
\\dpfp-srv-1\planthealth\brexit\brexitstav\brexit_νέο έγγραφο ενημερωσης μάρτιος 2021.docx 

                                                                   
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα:     19   / 03 /2021  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Α.Π.    2542/73708       

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤ.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΡΟΣ:  ΩΣ Π.Δ. 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κωδ.: 176 71 Αθήνα  
Πληροφορίες: Χρ. Αραμπατζής, Σ. Ιωαννίδου  
Τηλέφωνο: 210/928 7133   
FAX         : 210/9212090 
Email:  stioannidou@minagric.gr 

 

 
ΘΕΜΑ: «Νέα Ενημέρωση σχετικά με τις Εισαγωγές και Εξαγωγές Φυτών, 

Φυτικών Προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο - 
Θέματα Φυτοϋγείας». 

Σχετ: Το με Α.Π 55/2926/05-01-2021 έγγραφο της ΔΠΦΠ του ΥπΑΑΤ.  
 
Σε συνέχεια του με Α.Π 55/2926/05-01-2021 εγγράφου της Υπηρεσίας μας και 
νεότερης ενημέρωσης από την Φυτοϋγειονομική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου 
(11/03/2021), σχετικά με τις εισαγωγές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειμένων από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ε.Ε καθώς και τις εξαγωγές φυτών, 
φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων από την Ε.Ε προς το Ηνωμένο Βασίλειο 
και επί θεμάτων φυτοϋγειονομικού ελέγχου, σας ενημερώνουμε ως εξής:  

Από 01/01/2021 το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζεται ως Τρίτη Χώρα. 

 
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΤΩΝ, ΦΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε 

Από  01/01/2021 η  εισαγωγή  φυτών,  φυτικών  προϊόντων  και άλλων αντικειμένων 
από το Ηνωμένο Βασίλειο στην ΕΕ υπόκεινται στους ελέγχους κατά την εισαγωγή 
που προβλέπουν τα άρθρα 44 έως 64 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625. 

Σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 42 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, απαγορεύεται η 
εισαγωγή ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που 
αριθμούνται στο παράρτημα VI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 καθώς 
και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/2019. 

Σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 73 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, φυτά, φυτικά 
προϊόντα και άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα XI  του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 επιτρέπεται να εισάγονται από τρίτες 
χώρες μόνον εάν ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
παράρτημα VI του ίδιου κανονισμού και συνοδεύονται από Πιστοποιητικό 
Φυτοϋγείας.  

Σύμφωνα με το άρθρο 96 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, Ξύλινα Μέσα 
Συσκευασίας που συνοδεύουν αγαθά που εισάγονται από τρίτες χώρες πρέπει 
απαραιτήτως να φέρουν ειδική σήμανση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 
φυτοϋγειονομικών μέτρων (ISPM) No 15.  
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Από 01/01/2021, η εισαγωγή φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων 
καθώς και τα Ξύλινα Μέσα Συσκευασίας που συνοδεύουν αγαθά θα διέπονται από τις 
προαναφερόμενες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 και των εκτελεστικών 
του κανονισμών.  

 
ΙΙ. ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΦΥΤΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε 

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, τα φυτά, φυτικά προϊόντα 
και άλλα αντικείμενα των άρθρων 72 και 73 του κανονισμού 2016/2031 τα οποία 
εισάγονται στην Ε.Ε συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας και υποβάλλονται 
σε λεπτομερή έλεγχο εγγράφων, ταυτότητας και φυσικό έλεγχο κατά την εισαγωγή 
τους στους συνοριακούς σταθμούς φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Ένωσης.  

Στον σχετικό ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  
(https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity_en), παρέχονται γενικές 
πληροφορίες σχετικά με τη φυτοϋγειονομική νομοθεσία της ΕΕ για τις εισαγωγές 
φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων.  

 
ΙΙΙ. ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΥΤΩΝ, ΦΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ.  

Το νέο φυτοϋγειονομικό πλαίσιο του Ηνωμένου Βασιλείου καθορίζεται από τις εξής 
δύο νομοθετικές πράξεις: 

1. The Plant Health (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2020 
(legislation.gov.uk),  

2. The Plant Health (Phytosanitary Conditions) (Amendment) (EU Exit) 
Regulations 2020 (legislation.gov.uk). 

Οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι κατά την εισαγωγή φυτών φυτικών προϊόντων και 
άλλων αντικειμένων αφορούν τους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας και  
ρυθμιζόμενους  επιβλαβείς οργανισμούς μη καραντίνας ενδιαφέροντος του Ηνωμένου 
Βασιλείου.  

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή του εμπορίου, το νέο Νομοθετικό πλαίσιο 
που θα διέπει τους επίσημους φυτοϋγειονομικούς  ελέγχους κατά την εισαγωγή 
φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων (π.χ. Ξύλινων Μέσων 
Συσκευασίας) από τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε στο Ηνωμένο Βασίλειο, από την 
01/01/2021, τίθεται σε εφαρμογή σε τρεις φάσεις ως εξής: 

 

1. ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ (Από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και 31η Δεκεμβρίου 2021): 

 Ξύλινα Μέσα Συσκευασίας - Wood Packaging Material (παλέτες, κλπ) που 
συνοδεύουν αγαθά ανεξαρτήτως αν τα αγαθά αυτά υπόκεινται σε 
φυτοϋγειονομικό έλεγχο πρέπει απαραιτήτως να φέρουν ειδική σήμανση 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο φυτοϋγειονομικών μέτρων (ISPM) No 15. 
Αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με τα Ξύλινα Μέσα Συσκευασίας 
υπάρχουν στο σύνδεσμο:WPM-QA-v2-final.pdf (defra.gov.uk). 

 Όλα τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που χαρακτηρίζονται 
από το Ηνωμένο Βασίλειο ως υψηλού φυτοϋγειονομικού κινδύνου κατά την 
εισαγωγή: 
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 συνοδεύονται από πιστοποιητικό φυτοϋγείας  
 γίνεται προαναγγελία της εισαγωγής προς την αρμόδια αρχή από τον 

Βρετανό εισαγωγέα. (Η προαναγγελία γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος PEACH, το οποίο και βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής για 
την οποία οι εξαγωγείς θα ενημερωθούν εγκαίρως). Το εγχειρίδιο του 
ηλεκτρονικού συστήματος  είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση https://planthealthportal.defra.gov.uk/assets/uploads/Peach-User-
Guide-GOVUK.pdf 

 τα παραπάνω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα υπόκεινται σε 
φυσικούς ελέγχους και ελέγχους ταυτότητας, οι οποίοι θα 
πραγματοποιούνται στο σημείο προορισμού.  

 Ο κατάλογος φυτών  φυτικών  προϊόντων  και άλλων  αντικειμένων  υψηλού  
φυτοϋγειονομικού κινδύνου περιλαμβάνει : 

 Όλα τα φυτά προς φύτευση 

 Την πατάτα φαγητού  

 Ορισμένους σπόρους και άλλα φυτά /δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό  

 Ορισμένα είδη ξύλου και προϊόντα ξύλου  

 Μεταχειρισμένα γεωργικά μηχανήματα  

 Ο αναλυτικός κατάλογος με τα φυτά υψηλού φυτοϋγειονομικού κινδύνου 
βρίσκεται στον σύνδεσμο:  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/at
tachment_data/file/947327/high-priority-plants-list.odt  

Όλα τα υπόλοιπα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που δεν 
ανήκουν στα προαναφερόμενα δεν απαιτούν Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας για 
την εξαγωγή τους από την Ε.Ε. στο Ηνωμένο βασίλειο.  

 

2. ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ (Από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και 28η Φεβρουαρίου 
2022): 

 Από την 1η Ιανουαρίου 2022 όλα τα φυτά φυτικά προϊόντα και άλλα 
αντικείμενα τα οποία υπόκεινται σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο, πρέπει κατά την 
εισαγωγή τους να συνοδεύονται από πιστοποιητικό φυτοϋγείας και να γίνεται 
προαναγγελία του φορτίου, όπως παραπάνω αναφέρεται.  

 Ο κατάλογος των φυτών, φυτικών προϊόντων που υπόκεινται σε 
φυτοϋγειονομικό έλεγχο και χρειάζονται πιστοποιητικό φυτοϋγείας είναι 
αναρτημένος στον σύνδεσμο:  

https://planthealthportal.defra.gov.uk/assets/uploads/List-of-regulated-EU-
goods-requiring-a-PC-and-pre-notification-for-Phase-2.pdf  

 Δεν απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας για φρούτα και λαχανικά τα οποία 
έχουν υποστεί μεταποίηση (π.χ σαλάτες, σάντουιτς, κατεψυγμένα) καθώς και 
για ξηρούς καρπούς.  

 Επιπλέον, δεν απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας για τα κάτωθι φυτικά 
προϊόντα:  

Botanical name and requirement Common name 

Fruit of Ananas comosus Pineapple 
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Botanical name and requirement Common name 

Fruits of Actinidia spp. Lindl, Kiwi 

Fruits of Cocos nucifera L Coconut 

Fruit and leaves of Citrus spp. L. Citrus 

Fruit of Fortunella spp. Swingle Kumquat 

Fruit of Poncirus L. Raf Bitter orange 

Fruit of Diospyros spp. L. Persimmon 

Fruits of Durio zibethinus Murray Durian 

Fruits (bolls) of Gossypium spp. Cotton (bolls) 

Leaves of Murraya spp. Curry leaves 

Fruits of Musa spp. Banana and plantain 

Fruits of Mangifera spp. L. Mango 

Fruits of Phoenix dactylifera L. Dates 

Fruits of Passiflora spp. L Passionfruit 

Fruits of Psidium spp. Guava 

Οποιοδήποτε φυτό ή φυτικό προϊόν δεν περιλαμβάνεται στην ανωτέρω λίστα 
υπόκεινται σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο κατά την εισαγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και θα απαιτείται να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας.  

3. ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ (Από την 1η Μαρτίου 2022 και μετά): 

 Από την 1η Μαρτίου 2022, εκτός των παραπάνω θα αυξηθεί ο αριθμός των 
φυσικών  ελέγχων και ελέγχων ταυτότητας κατά την εισαγωγή και οι έλεγχοι 
θα πραγματοποιούνται στα σημεία εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

 Αναλυτικές οδηγίες για τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι 
ενδιαφερόμενοι εξαγωγείς υπάρχουν αναρτημένες στον ακόλουθο σύνδεσμό 
NewImportsGuidance - UK Plant Health Information Portal (defra.gov.uk) και 
στο σχετικό εγχειρίδιο updated Border Operating Model το οποίο βρίσκεται 
αναρτημένο στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: BordersOpModel.pdf 
(publishing.service.gov.uk). 

 

Τέλος, οι φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές τις χώρας μας καθώς και οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ανατρέχουν και στο σύνδεσμο:  
https://planthealthportal.defra.gov.uk/assets/uploads/Decision-chart-for-plant-
imports.pdf, προκειμένου να διαπιστώνουν εάν ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο 
αντικείμενο υπόκειται σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο κατά την εισαγωγή του στο 
Ηνωμένο Βασίλειο.   

Παρακαλούνται οι φυτοϋγειονομικές υπηρεσίες της χώρας μας να ενημερώσουν με 
κάθε δυνατό τρόπο τους ενδιαφερόμενους εξαγωγείς και εισαγωγείς των περιοχών 
αρμοδιότητας τους.  

                                                                                Η Προϊσταμένη  

                                                          της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 

                                                                                         

 

                                                                               Δρ Αν. Μαυρίδου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 
ΠΡΟΣ: 
1) Περιφερειακές Ενότητες 
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Έδρες τους 
(Υπόψη: Φυτοϋγειονομικών ελεγκτών) 
 
2) ΥΠΑΑΤ - Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & 
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Έδρες τους 
(Υπόψη: φυτοϋγειονομικών ελεγκτών) 
 
3) ΥΠΑΑΤ - Δ/νσεις Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, Έδρες τους 

(Με την παράκληση ενημέρωσης των Τ.Α.Α.&Ε.) 
 
 
ΚΟΙΝ.: 
 
1) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

α) Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΑΑΤ κ. Γ. Στρατάκου 
β) Γραφείο Αν. Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας κ. Δ. Μηλαίου 
γ) Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Τροφίμων κα. Χρ. Παπαδημητρίου 
δ) Γραφείο Προϊσταμένου Γεν. Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Α. 
Πολύμερου 
ε) Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσίων 
ΥΠΑΑΤ, κας Α. Νικολακοπούλου 
στ) Γραφείο Προϊσταμένου  α/α Δ/νσης Ποιότητας &Ασφάλειας Τροφίμων, κ. 
Χρ. Γούλα 

 
2) Υπουργείο Εξωτερικών, Δ/νσεις Β05, Β08 
 
3) ΣΕΒ, Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα, Email: info@sev.org.gr  

4) ΣΕΒΕ, Πλ. Μοριχόβου 1, Τ.Κ.  546 25, Θεσσαλονίκη, Email: info@seve.gr 

5) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 
Λ. Δημοκρατίας 20 & Γ. Παπανδρέου , 713 06 Ηράκλειο Κρήτης,  
Εmail: info@crete-exporters.com  

6) INCOFRUIT HELLAS (Συνδ. Ελλ. Επιχ/σεων Εξαγωγής , Διακίνησης, Φρούτων ,      
Λαχανικών & Χυμών), Αιόλου 104, 105 64 Αθήνα, Εmail: incofrut@incofruit.gr    

 
7) ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΈΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
    Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Εmail: keeuhcci@uhc.gr  

 
8) ΔΟΕΠΕΛ, Αγ. Κων/νου 12, 10431 Αθήνα, Email: info@doepel.gr   

 
9) Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού υλικού (ΣΕΠΥ) 
    Υπόψη κ. Α. Διαμαντίδη, Email: info@sepy.gr  
 
10) Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Πρεσβεία της Ελλάδας στο 

Λονδίνο.  
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