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ΘΕΜΑ: “ ∆ιαδικασία εγγραφής στο νέο επίσηµο µητρώο επαγγελµατιών /   

υπευθύνων επιχείρησης και έκδοσης φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων 
από τις 14 ∆εκεµβρίου 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) 2018/2818 της Επιτροπής 
     5. Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) 2017/2313 της Επιτροπής  

 6. Κατ΄ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2019/1702 της Επιτροπής 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας ενηµερώνουµε, ότι από τις 14 

∆εκεµβρίου 2019 εφαρµόζεται στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. νέα φυτοϋγειονοµική 
νοµοθεσία . 

Σύµφωνα µε τη νέα νοµοθεσία  οι επιβλαβείς οργανισµοί κατηγοριοποιούνται   
ως εξής: 

 
1. Επιβλαβείς οργανισµοί καραντίνας  όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του 

Καν. (ΕΕ) 2016/2031 
2. Ενωσιακοί επιβλαβείς οργανισµοί καραντίνας όπως ορίζονται στα 

άρθρα 4 & 5  του Καν. (ΕΕ) 2016/2031 
3. Επιβλαβείς οργανισµοί προτεραιότητας όπως ορίζονται στο άρθρο 

6  του Καν. (ΕΕ) 2016/2031 και στον Εκτελεστικό Καν. 2019/1702 
4. Ενωσιακοί ρυθµιζόµενοι οργανισµοί µη καραντίνας (RNQP) όπως 

ορίζονται στα άρθρα 36 & 37  του Καν. (ΕΕ) 2016/2031 
 

Υποχρεώσεις επαγγελµατιών/υπευθύνων επιχείρησης 
 

Α. Εγγραφή στο επίσηµο µητρώο επαγγελµατιών/υπευθύνων επιχείρησης 
 
1. Το Φυτοϋγειονοµικό Μητρώο του άρθρου 13 του Π.∆. 365/2002 (ΦΕΚ 

Α΄307) ενσωµατώνεται στο επίσηµο Φυτοϋγειονοµικό Μητρώο 
επαγγελµατιών/υπευθύνων επιχείρησης ή άλλων προσώπων που 
ασχολούνται µε δραστηριότητες που αφορούν φυτά, φυτικά προϊόντα ή 
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άλλα αντικείµενα, σύµφωνα µε το άρθρο 65 του Κανονισµού (ΕΕ) 
2016/2031. 

2. Όσοι ήταν εγγεγραµµένοι στο µητρώο σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Π.∆. 
365/2002 (ΦΕΚ Α΄307) διατηρούν τον ίδιο αριθµό στο επίσηµο µητρώο 
επαγγελµατιών/υπευθύνων επιχείρησης   

3. Όσοι επαγγελµατίες είναι ήδη εγγεγραµµένοι στο Μητρώο του άρθρου 13 
του Π∆ 365/2002 οφείλουν µε δική τους ευθύνη, να επικαιροποιήσουν τα 
στοιχεία τους έως την 14η Μαρτίου 2020. Η εν λόγω προθεσµία ενδέχεται 
να παραταθεί και θα υπάρξει σχετική ενηµέρωση µε νεώτερο έγγραφο της 
Υπηρεσίας µας.  

4. 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 νέο φυτοϋγειονοµικό µητρώο επαγγελµατιών. 

5. Ο επαγγελµατίας που εισάγει, διακινεί φυτά ή φυτικά προϊόντα ή άλλα 
αντικείµενα µέσω διαδικτύου απαιτείται να εγγραφεί στο νέο επίσηµο 
µητρώο επαγγελµατιών/υπευθύνων επιχείρησης  

6. Όσοι από τους επαγγελµατίες ζητούν από τις αρµόδιες Αρχές την έκδοση 
πιστοποιητικών που αναφέρονται στα άρθρα 100, 101 και 102 του 
Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031 έχουν την υποχρέωση εγγραφής στο νέο 
επίσηµο µητρώο επαγγελµατιών/υπευθύνων επιχείρησης   

7. Οι εγγεγραµµένοι στο µητρώο επαγγελµατιών πρέπει να τηρούν αρχεία, 
για τις εγκαταστάσεις από τις οποίες προµηθεύονται φυτά καθώς και για 
τις εγκαταστάσεις στις οποίες προµηθεύουν φυτά για περίοδο τουλάχιστον 
3 ετών και να εφαρµόζουν συστήµατα και διαδικασίες ιχνηλασιµότητας 
σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031. 

8. Οι αρµόδιες αρχές πρέπει να καταγράφουν έναν επαγγελµατία, το 
συντοµότερο δυνατό, στο επίσηµο µητρώο επαγγελµατιών εάν η αίτησή 
του πληροί τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 66 παρ. 2 του Κανονισµού 
(ΕΕ) 2016/2031. 

9. Εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής στο νέο επίσηµο µητρώο 
επαγγελµατιών/υπευθύνων επιχείρησης: 
• Οι επαγγελµατίες που προµηθεύουν αποκλειστικά και απευθείας 

στους τελικούς χρήστες µικρές ποσότητες φυτών, φυτικών προϊόντων 
και άλλων αντικειµένων µε µέσα διαφορετικά από τις συµβάσεις 
πωλήσεων εξ αποστάσεως 

• Οι επαγγελµατίες που προµηθεύουν αποκλειστικά και απευθείας 
στους τελικούς χρήστες µικρές ποσότητες σπόρων εκτός από 
εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 72 του Κανονισµού (ΕΕ) 
2016/2031 

• Οι επαγγελµατίες που η δραστηριότητά τους σχετικά µε τα φυτά, 
φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα  περιορίζεται στη µεταφορά 
τους για άλλον επαγγελµατία 

• Οι επαγγελµατίες που η δραστηριότητά τους αφορά τη µεταφορά 
αντικειµένων κάθε είδους µε τη χρήση ξύλινων µέσων συσκευασίας 

 
 

Β.  Φυτοϋγειονοµικά διαβατήρια 
 

1. Εκδίδονται  φυτοϋγειονοµικά διαβατήρια για την διακίνηση  φυτών, 
φυτικών προϊόντων ή  άλλων αντικειµένων εντός της  επικράτειας  της  
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Ένωσης εφόσον πληρούνται τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 85 του 
Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031. 

2. Οι επαγγελµατίες δεν πρέπει να διακινούν στην επικράτεια  της Ένωσης 

φυτά προς φύτευση µέσω των οποίων µεταδίδονται ενωσιακοί 
ρυθµιζόµενοι επιβλαβής οργανισµοί µη καραντίνας σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 37  παρ. 1 και 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031 
και στα άρθρα 5 και 6 του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2019/2072 

3. Απαιτείται η έκδοση φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων για: 
• φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα που περιλαµβάνονται στο 

Παράρτηµα XIII του Εκτελεστικού Καν. 2019/1702.  
• φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα που πρόκειται να 

διακινηθούν σε προστατευόµενες ζώνες, µε την ένδειξη ΄΄PŹ ΄, 
σύµφωνα µε το άρθρο 80 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031 τα οποία  
αναφέρονται στο Παράρτηµα XIV του Εκτελεστικού Καν. 2019/1702. 

• φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα που εισέρχονται στην 
επικράτεια της Ένωσης από τρίτη χώρα για τη διακίνηση των οποίων 
στην επικράτεια της Ένωσης απαιτείται φυτοϋγειονοµικό  διαβατήριο,  
σύµφωνα µε τα άρθρα 79 παράγραφος 1 και 80 παράγραφος 1,  κατά 
παρέκκλιση  από το άρθρο 87, το διαβατήριο αυτό εκδίδεται εφόσον οι 
επίσηµοι έλεγχοι στα σηµεία ελέγχου των συνόρων,  σχετικά µε την 
εισαγωγή του, έχουν ολοκληρωθεί  ικανοποιητικά  και έχουν 
καταλήξει  στο συµπέρασµα ότι το φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο 
αντικείµενο  πληροί τις ουσιαστικές απαιτήσεις για την έκδοση 
φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου σύµφωνα µε το άρθρο 85 και, κατά 
περίπτωση, το άρθρο 86 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031.  

4. ∆εν απαιτείται έκδοση φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου για: 
• φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα τα οποία διακινούνται 

εντός και µεταξύ των εγκαταστάσεων του ίδιου επαγγελµατία οι 
οποίες βρίσκονται σε στενή εγγύτητα σύµφωνα µε τα όσα 
αναφέρονται στο  άρθρο 82 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031.  

• φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα τα οποία πωλούνται 
απευθείας στον τελικό χρήστη συµπεριλαµβανοµένων των 
ερασιτεχνών κηπουρών, µε την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο 
άρθρο 81 παρ. 1(α), (β)  του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031. 

• φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα τα οποία υπόκεινται στις 
διατάξεις του άρθρου 46 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031 περί 
΄΄διακίνησης φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµένων σε 
παραµεθόριες περιοχές΄΄ . 

• φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα τα οποία υπόκεινται στις 
διατάξεις του άρθρου 47 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031 περί 
΄΄διακίνησης φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµένων υπό 
φυτοϋγειονοµική διαµετακόµιση΄΄ . 

• φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα τα οποία υπόκεινται στις 
διατάξεις του άρθρου 48 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031 περί 
΄΄διακίνησης φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµένων που 
χρησιµοποιούνται για επίσηµες δοκιµές, επιστηµονικούς ή 
εκπαιδευτικούς σκοπούς, δοκιµές, επιλογή ποικιλιών ή γενετική 
βελτίωση΄΄. 

• φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα τα οποία υπόκεινται στις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031 για την 
διακίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµένων που 
διακινούνται σε αποσκευές ταξιδιωτών  
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5. Τα φυτοϋγειονοµικά διαβατήρια που χρησιµοποιούνται για τη διακίνηση 

ορισµένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειµένων εντός της 
Χώρας και από τη Χώρα προς τα άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., θα πρέπει 
να πληρούν τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 83, 85 έως και 88 του 
Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου και έχουν τον ίδιο µορφότυπο σε όλα τα Κράτη µέλη της Ε.Ε. 

6. 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 ∆εκεµβρίου 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.  

7. 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. 

8. Το µέγεθος των φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων, η χρήση µίας 
διαχωριστικής γραµµής, η αναλογία του µεγέθους των στοιχείων τους, 
καθώς και οι γραµµατοσειρές που χρησιµοποιούνται στα υποδείγµατα των 
Κανονισµών 2016/2031 και 2017/2313 είναι µόνο παραδείγµατα. Η 
σηµαία της Ένωσης µπορεί να είναι τυπωµένη, έγχρωµη ή ασπρόµαυρη 
είτε µε άσπρα αστέρια, σε µαύρο φόντο ή αντιστρόφως.  

9. 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 

10. Το φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο πρέπει να επικολλάται στην ΄΄µονάδα 
εµπορίας΄΄  των παραγόµενων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικείµενων πριν τη µετακίνησή τους. Όταν τα  φυτά, φυτικά προϊόντα 
και άλλα αντικείµενα µετακινούνται σε πακέτο, δέσµη ή 
εµπορευµατοκιβώτιο το  φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο επικολλάται στο 
πακέτο, δέσµη ή εµπορευµατοκιβώτιο. 

11. Στη περίπτωση διακίνησης σύνθεσης φυτών, για τα οποία απαιτείται η 
έκδοση φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου, πρέπει στην θέση αναγραφής της 
λατινικής ονοµασίας του φυτού στο µορφότυπο του φυτοϋγειονοµικού 
διαβατηρίου να αναγραφούν όλα τα είδη των φυτών που αποτελούν τη 
σύνθεση. Στην περίπτωση που ένα από τα φυτά είναι ξενιστής για µία 
προστατευόµενη ζώνη πρέπει να εκδοθεί ξεχωριστό φυτοϋγειονοµικό 
διαβατήριο γι΄ αυτό.    

12. Ένα ήδη εκδοθέν φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο µπορεί να αντικατασταθεί 
µε ένα διαβατήριο αντικατάστασης, εφόσον πληρούνται οι όροι του 
άρθρου 93 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031. 



 

T:\LAW\ΝΕΑ ΚΥΑ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ\GUIDELINES FOR NEW REGULATION 2031.doc 

5

13. Φυτοϋγειονοµικά διαβατήρια που έχουν εκδοθεί πριν από την 14η 
∆εκεµβρίου 2019, σύµφωνα µε το Π∆ 30 (ΦΕΚ Ά28/2006)  εξακολουθούν 
να ισχύουν έως τις 14 ∆εκεµβρίου 2023 εφόσον δεν έχει αλλάξει το 
φυτοϋγειονοµικό τους καθεστώς.  

14. Οι σπόροι προς σπορά και τα άλλα φυτά προς φύτευση που εισέρχονται 
στο έδαφος της Ένωσης, διακινούνται εντός του εδάφους της Ένωσης ή 
παράγονται, πριν από τις 14 ∆εκεµβρίου 2019, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
απαιτήσεις των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 
98/56/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ, 2002/57/ΕΚ, 2008/72/ΕΚ, 
2008/90/ΕΚ όσον αφορά την παρουσία ενωσιακών ρυθµιζόµενων 
επιβλαβών οργανισµών µη καραντίνας πριν από την εν λόγω ηµεροµηνία, 
µπορούν να εισέρχονται ή να διακινούνται στο έδαφος της Ένωσης, έως 
τις 14 ∆εκεµβρίου 2020, εφόσον συµµορφώνονται µε τις εν λόγω 
απαιτήσεις. Από τις 14 ∆εκεµβρίου 2020 εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 6 
του Κανονισµού (ΕΕ) 2019/2072 σε όλα τα φυτά προς φύτευση που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό.   
Έως τις 14 ∆εκεµβρίου 2020 τα φυτοϋγειονοµικά διαβατήρια που θα 
απαιτούνται, σύµφωνα µε τον Εκτελεστικό Κανονισµό 2019/2072 της 
Επιτροπής, για τη διακίνηση σπόρων προς σπορά και άλλων φυτών προς 
φύτευση, τα οποία καλύπτονται από τη µεταβατική περίοδο που ορίζεται 
στην προηγούµενη παράγραφο, εντός του εδάφους της Ένωσης αρκεί να 
βεβαιώνουν µόνο τη συµµόρφωσή τους µε τους κανόνες που αφορούν 
τους ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισµούς καραντίνας, τους επιβλαβείς 
οργανισµούς καραντίνας στις προστατευόµενες ζώνες ή τα µέτρα που 
θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 30 του κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031. 

 
Οι αρµόδιες Υπηρεσίες φυτοϋγειονοµικού ελέγχου για την τήρηση του 

επισήµου Μητρώου εγγραφής επαγγελµατιών/υπευθύνων επιχείρησης καθώς και την 
έκδοση των κατά περίπτωση φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων  να ενηµερώσουν άµεσα 
τους εµπλεκόµενους φορείς για την πιστή εφαρµογή των όσων αναφέρονται στους 
Καν. (ΕΕ) 2017/625 και 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου καθώς και στις εκτελεστικές αυτών διατάξεων . 

 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 

∆ρ Α. ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ 
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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: 1)  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

α)  Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & 
Φυτοϋγειονοµικού  Ελέγχου 

     (υπόψη: φυτοϋγειονοµικών ελεγκτών) 
      Έδρες τους 
β)  Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Πολ/στικού Υλικού Καλλιεργούµενων Φυτικών 

Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων 
 e-mail: ekourenta@minagric.gr, skosmas@minagric.gr 

       γ)   ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΕΝΟΥΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ            
             ΥΛΙΚΟΥ & ΣΠΟΡΩΝ (ΣΕΑΠΥΣ) 
             ΚΤΙΡΙΟ Β΄, Ανθέων 2,  15123 Μαρούσι Αττικής. 
             Τηλ: 210 - 6835668,  Fax: 210 - 6859928 
             e-mail: an2u008@minagric.gr       

 
2)  Υπουργείο  Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
     Τµήµα  ∆ασοπροστασίας ∆ασών & Αγροπεριβάλλοντος 
     Τέρµα Αλκµάνος , ΤΚ 11528, Ιλίσσια  
      e-mail: v.goudoufas@prv.ypeka.gr,  k.traiforos@prv.ypeka.gr,  
 k.koutla@prv.ypeka.gr   
 
3 ) Αυτοδιοίκηση  

α)  Περιφερειακές Ενότητες. 
   ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 
     Τµήµατα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου. 
     (υπόψη: φυτοϋγειονοµικών ελεγκτών) 
     Έδρες τους 
β)  Γενικές ∆ιευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και 

Κτηνιατρικής των Περιφερειών          
     Έδρες τους 

 
 4)  Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 

   ∆ασικές Υπηρεσίες 
α) ∆ιευθύνσεις ∆ασών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων. 
  (υπόψη: φυτοϋγειονοµικών ελεγκτών) 
     Έδρες τους 
β)  ∆ασαρχεία των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων. 
     (υπόψη: φυτοϋγειονοµικών ελεγκτών) 
     Έδρες τους 
γ)  ∆ιευθύνσεις Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών  
     Έδρες τους 

 
 5)  Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι) 

     Στ. ∆έλτα 8, 14561 Κηφισιά, Αττική 
 Yπόψη: Επίσηµα Εργαστήρια    
 e-mail: info@bpi.gr 
 

 6)  ΥπΑΑΤ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «∆ΗΜΗΤΡΑ». 
     Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών (Ι.∆.Ε.) 
     Εργαστήριο ∆ασικής Εντοµολογίας και Νηµατωδών  
     57006 Βασιλικά – Θεσ/νίκη. 
     Ειδικός ερευνητής: ∆ρ. Αβτζής ∆ηµήτριος. e-mail: dimitrios.avtzis@fri.gr 
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 7)  ΥπΑΑΤ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «∆ΗΜΗΤΡΑ». 
Ινστιτούτο Μεσογειακών ∆ασικών Οικοσυστηµάτων και Τεχνολογίας 
∆ασικών Προϊόντων, (Ι.Μ.∆.Ο), 11528 Τέρµα Αλκµάνος, Ιλίσια, Αθήνα 
 α)  Εργαστήριο: ∆ασικής Εντοµολογίας 
      (Ειδικός ερευνητής: ∆ρ. Παναγιώτης Πετράκης)  
  e-mail: pvpetrakis@fria.gr 
β)   Εργαστήριο: ∆ασικής Παθολογίας  
      (Ειδικός ερευνητής: ∆ρ. Τσόπελας Παναγιώτης)  
  e-mail: tsop@fria.gr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9)  ΥπΑΑΤ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «∆ΗΜΗΤΡΑ». 
      Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών,  
     ΤΘ 2228, 71003 Ηράκλειο Κρήτης 

    e-mail: eroditakis@nagref.gr 
 
10)  ΥπΑΑΤ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «∆ΗΜΗΤΡΑ». 
        Ινστιτούτο Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών Χανίων 
       Εργαστήριο Υποτροπικών και Εσπεριδοειδών Φυτών. 
       (∆ρ Νεκτάριος Καβρουλάκης) 
      e-mail: nkavroulakis@nagref-cha.gr 

 11) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
      ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
      ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ      
      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
      Εργαστήριο Εντοµολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας. 
     Επίκουρος Καθηγητής ∆ρ. Ν. Παπαδόπουλος     
 email:  nikopap@uth.gr 
 

 12)  Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο,  
 Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών       
       Καθηγητής: ∆ρ ∆ηµήτρης Γκούµας. 
      ΤΚ 714 10 Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ: 2810-379464, -379400,  
      e-mail: dgoumas@staff.teicrete.gr 
 

 13)  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ 
       Meditennanean Agronomic Institute of Chania 
      Ειδικός ερευνητής: ∆ρ. Ι. Λιβιεράτος  - email: livieratos@maich.gr 
      Chania, Greece. 

KΟΙΝ.: 
 

1.    Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων  ( κ. Μ. Βορίδης) 

2.   Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (κ. Γ. 
Στρατάκος) 

3.    Γραφείο Προϊστάµενου Γενικής ∆/νσης Γεωργίας (κ. Ι. Καλκούνος)  

4.    Γραφείο Προϊσταµένης Γενικής ∆/νσης  Τροφίµων  (κα. Χ. Παπαδηµητρίου) 

5.   Γραφείο Προϊσταµένης Γενικής ∆/νσης  Αποκεντρωµένων ∆οµών  (κα Α. 
Νικολακοπούλου) 
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