΑ: “Προμήθεια φυτών προς φύτευση και υποχρέωση  έκδοσης 

φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων από τις 14 Δεκεμβρίου 2019”.   
 
ΣΧΕΤ.: 1. Καν. (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  

     2. Καν. (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
     3. Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) 2019/2072 της Επιτροπής 
     4. Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) 2019/1702 της Επιτροπής 
     5. Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) 2017/2313 της Επιτροπής  

 
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας ενημερώνουμε, ότι από τις 14 

Δεκεμβρίου 2019 εφαρμόζεται στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. νέα φυτοϋγειονομική 
νομοθεσία σύμφωνα με την οποία ισχύουν 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, θεωρούνται επαγγελματίες υπόχρεοι εγγραφής 
στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών, πρώην φυτοϋγειονομικό μητρώο που 
τηρείται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) 
των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας (άρθρο 65 του Καν.(ΕΕ) 
2016/2031) . 

 Σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 9 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. Διαθεσιμότητα στην αγορά 
6. Αποθήκευση, συλλογή, αποστολή και επεξεργασία  
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 Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 από τις 14 Δεκεμβρίου 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 . 

 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 οργανισμούς 
καραντίνας, καθώς και τα όσα προβλέπονται σχετικά με τα κατώτατα όρια για 
την παρουσία των ρυθμιζόμενων ενωσιακών οργανισμών καραντίνας 
(Παραρτήματα IV, V του Καν. (ΕΕ)2019/2072) . 

 Τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια εκδίδονται στη χώρα μας από τις αρμόδιες 
αρχές κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρο 84 του Καν.(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 υπ΄αριθμ. 2017/2313 Εκτελεστικού Κανονισμού της 
Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2017, σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/2031 στα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, επί της 
συσκευασία τους ή επί των οχημάτων 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 ότι 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 την 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). 
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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 . 
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 το Ν. 2147/52 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
 

ΠΡΟΣ: 1) ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
                  
                 α) Γραφείο Δημάρχου 
                  
                 β) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
             2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
                 
                α) Γραφείο Περιφερειάρχη 
                 
                β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε. 
                 
                γ) Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. 
 
             3) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
                 Γ.Δ.  Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
 
ΚΟΙΝ.:  1)  Γραφείο Υπουργού Υπ.Α.Α.Τ. 
                   κ. Μ. Βορίδη 
 

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων 
    κ. Γ. Στρατάκου  
 
3. Γραφείο Προϊσταμένου Γεν. Διεύθυνσης Γεωργίας κ.α.α. 
    κ. Δ. Μηλαίο 
 

              4. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού 
Ελέγχου 
(υπόψη: φυτοϋγειονομικών ελεγκτών) 
Έδρες τους  
 

5. Περιφερειακές Ενότητες. 
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
Τμήματα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου. 
(υπόψη: φυτοϋγειονομικών ελεγκτών) 
Έδρες τους 

 
6.  Γραφείο Αναπληρωτή Προϊστάμενου Δ/νσης Ποιότητας & Ασφάλειας    

Τροφίμων (κ. Χρ. Γούλα) 

 
7. Κ.Ε.Δ.Ε. 

 
              8. ΕΝ.Π.Ε. 
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