
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 5540/149383 
Καθορισμός των λεπτομερειών φυτοϋγειονομι-

κής πιστοποίησης για την εξαγωγή στη Λαϊκή Δη-

μοκρατία της Κίνας, νωπών καρπών ακτινιδίων 

που κατάγονται από τη Χώρα. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 4 του ν. 2147/1952 «Περί προλήψεως και 

καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και περί 
οργανώσεως της φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας» (Α΄ 155).

β) Του από 5.9.1956 β.δ. «Περί εξουσιοδοτήσεως του 
Υπουργού Γεωργίας προς έκδοσιν αποφάσεων συμφώ-
νως τω άρθρω 4 του ν. 2147/1952» (Α΄ 205).

γ) Των άρθρων V και X του νέου αναθεωρημένου κει-
μένου της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3495/2006 (Α΄ 215) 
και των άρθρων τρίτου και τέταρτου του νόμου αυτού, 
όπως τα άρθρα τρίτο και τέταρτο προστέθηκαν με το άρ-
θρο 24 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15) και το άρθρο τέταρτο 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32).

δ) Των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρ-
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

στ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» (Α΄ 145).

ζ. Του άρθρου 31 του ν. 1473/1984 «Μεταρρυθμίσεις στην 
άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 127).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121, διόρθωση σφάλματος Α΄ 126).

3. Την υπ’ αρ. 340/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» ( Β΄ 3051).

4. Την από 8.5.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Προστα-
σίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέ-
ρειες φυτοϋγειονομικής πιστοποίησης για την εξαγω-
γή νωπών καρπών ακτινιδίων (Actinidia chinensis,, A. 
deliciosa) οι οποίοι κατάγονται από την Ελληνική Δη-
μοκρατία στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (στο εξής 
Κίνα), προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι αποστολές 
νωπών καρπών ακτινιδίων στην Κίνα δεν συμβάλλουν 
στην εισαγωγή και διάδοση των επιβλαβών οργανισμών 
του Παραρτήματος ΙΙ.

Άρθρο 2
Αρμόδιες υπηρεσίες - Επίσημα εργαστήρια.

1. Αρμόδιες υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου για 
την εφαρμογή της παρούσας ορίζονται οι Διευθύνσεις 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περι-
φερειακών Ενοτήτων. Όπου απαιτείται, τα Περιφερειακά Κέ-
ντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού 
Ελέγχου μπορούν να συνδράμουν τις ΔΑΟΚ της περιοχή 
ευθύνης τους, μετά από σχετικό αίτημα της οικείας ΔΑΟΚ.

2. Επίσημα εργαστήρια για τη διενέργεια των προβλε-
πόμενων στην παρούσα εργαστηριακών αναλύσεων 
ορίζονται τα εργαστήρια του Μπενάκειου Φυτοπαθο-
λογικού Ινστιτούτου (Μ.Φ.Ι.), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

3. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του 
ΥΠΑΑΤ είναι αρμόδια για το συντονισμό του έργου των 
ΔΑΟΚ και του Μ.Φ.Ι., καθώς και για την επικοινωνία με τη 
Γενική Διοίκηση Τελωνείων της Κίνας (GACC).

Άρθρο 3
Αίτηση φυτοϋγειονομικής πιστοποίησης -
Τέλη επιθεώρησης

1. Κάθε εξαγωγέας που προτίθεται να εξάγει νωπούς 
καρπούς ακτινιδίων στην Κίνα υποβάλλει στη Διεύθυνση 
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ αίτηση που 
συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
στο Παράρτημα Ι και το παράβολο της παρ. 2, για τη 
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φυτοϋγειονομική πιστοποίηση των επιχειρήσεων των 
εξαγωγέων, των οπωρώνων, των συσκευαστηρίων, των 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης και των θαλάμων ψυχρής 
μεταχείρισης.

2. Η αίτηση της παρ. 1 συνοδεύεται και από αποδει-
κτικό καταβολής ηλεκτρονικού παραβόλου «εξαγωγή 
νωπών καρπών ακτινιδίων στην Κίνα» ύψους πεντακο-
σίων (500) ευρώ.

3. Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά της παρ. 1
και το αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου της παρ. 2
υποβάλλονται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. 
σε CD ROM), το αργότερο μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε 
έτους, για την εξαγωγική περίοδο που ακολουθεί. Ειδικά 
και μόνο για την εξαγωγική περίοδο 2020 - 2021 η αίτηση 
κατατίθεται το αργότερο μέχρι 31 Ιουλίου 2020.

4. Αν για την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων του 
άρθρου 5 απαιτείται η συνεργασία ΔΑΟΚ διαφορετικών 
Περιφερειακών Ενοτήτων, αντίγραφο της αίτησης και 
των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν διαβιβάζονται 
ηλεκτρονικά από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Πα-
ραγωγής του ΥΠΑΑΤ, στις συναρμόδιες ΔΑΟΚ.

5. Οι κάτοχοι των οπωρώνων, των συσκευαστηρίων, 
των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και ψυχρής μεταχεί-
ρισης (cold treatment) υποχρεούνται να τηρούν στο αρ-
χείο τους τα αποδεικτικά στοιχεία της νόμιμης κατοχής 
αυτών και να τα διαθέτουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του 
άρθρου 2.

Άρθρο 4
Διοικητικός έλεγχος αίτησης
φυτοϋγειονομικής πιστοποίησης

1. Η ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκο-
νται: α) η εγκατάσταση διαλογής, συσκευασίας, απο-
θήκευσης και ο θάλαμος της ψυχρής μεταχείρισης και
β) τα αγροτεμάχια των οπωρώνων, ελέγχει την πληρό-
τητα της αίτησης και των δικαιολογητικών του άρθρου 3 
και σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλήρη ενημερώνει 
εγγράφως ή ηλεκτρονικά τον εξαγωγέα και θέτει εύλογη 
προθεσμία για τη συμπλήρωσή τους. Εάν η αίτηση είναι 
πλήρης ή οι ελλείψεις συμπληρωθούν, οι αρμόδιες ΔΑΟΚ 
προβαίνουν σε επιτόπιο έλεγχο των εγκαταστάσεων των 
περ. α΄ και β΄, σύμφωνα με το άρθρο 5.

2. Αν οι ανωτέρω ελλείψεις δεν συμπληρωθούν εντός 
της προθεσμίας της παρ. 1, η αίτηση απορρίπτεται με 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προστασί-
ας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ ύστερα από εισήγηση 
της αρμόδιας ΔΑΟΚ. Μετά την απόρριψη της αίτησης, ο 
ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση, σύμ-
φωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3.

3. Για τον έλεγχο της πληρότητας της αίτησης και των 
δικαιολογητικών που κατατίθενται, μπορεί να απαιτεί-
ται η συνεργασία ΔΑΟΚ διαφορετικών Περιφερειακών 
Ενοτήτων.

Άρθρο 5
Επιτόπιος έλεγχος

1. Η αρμόδια ΔΑΟΚ, εφόσον η αίτηση και τα δικαιολο-
γητικά είναι πλήρη, σύμφωνα με το άρθρο 4, διενεργεί 
επιτόπιο έλεγχο και αξιολογεί:

α) Τη φυτοϋγειονομική καταλληλότητα και επάρκεια 
των εγκαταστάσεων:

αα) του συσκευαστηρίου (διαλογής/συσκευασίας),
ββ) της αποθήκευσης και
γγ) του θαλάμου της ψυχρής μεταχείρισης πριν τη 

φόρτωση, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ. Αν η ψυχρή 
μεταχείριση προγραμματίζεται να διενεργείται σε ένα 
εμπορευματοκιβώτιο (container) κατά τη διαμετακόμιση 
(transit), ο προβλεπόμενος έλεγχος διενεργείται σύμφω-
να με το Παράρτημα ΙV πριν από τη φόρτωση.

β) Το αρχείο των εγκαταστάσεων της περ. α΄, ως εξής:
αα) Το σύστημα ιχνηλασιμότητας που διατηρούν ώστε 

από τον έλεγχο να μπορεί να προκύπτει η καταγωγή (ο 
οπωρώνας - το συσκευαστήριο - ο αποθηκευτικός χώρος -
ο θάλαμος ψυχρής μεταχείρισης) κάθε παρτίδας νωπών 
καρπών ακτινιδίων, μέχρι τη φόρτωση και τη σφράγιση 
του φορτίου. Σύστημα ιχνηλασιμότητας διατηρεί και ο 
κάτοχος οπωρώνα, ο οποίος καταγράφει τη διάθεση των 
καρπών παραγωγής από κάθε αγροτεμάχιο, με προορι-
σμό την Κίνα,

ββ) το σύστημα παρακολούθησης ενός φορτίου, που 
έχει απορριφθεί για εξαγωγή στην Κίνα, μέχρι και την 
τελική διάθεσή του (διαδικασία follow-up),

γγ) το σύστημα που διατηρούν ώστε να διασφαλίζεται 
ότι οι νωποί καρποί ακτινιδίων που δεν προορίζονται 
για εξαγωγή στην Κίνα, αποθηκεύονται σε ξεχωριστούς 
χώρους.

γ) τις γνώσεις του υπεύθυνου για τα φυτοϋγειονομικά 
θέματα, που ορίζεται στην αίτηση του άρθρου 3, ανα-
φορικά με τις απαιτήσεις των περ. α΄ και β΄, της ορθής 
εφαρμογής της ψυχρής μεταχείρισης και των υποχρεώ-
σεων του άρθρου 6.

2. Αν η αρμόδια ΔΑΟΚ διαπιστώσει ελλείψεις στις 
εγκαταστάσεις διαλογής/συσκευασίας, αποθήκευσης και 
θαλάμους ψυχρής μεταχείρισης, στο σύστημα ιχνηλασι-
μότητας των νωπών καρπών ακτινιδίων που πρόκειται 
να εξαχθούν στην Κίνα, στη διαδικασία ελέγχου των επι-
βλαβών οργανισμών (monitoring) του Παραρτήματος ΙΙ, 
στα προληπτικά μέτρα και στο σύστημα πρακτικών δια-
χείρισης καραντίνας ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα 
και ορίζει εύλογη προθεσμία για τη συμπλήρωσή τους.

3. Αν οι ελλείψεις δεν συμπληρωθούν εντός της προ-
θεσμίας της παρ. 2, η αρμόδια ΔΑΟΚ ενημερώνει τη Δι-
εύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ.
Μετά την απόρριψη, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβά-
λει εκ νέου αίτηση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3.

4. Η αρμόδια ΔΑΟΚ, εάν κατά τον επιτόπιο έλεγχο δια-
πιστώσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παρ. 2:

α) αποστέλλει στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ συμπληρωμένους τους πίνακες 
του Παραρτήματος V, σε ένα αντίγραφο στην ελληνική 
γλώσσα και σε ένα αντίγραφο στην αγγλική γλώσσα,

β) ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα, το αργότερο 
μέχρι το τέλος Ιουλίου κάθε έτους για την εξαγωγική 
περίοδο που ακολουθεί.

5. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του 
ΥΠΑΑΤ, με βάση τα στοιχεία της παρ. 4, μέχρι τέλος Αυ-
γούστου κάθε έτους, αποστέλλει το σύνολο των εξαγω-
γέων ανά Περιφερειακή Ενότητα που συμμορφώνονται 
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με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης για την εξα-
γωγή νωπών καρπών ακτινιδίων στην GACC, ώστε να 
μπορεί έγκαιρα να προγραμματιστεί η αποστολή των 
φυτοϋγειονομικών ελεγκτών της GACC στη Χώρα, για 
τον επιτόπιο έλεγχο των πιστοποιημένων εξαγωγέων 
του άρθρου 11.

6. Η φυτοϋγειονομική πιστοποίηση των εγκαταστάσε-
ων, σύμφωνα με την παρούσα, δεν θίγει τις κείμενες δια-
τάξεις για τυχόν αδειοδότηση από άλλες αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 6
Φυτοϋγειονομικές υποχρεώσεις επιχειρήσεων

Οι εξαγωγείς νωπών καρπών ακτινιδίων με προορι-
σμό την Κίνα, οι κάτοχοι των εγκαταστάσεων διαλογής/
συσκευασίας, αποθήκευσης, των θαλάμων ψυχρής 
μεταχείρισης και κάθε παραγωγός όσον αφορά στους 
οπωρώνες, έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

α) Να ορίσουν εκπρόσωπό τους, ο οποίος είναι έμπειρος 
στον τομέα της φυτοϋγείας, σύμφωνα με τις φυτοϋγειονο-
μικές απαιτήσεις της παρούσας και αποτελεί το σύνδεσμο 
μεταξύ της επιχείρησης και της αρμόδιας ΔΑΟΚ.

β) Να τηρούν στο αρχείο όλα τα στοιχεία που αφορούν 
την ιχνηλασιμότητα κάθε παρτίδας νωπών καρπών ακτι-
νιδίων, ως εξής:

αα) οι παραγωγοί τα στοιχεία για την ποσότητα παρα-
γωγής για κάθε οπωρώνα και τα συσκευαστήρια ή τους 
εμπόρους διάθεσής της,

ββ) oι κάτοχοι εγκαταστάσεων συσκευασίας, αποθή-
κευσης και διενέργειας ψυχρής μεταχείρισης, τα στοιχεία 
της συσκευασίας, της αποθήκευσης και της διενέργειας 
ψυχρής μεταχείρισης,

γγ) οι εξαγωγείς τα στοιχεία των συσκευαστηρίων και 
των θαλάμων ψυχρής μεταχείρισης.

γ) Οι υπόχρεοι των υποπερ. ββ΄ και γγ΄ της περ. β΄ τη-
ρούν τα στοιχεία παρακολούθησης μέχρι την τελική δι-
άθεση κάθε παρτίδας ενός φορτίου που έχει απορριφθεί 
για εξαγωγή στην Κίνα (διαδικασία follow - up).

δ) Τα στοιχεία των περ. β΄ και γ΄ τηρούνται στο αρχείο 
για τουλάχιστον ένα (1) έτος και είναι στην διάθεση των 
αρμόδιων ΔΑΟΚ, εφόσον ζητηθούν.

ε) Στο χώρο διαλογής/συσκευασίας και αποθήκευσης 
απαγορεύεται να διατηρούνται νωποί καρποί ακτινιδίων 
που δεν προορίζονται για εξαγωγή στην Κίνα ή άλλοι 
νωποί καρποί.

στ) Διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή, εξοπλισμό, 
στελέχωση και για την κάλυψη όλων των φυτοϋγειονο-
μικών απαιτήσεων της παρούσας απόφασης.

ζ) Πραγματοποιούν μακροσκοπικούς ελέγχους και 
εφόσον ενδείκνυται τοποθετούν κατάλληλες παγίδες ή 
λαμβάνουν πρόσθετα φυτοϋγειονομικά μέτρα, σύμφωνα 
με τις οδηγίες της αρμόδιας ΔΑΟΚ.

η) Λαμβάνουν και αποστέλλουν κατάλληλα δείγματα 
για ανάλυση. Η δειγματοληψία, η ποσότητα του δείγμα-
τος, η συχνότητα λήψης και αποστολής των δειγμάτων, 
διενεργούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας 
ΔΑΟΚ.

θ) Διαθέτουν στην αρμόδια ΔΑΟΚ τουλάχιστον τα εξής: 
αα) κατάλληλο χώρο ελέγχων,
ββ) κατάλληλη τράπεζα ελέγχων,

γγ) επαρκή φωτισμό,
δδ) υλικά συσκευασίας των δειγμάτων,
εε) απολυμαντικά υλικά και
στστ) αποσταγμένο νερό.
ι) Εξασφαλίζουν στους ελεγκτές και διευκολύνουν την 

ελεύθερη πρόσβαση στους οπωρώνες, στα γραφεία, και 
στις εγκαταστάσεις, δεν αρνούνται τον έλεγχο, δεν πα-
ρεμποδίζουν τη διενέργειά του και δεν αποκρύπτουν 
στοιχεία ή δεν παρέχουν ανακριβή ή ψευδή στοιχεία 
στις αρμόδιες αρχές.

ια) Αποδέχονται, μετά από σχετική έγγραφη υπόδειξη 
της αρμόδιας ΔΑΟΚ, συγκεκριμένες υποχρεώσεις, που 
έχουν σχέση με τη λήψη μέτρων βελτίωσης της φυτοϋ-
γειονομικής κατάστασης των οπωρώνων, των εγκατα-
στάσεων διαλογής/συσκευασίας, αποθήκευσης και των 
θαλάμων ψυχρής μεταχείρισης, ώστε να διασφαλίζεται 
η ορθή εφαρμογή της παρούσας.

ιβ) Ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια ΔΑΟΚ εντός 
δέκα (10) εργάσιμων ημερών για:

αα) μεταβολές των στοιχείωντης αίτησης ή των δικαι-
ολογητικών που τη συνοδεύουν,

ββ) αλλαγές στις εγκαταστάσεις διαλογής/συσκευασί-
ας και αποθήκευσης,

γγ) τροποποιήσεις ή επισκευές στο θάλαμο ψυχρής 
μεταχείρισης, που μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο το φυ-
τοϋγειονομικό καθεστώς των καρπών και

δδ) την τυχόν προσωρινή ή οριστική αναστολή της 
δραστηριότητας της επιχείρησης ή της λειτουργίας της 
εγκατάστασης ή του θαλάμου ψυχρής μεταχείρισης.

Η αρμόδια ΔΑΟΚ μετά την ενημέρωσή της για τις 
αλλαγές των υποπερ. αα΄ έως δδ΄ διενεργεί έλεγχο και 
αξιολόγηση, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5.

ιγ) Οι κάτοχοι των οπωρώνων, των συσκευαστηρίων 
και των αποθηκευτικών χώρων λαμβάνουν τα ανα-
γκαία μέτρα για την αποτελεσματική παρακολούθηση 
(monitoring), την πρόληψη και την Ολοκληρωμένη Δι-
αχείριση των Επιβλαβών Οργανισμών (Ιntegrated Ρest 
Μanagement=IPM) για την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση 
εμφάνισης και προσβολής από τους επιβλαβείς οργανι-
σμούς καραντίνας του Παραρτήματος ΙΙ.

ιδ) Οι οπωρώνες που πιστοποιούνται για την εξαγωγή 
νωπών καρπών ακτινιδίων στην Κίνα πρέπει να εφαρμό-
ζουν τους κανόνες ορθών γεωργικών πρακτικών (Good 
Agricultural Practices-GAP) ή άλλα διεθνή συστήματα 
διαπίστευσης.

Άρθρο 7
Έλεγχος, αναστολή και ανάκληση
της φυτοϋγειονομικής πιστοποίησης

1. Προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση των φυ-
τοϋγειονομικών απαιτήσεων της παρούσας, η αρμόδια 
ΔΑΟΚ διενεργεί ελέγχους στις πιστοποιημένες εγκατα-
στάσεις των συσκευαστηρίων, των αποθηκευτικών χώ-
ρων, των θαλάμων ψυχρής μεταχείρισης και στους οπω-
ρώνες, στο αρχείο που διατηρούν και ιδίως στο σύστημα 
της ιχνηλασιμότητας για τις παρτίδες κάθε φορτίου που 
προορίζεται για εξαγωγή στην Κίνα, καθώς και έλεγχο 
για την τελική διάθεση της κάθε παρτίδας ενός φορτίου, 
που έχει απορριφθεί η εξαγωγή της στην Κίνα, ως εξής:
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α) Τακτικούς ελέγχους τουλάχιστον μία φορά το έτος 
πριν την καλλιεργητική περίοδο. Όπου ενδείκνυται, δι-
ενεργείται και ένας έλεγχος κατά τη διάρκεια της εξαγω-
γικής περιόδου. Οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται μετά 
από προηγούμενη γνωστοποίηση στον υπόχρεο με κάθε 
πρόσφορο μέσο.

β) Έκτακτους ελέγχους αυτεπάγγελτα ή κατόπιν εντο-
λής της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 
του ΥΠΑΑΤ, κατόπιν καταγγελιών ή σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα του τελευταίου ελέγχου για την έγκαιρη 
υλοποίηση των βελτιώσεων ή τροποποιήσεων.,

2. Κατά τους ελέγχους, εφόσον υπάρχουν υποψίες μη 
τήρησης των προβλεπόμενων φυτοϋγειονομικών απαι-
τήσεων ή για λανθάνουσα προσβολή, οι ΔΑΟΚ μπορούν 
να διενεργούν δειγματοληψίες για εργαστηριακή ανά-
λυση.

3. O φυτοϋγειονομικός ελεγκτής πριν την έναρξη του 
ελέγχου, επιδεικνύει στον ελεγχόμενο την εντολή ελέγχου.

4. Εάν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι, ένας πιστο-
ποιημένος εξαγωγέας ή κάτοχος μιας εγκατάστασης ή 
ενός οπωρώνα για εξαγωγή νωπών καρπών ακτινιδίων 
στην Κίνα:

α) παρουσιάζει ελλείψεις στις εγκαταστάσεις διαλο-
γής/συσκευασίας, αποθήκευσης και θαλάμους ψυχρής 
μεταχείρισης, στο σύστημα ιχνηλασιμότητας των νωπών 
καρπών ακτινιδίων που πρόκειται να εξαχθούν στην Κίνα, 
στη διαδικασία ελέγχου των επιβλαβών οργανισμών 
(monitoring) του Παραρτήματος ΙΙ, στα προληπτικά μέ-
τρα και στο σύστημα πρακτικών διαχείρισης καραντί-
νας, η φυτοϋγειονομική του πιστοποίηση αναστέλλεται 
προσωρινά και τίθενται οι όροι για την εκπλήρωσή της.

β) έχει παύσει να πληροί τους φυτοϋγειονομικούς 
όρους της παρούσας απόφασης, ή αρνείται να συμμορ-
φωθεί προς τους όρους που τυχόν έχουν τεθεί ή συστη-
ματικά παραβιάζει τις διατάξεις της παρούσας απόφασης 
ή έχει παύσει να ασκεί την εγκριθείσα δραστηριότητα, 
η φυτοϋγειονομική τους πιστοποίηση ανακαλείται ορι-
στικά.

5α) Για τις διαπιστούμενες παραβάσεις, η αρμόδια 
ΔΑΟΚ συντάσσει αιτιολογημένες εκθέσεις ελέγχου μέσα 
σε προθεσμία σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη διαπί-
στωση των παραβάσεων αυτών.

β) Ο ενδιαφερόμενος στον οποίο κοινοποιείται η έκ-
θεση ελέγχου, δικαιούται να υποβάλει εγγράφως τις 
απόψεις του στη Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Πα-
ραγωγής του ΥΠΑΑΤ και στη ΔΑΟΚ που διαπίστωσε τις 
παραβάσεις, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
τη νόμιμη κοινοποίησή της.

6. Η προσωρινή αναστολή ή η ανάκληση της πιστο-
ποίησης λαμβάνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑ-
ΑΤ μετά από εισήγηση της ΔΑΟΚ που διενήργησε τον 
έλεγχο και διαβιβάζεται από τη Διεύθυνση Προστασίας 
Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ στην αρμόδια υπηρεσία 
της Κίνας (GACC).

Άρθρο 8
Έλεγχοι των καρπών - Συσκευασία

1. Για κάθε παρτίδα ενός φορτίου πριν από τη συ-
σκευασία οι καρποί διαλέγονται και οι ελαττωματικοί 

απομακρύνονται. Η αρμόδια ΔΑΟΚ, κατά τη διαδικασία 
της διαλογής, της συσκευασίας, της αποθήκευσης, της 
ψυχρής μεταχείρισης (cold treatment) και της φόρτωσης 
κάθε παρτίδας νωπών καρπών ακτινιδίων, διενεργεί δι-
οικητικό και φυτοϋγειονομικό έλεγχο. Οι καρποί, κάθε 
παρτίδας, που προορίζονται για εξαγωγή στην Κίνα, πρέ-
πει να είναι απαλλαγμένοι από έντομα, ακάρεα, φύλλα, 
βλαστούς, χώμα και από σάπιους καρπούς.

2. Οι νωποί καρποί ακτινιδίων που προορίζονται για 
εξαγωγή στην Κίνα συσκευάζονται και αποθηκεύονται 
ξεχωριστά από αυτούς που δεν προορίζονται για εξα-
γωγή στην Κίνα.

3. Κάθε συσκευασία νωπών καρπών ακτινιδίων που 
προορίζεται για εξαγωγή στην Κίνα φέρει υποχρεωτικά 
τα εξής στοιχεία στην αγγλική γλώσσα:

α) την ονομασία του καρπού (fruit name),
β) τον τόπο παραγωγής ( production place), γ) τη χώρα 

εξαγωγής (exporting country),
δ) την ονομασία και τον κωδικό αριθμό του οπωρώνα 

και του συσκευαστηρίου (The name or register number 
of the orchard and packing house ) και

ε) κάθε παλέτα καρπών φέρει την εξής σήμανση: 
«Exported to the People’s Republic of China» («Εξαγό-
μενα προς την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας»).

4. Οι καρποί συσκευάζονται σε καθαρά και σε μη χρη-
σιμοποιημένα υλικά συσκευασίας, τα οποία πληρούν τις 
φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της Κίνας.

5. Τα ξύλινα μέσα συσκευασίας που μπορεί να συνο-
δεύουν ένα φορτίο καρπών, συμπεριλαμβανομένων 
και των ξύλινων υλικών που χρησιμοποιούνται για τη 
στήριξη, υποστήριξη ή σφήνωση του εν λόγω φορτίου, 
πληρούν τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Φυτοϋ-
γειονομικών Μέτρων ISPM15 της Διεθνούς Σύμβασης 
για την Προστασία των Φυτών (IPPC / FAO).

6. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών (εξαγωγι-
κών περιόδων) εφαρμογής της παρούσας, η αρμόδια 
ΔΑΟΚ διενεργεί διοικητικούς και φυτοϋγειονομικούς 
ελέγχους (έλεγχος καραντίνας) σε κάθε φορτίο νωπών 
καρπών ακτινιδίων σε ποσοστό δειγματοληψίας 2% και 
εφόσον:

α) διαπιστωθούν επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας 
του Παρατήματος ΙΙ, το φορτίο δεν εξάγεται στην Κίνα,

β) δεν διαπιστωθούν επιβλαβείς οργανισμοί καραντί-
νας του Παρατήματος ΙΙ κατά τους ελέγχους των δύο (2) 
πρώτων ετών, το ποσοστό της δειγματοληψίας μπορεί 
να μειωθεί στο 1%.

Άρθρο 9
Διαδικασία ψυχρής μεταχείρισης

1. Οι νωποί καρποί ακτινιδίων υπόκεινται σε ψυχρή 
μεταχείριση (cold treatment), πριν από τη φόρτωση ή 
κατά τη διαμετακόμιση προς την Κίνα, για τη διαχείριση 
του κινδύνου από τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας 
Ceratitis capitata.

2. Η ψυχρή μεταχείριση διενεργείται σύμφωνα με την 
ακόλουθη κατάλληλη θερμοκρασία και διάρκεια στη 
σάρκα του καρπού:

α) 1,1 οC ή χαμηλότερη, για τουλάχιστον δεκατέσσερις 
(14) συνεχείς ημέρες ή
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β) 1,7 οC ή χαμηλότερη, για τουλάχιστον δεκαέξι (16) 
συνεχείς ημέρες ή

γ) 2,1 οC ή χαμηλότερη, για τουλάχιστον δεκαοχτώ (18) 
συνεχείς ημέρες.

3. Οι προδιαγραφές της ψυχρής μεταχείρισης (cold 
treatment) καθορίζονται σύμφωνα με τα Παραρτήματα 
ΙΙΙ και IV.

Άρθρο 10
Πρόσθετη δήλωση Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας

1. Για κάθε φορτίο νωπών καρπών ακτινιδίων, που πλη-
ροί τις διατάξεις της παρούσας μετά από τη διενέργεια 
των προβλεπόμενων ελέγχων, η αρμόδια ΔΑΟΚ εκδίδει 
Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας κατά το άρθρο V, παράγρα-
φος 2, σημείο β του νέου αναθεωρημένου κειμένου της 
Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία των Φυτών που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3495/2006 (Α΄ 215), 
με την ακόλουθη πρόσθετη δήλωση: «The consignment 
is in compliance with the requirements specified in the 
Protocol of Phytosanitary Requirements for the Export 
of Kiwi Fruits from the Hellenic Republic to China, and is 
free from quarantine pests of concern to China».

2. Το Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας των αποστολών που 
έχουν υποβληθεί σε ψυχρή μεταχείριση πριν τη διαμε-
τακόμιση πρέπει να αναφέρει τη μέθοδο ψυχρής μετα-
χείρισης, τη θερμοκρασία και τη διάρκεια, μαζί με το 
όνομα ή τον κωδικό της εγκατάστασης μεταχείρισης και 
τον αριθμό του εμπορευματοκιβωτίου. Όσον αφορά την 
ψυχρή μεταχείριση κατά τη διαμετακόμιση, το Πιστοποι-
ητικό Φυτοϋγείας φέρει την ένδειξη «ψυχρή μεταχείριση 
κατά τη διαμετακόμιση» («cold treatment in transit»), τη 
θερμοκρασία, την διάρκεια μεταχείρισης, τον αριθμό του 
εμπορευματοκιβωτίου και τον αριθμό αναγνώρισης της 
ψυχρής μεταχείρισης.

Άρθρο 11
Έλεγχος - συνεργασία με την GACC

1. Πριν από την έναρξη μιας εξαγωγικής περιόδου, η 
Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑ-
ΑΤ, ενημερώνει την GACC προκειμένου να αποσταλούν 
στη χώρα δύο (2) φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές από την 
Κίνα, για επιθεώρηση και έλεγχο των όρων καραντίνας, 
συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ελέγχου των επι-
βλαβών οργανισμών (monitoring) του Παραρτήματος 
ΙΙ, των προληπτικών μέτρων, του συστήματος πρακτι-
κών διαχείρισης καραντίνας και των φυτοϋγειονομικών 
συνθηκών των οπωρώνων, των συσκευαστηρίων, των 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης και ψυχρής μεταχείρισης 
(cold treatment). Οι εν λόγω φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές, 
κατά τους επιτόπιους ελέγχους, συνοδεύονται από έναν 
(1) τουλάχιστον υπάλληλο της Διεύθυνσης Προστασίας 
Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ, έναν φυτοϋγειονομικό 
ελεγκτή της αρμόδιας ΔΑΟΚ και εφόσον απαιτείται από 
τουλάχιστον έναν ειδικό επιστήμονα από τα επίσημα ερ-

γαστήρια του Μ.Φ.Ι. Στους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές 
από την Κίνα παρέχεται η αναγκαία συνδρομή από το 
ΥΠΑΑΤ για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

2. Οι φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές της GACC κατά τη 
διάρκεια του ελέγχου μπορούν να λαμβάνουν δείγμα-
τα από τους οπωρώνες, τα συσκευαστήρια, τις εγκατα-
στάσεις αποθήκευσης και ψυχρής μεταχείρισης (cold 
treatment), που έχουν πιστοποιηθεί από την οικεία ΔΑΟΚ 
σύμφωνα με το άρθρο 5.

3. Εφόσον μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμε-
νων επιτόπιων ελέγχων από τους φυτοϋγειονομικούς 
ελεγκτές της GACC διαπιστωθεί μη συμμόρφωση των 
εξαγωγέων με τις απαιτήσεις της παρούσας, η Διεύθυνση 
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ τροποποιεί 
τον πίνακα του άρθρου 5 σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της GACC.

4. Το σύνολο των εξαγωγέων που συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις της παρούσας και είναι πιστοποιημέ-
νοι για την εξαγωγή νωπών καρπών ακτινιδίων στη Κίνα 
διατηρείται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Πα-
ραγωγής του ΥΠΑΑΤ.

Άρθρο 12
Κυρώσεις

Στους παραβάτες της παρούσας απόφασης επιβάλ-
λονται:

α) Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 34α του ν. 2147/
1952 (Α΄ 155) όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 3 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242) και

β) Οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 35 του ν. 2147/ 
1952 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
3 του ν. 2538/1997.

Άρθρο 13
Παραρτήματα

1. Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση Παραρτή-
ματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων μπορούν να τροποποιούνται τεχνικά και 
λεπτομερειακά ζητήματα που αφορούν τα Παραρτήματα 
της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 14
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η 
αριθμ. 135635/24-12-2009 (Β΄ 2614) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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3       
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: 

1. Ceratitis capitata, 

2. Lobesia botrana 

3. Ceroplastes rusci  

4. Hemiberlesia lataniae

5. Hemiberlesia rapax 

6. Pheoacremoniun aleophillum

7. Pseudococcus longispinus 

8. Pseudomonas syringae

9. Verticillium albo-atrum
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  I 

 (cold treatment) 
. 

1.  (cold treatment) . 

1.1 
 GACC. 

1.2 

. 

1.3 
 (cold treatment)    

. 

: 

) , 
/ . 

) . 

) , . 

)  ( ), , 
/ , 

) ,   

. 

1.4       GACC (
) 

. 

2. 

2.1  ,   
: 

) . 
USDA.  ± 0.15 0C  –3.00oC  +3.00oC. 

) . 

) 

 GACC. 

) 
, 

) , 
, . 
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3.  (Calibration) 

3.1 , , 
, 

, 
 ( . . ). 

3.2  ± 0.3 C  0 C 
  . 

3.3 , 
    3.1. 

4. 

4.1 

. 

4.2  ( ) 

: 

)   , 

) , 

) , 

) . 

4.3  (logger) 
. 

4.4  (logger) , 

. 

4.5 , 

, 
. 

5. 

5.1  
, 

  3, 
. 

5.2 
, . 

6. 

6.1  , 
, , 

 3. 
. 

6.2 , 
, ,
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, . 

, . 
,  GACC 

. 

6.3 
 (cold treatment) 

. 

6.4  GACC 

. 
, . 

6.5 , 
 (logger) : 

)  GACC 
 6.3, 

) 
 24 . 

, 
 (logger). 

7.  (containers) 

7.1  
 GACC , 

, 
. 

7.2 

. 

8.  (containers) 

8.1 
 ( . . 

) 
. 

8.2     
 (GACC) . 

9. 

9.1 

, : 

) , 
  ( . . 

). 

) , 

, 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24183Τεύχος B’ 2396/17.06.2020

) 
,  7. 

10. 

, / 

. , 
 GACC 

( , 
. 

. 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ24184 Τεύχος B’ 2396/17.06.2020

V 

 (cold treatment) 
 (in  Transit). 

1.   (container) 

1. 
  . 

2. 

: 

2.1   ± 0.15C  –3.00C  +3.00C  

2.2 . 

2.3 . 

2.4 
  , , 

2.5 , 
, 

. 

3. 

3.1 , , 
, 

, 
 ( . . ). 

3.2  0.30C  00C 
. 

3.3  « » 
, 

. . 

. 

3.4 ,  GACC 
 3.1. 

4. 

4.1 
. 

  
. 

4.2  (3)  (2) 
. : 

)  1 ( ): 
, . 

)  2 ( ):  1.5  (  40 
)  1  (  20 ) , 

, , 
. 
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)  3 ( ):  1.5   (  40 
)  1   (  20 ) , , 

. 

( ) 
. 

4.3 
. 

4.4   
 4 C . 

5. 

5.1 
 ( . . 

). 

5.2 ,  GACC, . 

6. 

6.1  (cold treatment)  (in transit) 

. 

6.2 , 

. 

6.3  (download) 
 (cold treatment)  GACC 

  . 

6.4  (cold 
treatment) . 

 (cold treatment) 
 GACC . , , 

 GACC 
. 

 « » (
) . 

6.5  GACC 
 (cold treatment). , 

. 

7. 

7.1 , 
 (cold treatment), 

. 

7.2 ,  (cold treatment) 
 GACC 

. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02023961706200016*

 V 

  
………….. 

I) 

 65 

( ) 2016/2031 
. . . 

, 

. . .

., Fax 
 E-mail 

     

) , 
  

  

. .
, 

( . . . ) 
  

.Fax  E-mail 

1 :    

2 :    
3 :    

)  (in transit)
  

  
. .

, 

( . . . ) 
  

.Fax 
E-mail 

1   

V.  (  )     

6  ( )  
7  ( )  ha (1 ha=10.000 m2 =10 ) 

 ISO 

/ / /

( )6  (ha)7 (  ) / 8

1       

ΚΑΡΠΩΝ
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