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ΘΕΜΑ: «Εγγραφή στο Φυτοϋγειονοµικό Μητρώο» 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λάρισας υπενθυµίζει τους 

υπόχρεους ότι για την αποστολή στη χώρα µας ή από τη χώρα µας σε άλλα Κράτη Μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµένων που αναφέρονται στο 

Παράρτηµα V, Μέρος Α του ΠΔ 365/2002  ή γενικά για την διακίνησή τους στην Κοινότητα, θα 

πρέπει τα ανωτέρω να συνοδεύονται µε Φυτοϋγειονοµικό Διαβατήριο. 

Το τµήµα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της Υπηρεσία µας τηρεί αρχείο 

Φυτοϋγειονοµικού Μητρώου στο οποίο υποχρεούται να εγγραφεί κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 

που για επαγγελµατική χρήση: 

Α) Εισάγει φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα του Παραρτήµατος V, Μέρος Α και Β. 

Β) Παράγει φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα του Παραρτήµατος V, Μέρος Α και Β. 

Γ) Συγκεντρώνει ποσότητες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµένων του Παραρτήµατος 

V, Μέρος Α και Β. 



Δ) Διακινεί ποσότητες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµένων του Παραρτήµατος V, 

Μέρος Α και Β. 

Ε) Παράγει πατάτες ή καρπούς των ειδών Citrus L., Fortunella Swingle, και Poncirus Raf.  

Σηµειώνεται ότι όποιος εγγράφεται στο φυτοϋγειονοµικό µητρώο έχει ορισµένες 

υποχρεώσεις,  όπως : 

1. Να τηρεί ένα λεπτοµερές σχέδιο της εκµετάλλευσης και των χώρων στους οποίους 

καλλιεργούνται, παράγονται, αποθηκεύονται, διατηρούνται ή χρησιµοποιούνται φυτά, φυτικά 

προϊόντα και άλλα αντικείµενα  

2. Να τηρεί αρχεία ως προς την κίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµένων επί 

ένα τουλάχιστον έτος 

3. Ο ιδιοκτήτης της εκµετάλλευσης να είναι προσωπικά υπεύθυνος ή να ορίζει αντιπρόσωπο, ο 

οποίος πρέπει να είναι έµπειρος στον τοµέα της παραγωγής και στα φυτοϋγειονοµικά θέµατα 

και ο οποίος θα αποτελεί σύνδεσµο µεταξύ της επιχείρησης και της αρµόδιας Αρχής. 

4. Να πραγµατοποιεί µακροσκοπικούς ελέγχους ανάλογα µε τις ανάγκες και σε κατάλληλες 

χρονικές περιόδους που θα ανταποκρίνονται στις οδηγίες της αρµόδιας Αρχής. 

5. Να εξασφαλίζει και να διευκολύνει την πρόσβαση σε εντεταλµένα πρόσωπα που θα ενεργούν 

εξ ονόµατος της αρµόδιας Αρχής ελέγχους ή και δειγµατοληψίες,  

6. Να αποδέχεται τυχόν νέα επιπρόσθετα µέτρα που αφορούν στη βελτίωση της 

φυτοϋγειονοµικής κατάστασης που επικρατεί στους προαναφερθέντες χώρους. 

7. Να αποδέχεται συγκεκριµένες υποχρεώσεις, που έχουν σχέση µε την αξιολόγηση ή τη 

βελτίωση της φυτοϋγειονοµικής κατάστασης των εγκαταστάσεων και τη διασφάλιση της 

ταυτότητας του υλικού µέχρι την έκδοση του φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου. 

Η µη εγγραφή των υπόχρεων στο φυτοϋγειονοµικό µητρώο επισύρει τόσο τις διοικητικές 

κυρώσεις του άρθρου 34α όσο και τις ποινικές κυρώσεις του άρθρου 35 του Ν. 2147/1952 (Α155) 

όπως ο νόµος αυτός τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 2538/1997 (Α242). 

Ενηµερώνουµε τους υπόχρεους (φυτώρια, θερµοκήπια παραγωγής φυτών προς φύτευση, 

καταστήµατα εµπορίας γεωργικών φαρµάκων, ανθοπωλεία, εµπόρους – διακινητές φυτών κ.α.) ότι 

στο αµέσως επόµενο διάστηµα η Υπηρεσία µας θα διενεργήσει επιτόπιους ελέγχους για να 

διαπιστώσει την τήρηση των ανωτέρω. 



Παρακαλούνται οι υπόχρεοι εγγραφής να επικοινωνήσουν άµεσα µε την Υπηρεσία µας για 

περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την εγγραφή τους στο Φυτοϋγειονοµικό Μητρώο. 
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