
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 12064/116267 
Τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ, III, IV και 

V του άρθρου 26 του π.δ. 365/2002 (Α'307), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συμμόρφωση προς 

την Εκτελεστική Οδηγία 2017/1279/ΕΕ της Επι-

τροπής (ΕΕ L 184/33, 15.7.2017). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

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 άρθρου 25 του π.δ. 365/2002 «Μέτρα προστα-
σίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη 
χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της 
Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυ-
τικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσης τους στο εσωτε-
ρικό της, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/29/ΕΚ 
του Συμβουλίου και των Οδηγιών 92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 
93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 2001/33/ΕΚ, 2002/28/
ΕΚ και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής» (Α' 307), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α' 98).

2. Την αριθμ. 11226/133908/30.11.2016 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» 
(Β' 3903/5.12.2016).

3. Την από 24-10-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Προ-
στασίας Φυτικής Παραγωγής.

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

Άρθρο 1 
Σκοπός

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η τροποποίηση των 
Παραρτημάτων Ι, Π, III, IV και V του άρθρου 26 του π.δ. 
365/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συμμόρ-
φωση προς την Εκτελεστική Οδηγία 2017/1279/ΕΕ της 
Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2017, για την τροποποίηση 
των παραρτημάτων Ι έως V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του 
Συμβουλίου περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοι-
νότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά 
προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό 
της Κοινότητας (ΕΕ L 184, 15.7.2017, σ. 33).

Άρθρο 2
Τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι, II, III, IV 
και V του άρθρου 26 του π.δ. 365/2002, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει
(άρθρο 1 της Εκτελεστικής Οδηγίας 
2017/1279/ΕΕ)

Τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, III, IV και V του άρθρου 26 του 
π.δ. 365/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροπο-
ποιούνται ως εξής:  

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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 1. Το Παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:  

α) Το Μέρος A τροποποιείται ως εξής: 

αα)  Το Κεφάλαιο I τροποποιείται ως εξής: 

   ααα) Το στοιχείο α) τροποποιείται ως εξής: 

— το σημείο 5 απαλείφεται·

— μετά το σημείο 6 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο: 

«6.1. Bactericera cockerelli (Sulc.)» 

— μετά το σημείο 11.1 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο: 

«11.2. Keiferia lycopersicella (Walsingham)» 

— μετά το σημείο 19.1 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο: 

«19.2. Saperda candida Fabricius» 

— μετά το σημείο 25 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο: 

«25.1. Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)» 

     βββ) Το στοιχείο β) τροποποιείται ως εξής: 

—το σημείο 1 απαλείφεται·

— μετά το σημείο 0.1 παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία: 

«2. Xanthomonas citri pv. aurantifolii 

2.1. Xanthomonas citri pv. citri» 

       γγγ) Το στοιχείο γ) τροποποιείται ως εξής: 

—μετά το σημείο 12 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο: 

«12.1. Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa» 

—στο σημείο 13, η ονομασία «Phylloosticta solitaria Ell. and Ev.» αντικαθίσταται από την ονομασία
«Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart» 

     δδδ) Το στοιχείο δ) τροποποιείται ως εξής: 

— το σημείο 1 απαλείφεται·

— στο σημείο 2, το στοιχείο ε) απαλείφεται·

ββ) Το Κεφάλαιο II τροποποιείται ως εξής: 

     ααα) στο στοιχείο α), σημείο 8, η ονομασία «Popilia japonica Newman» αντικαθίσταται από την ονομασία  
«Popillia japonica Newman» 

      βββ) στο στοιχείο β) μετά το σημείο 2 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο: 

«3. Xylella fastidiosa (Wells et al.)» 

      γγγ) στο στοιχείο δ) μετά το σημείο 2 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο: 

« 2.1. “Candidatus Phytoplasma ulmi ”» 

β) Το Μέρος Β τροποποιείται ως εξής: 

αα)  Το στοιχείο α) τροποποιείται ως εξής: 

      — το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
« 1. Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) Ιρλανδία, Πορτογαλία (Azores, Beira Interior, Beira 

Litoral, Entre Douro e Minho και Trás-os-Montes), 
Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Φινλανδία»

 
 — το σημείο 1.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«1.2. Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο» 

— το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«2. Globodera pallida (Stone) Behrens  Φινλανδία, Λετονία, Πορτογαλία (Azores), Σλοβενία, Σλοβακία» 
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 — μετά το σημείο 2 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο: 

«2.1. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens  Πορτογαλία (Azores)» 

  — το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«3. Leptinotarsa decemlineata Say Ισπανία (Ibiza και Menorca), Ιρλανδία, Κύπρος, 
Μάλτα, Πορτογαλία (Azores και Madeira), Ηνωμένο
Βασίλειο, Σουηδία (κομητείες Blekinge, Gotland, 
Halland, Kalmar και Skåne), Φινλανδία (διαμερίσματα
Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku και
Uusimaa)» 

 — το σημείο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«5. Thaumetopoe processionea L. Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (εκτός των περιοχών
τοπικής αυτοδιοίκησης Barnet· Brent· Bromley·
Camden· City of London· City of Westminster·
Croydon· Ealing· Elmbridge District· Epsom και Ewell 
District· Guildford· Hackney·Hammersmith & Fulham·
Haringey· Harrow· Hillingdon· Hounslow· Islington·
Kensington & Chelsea· Kingston upon Thames·
Lambeth· Lewisham· Merton· Reading· Richmond  
Upon Thames· Runnymede District· Slough· South 
Oxfordshire· Southwarκ· Spelthorne District· Sutton·
Tower Hamlets· Wandsworth· West Berkshire και
Woking)» 

   ββ) στο στοιχείο β) σημείο 2, στη δεξιά στήλη, η ένδειξη «Σουηδία, Φινλανδία» αντικαθίσταται από την ένδειξη

«Σουηδία».   

2. Το Παράρτημα II τροποποιείται ως εξής: 

α) Το Μέρος A τροποποιείται ως εξής: 

  αα) Το Κεφάλαιο I τροποποιείται ως  εξής:  
     ααα) Το στοιχείο α) τροποποιείται ως εξής: 

— στο σημείο 2, στην αριστερή στήλη, η ονομασία «Aleurocantus spp.» αντικαθίσταται από την ονομασία
«Aleurocanthus spp.» 

— στο σημείο 5, στην αριστερή στήλη, η ονομασία «Aonidella citrina Coquillet» αντικαθίσταται από την
ονομασία «Aonidiella citrina Coquillet» 

      βββ) Το στοιχείο β) τροποποιείται ως εξής: 

—  στο σημείο 3, στη δεξιά στήλη, η φράση «Σπόροι προς σπορά Zea mais L.» αντικαθίσταται  από τη φράση
«Σπόροι προς σπορά Zea mays L.» 

— το σημείο 4 απαλείφεται·

      γγγ) το στοιχείο γ), το σημείο 11 απαλείφεται·

                          ββ) Το Κεφάλαιο II τροποποιείται ως εξής: 

     ααα) στο στοιχείο β) σημείο 8, στην αριστερή στήλη, η ονομασία «Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye» 
αντικαθίσταται από την ονομασία «Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.» 

     βββ) στο στοιχείο δ) μετά το σημείο 7 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο: 
«7.1. Potato spindle tuber viroid  Φυτά που προορίζονται για φύτευση  

(συμπεριλαμβανομένων των σπόρων προς σπορά) 
Solanum lycopersicum L. και των υβριδίων του, 
Capsicum annuum L., Capsicum frutescens L. και
φυτά Solanum tuberosum L.» 

     β) Το Μέρος Β τροποποιείται ως εξής: 

     αα)   Το στοιχείο α) τροποποιείται ως εξής: 
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ααα) μετά το σημείο 6 παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία: 

«6.1. Paysandisia archon (Burmeister) Φυτά Palmae, που προορίζονται για
φύτευση, με διάμετρο στελέχους στη
βάση άνω των 5 cm και τα οποία
ανήκουν στα ακόλουθα γένη (genera): 
Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops  
L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., 
Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., 
Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax
Mart., Washingtonia Raf. 

Ιρλανδία, Μάλτα, 
Ηνωμένο Βασίλειο

6.2. Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) Φυτά Palmae, που προορίζονται για
φύτευση, με διάμετρο στελέχους στη
βάση άνω των 5 cm και τα οποία
ανήκουν στις ακόλουθες ταξινομικές
μονάδες (taxa): Areca catechu L., Arenga 
pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia 
Hildebr. & H. Wendl., Borassus 
flabellifer L., Brahea armata S. Watson, 
Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata
(Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., 
Caryota maxima Blume, Caryota 
cumingii Lodd. Ex Mart., Chamaerops 
humilis L., Cocos nucifera L., 
Copernicia Mart., Corypha utan Lam., 
Elaeis guineensis Jacq., Howea 
forsteriana Becc., Jubaea chilensis
(Molina) Baill., Livistona australis C. 
Martius, Livistona decora (W. Bull) 
Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) 
Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix 
canariensis Chabaud, Phoenix 
dactylifera L., Phoenix reclinata  Jacq., 
Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix 
sylvestris (L.) Roxb., Phoenix 
theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. 
& H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & 
H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. 
Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex 
Schult. & Schult f., Syagrus 
romanzoffiana (Cham.) Glassman, 
Trachycarpus fortunei (Hook.) H. 
Wendl. και Washingtonia Raf. 

Ιρλανδία, 
Πορτογαλία
(Azores), Ηνωμένο
Βασίλειο» 

βββ) μετά το σημείο 9 προστίθεται το ακόλουθο σημείο: 

«10. Thaumetopoea pityocampa Denis & 
Schiffermüller 

Φυτά Pinus L., που προορίζονται για
φύτευση, εκτός των καρπών και
σπόρων προς σπορά

Ηνωμένο Βασίλειο»
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    ββ)  το στοιχείο β) τροποποιείται ως εξής: 

ααα) στο σημείο 1, στην τρίτη στήλη, διαγράφεται η ένδειξη «Πορτογαλία»·

βββ) στο σημείο 2, το κείμενο στην τρίτη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Ισπανία [εκτός των αυτονόμων κοινοτήτων Andalucia, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, 
Extremadura, της αυτόνομης κοινότητας της Μαδρίτης, Murcia, Navarra και La Rioja, της επαρχίας
Guipuzcoa (Χώρα των Βάσκων), Comarcas Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià και Urgell στην
επαρχία Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), Comarcas L’Alt Vinalopó και El Vinalopó Mitjà 
στην επαρχία Alicante και των δήμων Alborache και Turís στην επαρχία Valencia (Comunidad 
Valenciana)], Εσθονία, Γαλλία (Κορσική), Ιρλανδία (εκτός της πόλης Galway), Ιταλία [Abruzzo, 
Αpulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (επαρχίες Parma και Piacenza), Lazio, Liguria, 
Lombardy (εκτός των επαρχιών Mantua, Milano, Sondrio και Varese), Marche, Molise, Piedmont (εκτός
των δήμων Busca, Centallo και Tarantasca στην επαρχία Cuneo), Sardinia, Sicily, Τuscany, Umbria, 
Valle d'Aosta,Veneto (εκτός των επαρχιών Rovigo και Venice, των δήμων Barbona, Boara Pisani, 
Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano και Vescovana στην επαρχία Padova και της περιοχής
που βρίσκεται νότια του αυτοκινητοδρόμου A4 στην επαρχία Verona)], Λετονία, Λιθουανία [εκτός των
δήμων Babtai και Kėdainiai (περιφέρεια Kaunas)], Πορτογαλία, Σλοβενία (εκτός των περιφερειών
Gorenjska, Koroška, Maribor και Notranjska και των δήμων Lendava και Renče-Vogrsko (νότια του
αυτοκινητοδρόμου H4)], Σλοβακία [εκτός του νομού Dunajská Streda, των Hronovce και Hronské 
Kľačany (νομός Levice), Dvory nad Žitavou (νομός Nové Zámky), Málinec (νομός Poltár), Hrhov 
(νομός Rožňava), Veľké Ripňany (νομός Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše και Zatín 
(νομός Trebišov)], Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία: εκτός των δήμων Ballinran Upper, 
Carrigenagh Upper, Ballinran και Carrigenagh στην κομητεία Down και το εκλογικό διαμέρισμα
Dunmurry Cross στο Belfast, κομητεία Antrim ·νήσος του Μαν και τα νησιά των στενών της Μάγχης).» 

γγγ) μετά το σημείο 2 προστίθεται το ακόλουθο σημείο: 
«3. Xanthomonas arboricola pv. pruni  
(Smith) Vauterin et al.

Φυτά Prunus L., που προορίζονται για
φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά

Ηνωμένο Βασίλειο» 

    γγ) στο στοιχείο γ) σημείο 0.0.1, στην τρίτη στήλη, η ένδειξη «UK» αντικαθίσταται από την ένδειξη «Ιρλανδία,  
    Ηνωμένο Βασίλειο» 

    δδ) το στοιχείο δ) τροποποιείται ως εξής: 

ααα) πριν το σημείο 1 προστίθεται το ακόλουθο σημείο: 

«01. Candidatus Phytoplasma ulmi Φυτά Ulmus L., που προορίζονται για
φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά

Ηνωμένο Βασίλειο» 

βββ) στο σημείο 1, το κείμενο στην τρίτη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Ελλάδα (εκτός από τις περιφερειακές ενότητες Αργολίδας και Χανίων), Μάλτα, Πορτογαλία (εκτός των
Algarve, Madeira και της κομητείας Odemira στην Alentejo)» 

3. Το Μέρος Β του Παραρτήματος III τροποποιείται ως εξής: 

α) στο σημείο 1, το κείμενο στη δεξιά στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Ισπανία [εκτός των αυτονόμων κοινοτήτων Andalucia, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, 
της αυτόνομης κοινότητας της Μαδρίτης, Murcia, Navarra και La Rioja, της επαρχίας Guipuzcoa (Χώρα των
Βάσκων), Comarcas Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià και Urgell στην επαρχία Lleida (Communidad 
autonoma de Catalunya), Comarcas de L’Alt Vinalopó και El Vinalopó Mitjà στην επαρχία Alicante και των δήμων
Alborache και Turís στην επαρχία Valencia (Comunidad Valenciana)], Εσθονία, Γαλλία (Κορσική), Ιρλανδία
(εκτός της πόλης Galway), Ιταλία [Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (επαρχίες
Parma και Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardy (εκτός των επαρχιών Mantua, Milano, Sondrio και Varese), 
Marche, Molise, Piedmont (εκτός των δήμων Busca, Centallo και Tarantasca στην επαρχία Cuneo), Sardinia, 
Sicily, Τuscany, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (εκτός των επαρχιών Rovigo και Venice, των δήμων Barbona, 
Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano και Vescovana στην επαρχία Padova και της
περιοχής που βρίσκεται νότια του αυτοκινητοδρόμου A4 στην επαρχία Verona)], Λετονία, Λιθουανία [εκτός των
δήμων Babtai και Kėdainiai (περιφέρεια Kaunas)], Πορτογαλία, Σλοβενία (εκτός των περιφερειών Gorenjska, 
Koroška, Maribor και Notranjska και των δήμων Lendava και Renče-Vogrsko (νότια του αυτοκινητοδρόμου H4)], 
Σλοβακία [εκτός του νομού Dunajská Streda, των Hronovce και Hronské Kľačany (νομός Levice), Dvory nad 
Žitavou (νομός Nové Zámky), Málinec (νομός Poltár), Hrhov (νομός Rožňava), Veľké Ripňany (νομός
Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše και Zatín (νομός Trebišov)], Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο
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7 
(Βόρεια Ιρλανδία: εκτός των δήμων Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran και Carrigenagh στην κομητεία
Down και το εκλογικό διαμέρισμα Dunmurry Cross στο Belfast της κομητείας Antrim· νήσος του Μαν και τα
νησιά των στενών της Μάγχης).» 

β) στο σημείο 2, το κείμενο στη δεξιά στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Ισπανία [εκτός των αυτονόμων κοινοτήτων Andalucia, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, 
της αυτόνομης κοινότητας της Μαδρίτης, Murcia, Navarra και La Rioja, της επαρχίας Guipuzcoa (Χώρα των
Βάσκων), Comarcas Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià και Urgell στην επαρχία Lleida (Communidad 
autonoma de Catalunya), Comarcas de L’Alt Vinalopó και El Vinalopó Mitjà στην επαρχία Alicante και των δήμων
Alborache και Turís στην επαρχία Valencia (Comunidad Valenciana)], Εσθονία, Γαλλία (Κορσική), Ιρλανδία
(εκτός της πόλης Galway), Ιταλία [Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (επαρχίες
Parma και Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardy (εκτός των επαρχιών Mantua, Milano, Sondrio και Varese), 
Marche, Molise, Piedmont (εκτός των δήμων Busca, Centallo και Tarantasca στην επαρχία Cuneo), Sardinia, 
Sicily, Τuscany, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (εκτός των επαρχιών Rovigo και Venice, των δήμων Barbona, 
Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano και Vescovana στην επαρχία Padova και της
περιοχής που βρίσκεται νότια του αυτοκινητοδρόμου A4 στην επαρχία Verona)], Λετονία, Λιθουανία [εκτός των
δήμων Babtai και Kėdainiai (περιφέρεια Kaunas)], Πορτογαλία, Σλοβενία (εκτός των περιφερειών Gorenjska, 
Koroška, Maribor και Notranjska και των δήμων Lendava και Renče-Vogrsko (νότια του αυτοκινητοδρόμου H4)], 
Σλοβακία [εκτός του νομού Dunajská Streda, των Hronovce και Hronské Kľačany (νομός Levice), Dvory nad 
Žitavou (νομός Nové Zámky), Málinec (νομός Poltár), Hrhov (νομός Rožňava), Veľké Ripňany (νομός
Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše και Zatín (νομός Trebišov)], Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο
(Βόρεια Ιρλανδία: εκτός των δήμων Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran και Carrigenagh στην κομητεία
Down και το εκλογικό διαμέρισμα Dunmurry Cross στο Belfast της κομητείας Antrim· νήσος του Μαν και τα
νησιά των στενών της Μάγχης).» 

4. Το Παράρτημα IV τροποποιείται ως εξής: 

α) Το Μέρος A τροποποιείται ως εξής: 

αα)  Το Κεφάλαιο I τροποποιείται ως εξής: 

   ααα) στο σημείο 2, το κείμενο στη δεξιά στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Το υλικό των ξύλινων μέσων συσκευασίας: 

—έχει παραχθεί από αποφλοιωμένη (debarked) ξυλεία, όπως καθορίζεται στο παράρτημα I του Διεθνούς
Προτύπου Φυτοϋγειονομικών Μέτρων αριθ.15 του FAO σχετικά με τον κανονισμό των ξύλινων
μέσων συσκευασίας στο διεθνές εμπόριο

—έχει υποστεί μία από τις εγκεκριμένες μεταχειρίσεις (χειρισμοί) που καθορίζονται στο Παράρτημα I 
του εν λόγω Διεθνούς προτύπου,  
και

—φέρει σήμανση  όπως ορίζεται στο Παράρτημα II του εν λόγω Διεθνούς προτύπου, το οποίο δηλώνει
ότι το ξύλινο μέσο συσκευασίας έχει υποστεί μία εγκεκριμένη φυτοϋγειονομική μεταχείριση
(χειρισμό) σύμφωνα με το εν λόγω πρότυπο.» 

    βββ) στο σημείο 5, το κείμενο στην αριστερή στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Ξυλεία Platanus L., εκτός εκείνης με τη μορφή: 

— πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, ροκανιδίων, απορριμμάτων και θραυσμάτων, 

— ξύλινων μέσων συσκευασίας, με τη μορφή κιβωτίων συσκευασίας, κιβωτίων (boxes), 
καφασιών, κυλίνδρων (drums) και παρόμοιων συσκευασιών, παλετών, παλετοκιβωτίων
και άλλων επίπεδων επιφανειών για φόρτωση, στεφανιών παλετών, ξύλινων υλικών
σφηνώσεως ή υποστήριξης φορτίων (dunnage), ακόμη και αν δεν χρησιμοποιούνται
πράγματι για τη μεταφορά κάθε είδους αντικειμένων, εκτός των ξύλινων υλικών
σφηνώσεως ή υποστήριξης φορτίων (dunnage) ξυλείας, που είναι κατασκευασμένα από
ξύλο του ιδίου τύπου και ποιότητας όπως η ξυλεία του φορτίου και που πληροί τις ίδιες
φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της Ένωσης όπως η ξυλεία του φορτίου, 

αλλά συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της κυλινδρική επιφάνεια, 
καταγωγής Αρμενίας, Ελβετίας ή ΗΠΑ.» 

     γγγ) μετά το σημείο 7.3 παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία: 

«7.4. Ακόμη κι εάν δεν περιλαμβάνεται στους
κωδικούς ΣΟ (CN-codes) στο μέρος Β του
Παραρτήματος V, ξυλεία Amelanchier Medik., 

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία: 

α) κατάγεται από περιοχή απαλλαγμένη από Saperda 
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Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus
L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., 
Pyracantha M. Roem., Pyrus L. και Sorbus L., 
εκτός εκείνης με τη μορφή:  

— πλακιδίων, πριονιδίων και ροκανιδίων, τα
οποία παράγονται εξολοκλήρου ή μερικώς
από τα εν λόγω φυτά,  

— ξύλινων μέσων συσκευασίας, με τη μορφή
κιβωτίων συσκευασίας, κιβωτίων (boxes), 
καφασιών, κυλίνδρων (drums) και
παρόμοιων συσκευασιών, παλετών, 
παλετοκιβωτίων και άλλων επίπεδων
επιφανειών για φόρτωση, στεφανιών
παλετών, ξύλινων υλικών σφηνώσεως ή
υποστήριξης φορτίων (dunnage), ακόμη και
αν δεν χρησιμοποιούνται πράγματι για τη
μεταφορά κάθε είδους αντικειμένων, εκτός
των ξύλινων υλικών σφηνώσεως ή
υποστήριξης φορτίων (dunnage) ξυλείας, που
είναι κατασκευασμένα από ξύλο του ιδίου
τύπου και ποιότητας όπως η ξυλεία του
φορτίου και που πληροί τις ίδιες
φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της Ένωσης
όπως η ξυλεία του φορτίου,  

αλλά συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν
έχει διατηρήσει τη φυσική της κυλινδρική
επιφάνεια, καταγωγής Καναδά ή ΗΠΑ. 

candida Fabricius, όπως ορίστηκε από την εθνική
υπηρεσία προστασίας φυτών της χώρας
καταγωγής, σύμφωνα με τα σχετικά Διεθνή
Πρότυπα Φυτοϋγειονομικών Μέτρων, το οποίο
δηλώνεται στα πιστοποιητικά που αναφέρονται
στο άρθρο 15 παράγραφος 1 περ. ii του παρόντος
διατάγματος, στο σημείο “Πρόσθετη δήλωση”, 
ή

β) έχει υποστεί κατάλληλη θερμική μεταχείριση για
την επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 56 °C για
ελάχιστη διάρκεια 30 συνεχόμενων λεπτών σε
ολόκληρη τη διατομή (profile) του ξύλου, το οποίο  
δηλώνεται στα πιστοποιητικά που αναφέρονται
στο άρθρο 15 παράγραφος 1 περ. ii του παρόντος
διατάγματος, 
ή

γ) έχει υποβληθεί σε κατάλληλη ιοντίζουσα
ακτινοβολία ώστε να επιτευχθεί ελάχιστη
απορροφηθείσα δόση 1 kGy σε ολόκληρo το ξύλο, 
γεγονός που θα πρέπει να δηλώνεται στα
πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 15 
παράγραφος 1 περ ii του παρόντος διατάγματος.

7.5 Ακόμη κι αν δεν συμπεριλαμβάνεται στους κωδι- 
κούς ΣΟ (CN-codes) στο Μέρος Β του
Παραρτήματος V, ξυλεία σε μορφή πλακιδίων
που λαμβάνονται εξολοκλήρου ή μερικώς από
Amelanchier Medik., Aronia Medik., 
Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia
Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. 
Roem., Pyrus L. και Sorbus L. καταγωγής
Καναδά και ΗΠΑ. 

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία: 

α) κατάγεται από περιοχή απαλλαγμένη από Saperda 
candida Fabricius, όπως ορίστηκε από την εθνική
υπηρεσία προστασίας φυτών της χώρας
καταγωγής, σύμφωνα με τα σχετικά Διεθνή
Πρότυπα Φυτοϋγειονομικών Μέτρων, το οποίο
δηλώνεται στα πιστοποιητικά που αναφέρονται
στο άρθρο 15 παράγραφος 1 περ. ii του παρόντος
διατάγματος, στο σημείο “Πρόσθετη δήλωση”, 
ή

β) έχει κατατμηθεί σε τεμάχια πάχους και πλάτους
έως 2,5 cm, 

ή
γ) έχει υποβληθεί σε μια κατάλληλη θερμική

μεταχείριση για την επίτευξη ελάχιστης
θερμοκρασίας 56 °C για ελάχιστη διάρκεια 30 
λεπτών σε ολόκληρη τη διατομή (profile) των
πλακιδίων, το οποίο δηλώνεται στα πιστοποιητικά
που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 περ. 
ii του παρόντος διατάγματος» 

δδδ) στο σημείο 14, το κείμενο στη δεξιά στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά του Παραρτήματος IV μέρος Α Κεφάλαιο I σημείο
11.4, επίσημη δήλωση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα παρουσίας του Candidatus Phytoplasma ulmi από
την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο περιβάλλον του.»  

εεε) μετά το σημείο 14 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο: 

«14.1.Φυτά που προορίζονται για φύτευση, εκτός
εμβολίων, μοσχευμάτων, φυτών σε
ιστοκαλλιέργεια, γύρης και σπόρων προς σπορά, 
Amelanchier Medik., Aronia Medik., 
Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia
Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. 
Roem., Pyrus L. και Sorbus L. καταγωγής
Καναδά και ΗΠΑ. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα
φυτά του Παραρτήματος III Μέρος Α σημεία 9 και
18, του Παραρτήματος III Μέρος Β σημείο 1 και 2 ή
του Παραρτήματος IV Μέρος Α Κεφάλαιο I σημεία
17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 και 23.2, κατά
περίπτωση, επίσημη δήλωση ότι τα φυτά: 

α) καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους
βρίσκονταν σε περιοχή απαλλαγμένη από Saperda 
candida Fabricius, όπως ορίστηκε από την εθνική
υπηρεσία προστασίας φυτών της χώρας
καταγωγής, σύμφωνα με τα σχετικά Διεθνή
Πρότυπα Φυτοϋγειονομικών Μέτρων, το οποίο
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δηλώνεται στα πιστοποιητικά που αναφέρονται
στο άρθρο 15 παράγραφος 1 περ. ii του παρόντος
διατάγματος, στο σημείο “Πρόσθετη δήλωση”, 

ή
β) έχουν αναπτυχθεί για περίοδο τουλάχιστον δύο

ετών πριν από την εξαγωγή ή, στην περίπτωση
φυτών που είναι ηλικίας μικρότερης των δύο ετών
καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους
βρίσκονταν, σε τόπο παραγωγής (place of 
production) που έχει διαπιστωθεί ότι είναι
απαλλαγμένος από Saperda candida Fabricius 
σύμφωνα με τα σχετικά Διεθνή Πρότυπα
Φυτοϋγειονομικών Μέτρων: 

i) ο οποίος έχει καταχωριστεί και εποπτεύεται από
την εθνική υπηρεσία προστασίας φυτών της
χώρας καταγωγής, 
και

ii) ο οποίος υποβάλλεται ετησίως σε δύο
επίσημους ελέγχους για τυχόν συμπτώματα της
παρουσίας Saperda candida Fabricius που
διενεργούνται σε κατάλληλες χρονικές στιγμές, 
και

iii) στον οποίο τα φυτά αναπτύσσονται σε θέση
(site): 

— με πλήρη φυσική προστασία από την
εισαγωγή της Saperda candida Fabricius, 

ή

— στην οποία εφαρμόζονται κατάλληλες
προληπτικές μεταχειρίσεις (χειρισμοί) και η
οποία περιβάλλεται από ζώνη ασφαλείας
(buffer zone) με πλάτος τουλάχιστον 500 
μέτρων στην οποία διενεργούνται ετησίως σε
κατάλληλες χρονικές στιγμές επίσημες
επισκοπήσεις (surveys) για να επιβεβαιωθεί η
απουσία της Saperda candida Fabricius, 

και
iv) ακριβώς πριν από την εξαγωγή τα φυτά έχουν
υποβληθεί σε σχολαστικό έλεγχο για να
διαπιστωθεί η παρουσία της Saperda candida
Fabricius, ιδίως στα στελέχη (stems) των φυτών, 
συμπεριλαμβανομένης, και με καταστρεπτική
μέθοδο δειγματοληψίας, όπου ενδείκνυται.» 

στστστ) το σημείο16.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«16.2. Καρποί Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., 
Swinglea Merr. και τα υβρίδιά τους, καταγωγής
τρίτων χωρών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για
τους καρπούς που αναφέρονται στα σημεία 16.1, 
16.3, 16.4, 16.5 και 16.6 του Κεφαλαίου I του
Μέρους Α του Παραρτήματος IV, επίσημη δήλωση
ότι: 
α) οι καρποί κατάγονται από χώρα που

αναγνωρίζεται ως απαλλαγμένη από
Xanthomonas citri pv. citri και Xanthomonas 
citri pv. aurantifolii σύμφωνα με τα σχετικά
Διεθνή Πρότυπα Φυτοϋγειονομικών Μέτρων, 
εφόσον αυτό το καθεστώς απαλλαγής έχει
δηλωθεί γραπτώς εκ των προτέρων στην
Επιτροπή από την εθνική υπηρεσία προστασίας
φυτών της οικείας τρίτης χώρας, 
ή

β) οι καρποί κατάγονται από περιοχή η οποία έχει
οριστεί από την εθνική υπηρεσία προστασίας
φυτών της χώρας καταγωγής ως απαλλαγμένη
από Xanthomonas citri pv. citri και
Xanthomonas citri pv. aurantifolii σύμφωνα με
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τα σχετικά Διεθνή Πρότυπα Φυτοϋγειονομικών
Μέτρων, το οποίο δηλώνεται στα πιστοποιητικά
που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 
περ. ii του παρόντος διατάγματος, στο σημείο
“Πρόσθετη δήλωση”, και εφόσον αυτό το
καθεστώς απαλλαγής έχει δηλωθεί γραπτώς εκ
των προτέρων στην Επιτροπή από την εθνική
υπηρεσία προστασίας φυτών της οικείας τρίτης
χώρας, 
ή

γ) οι καρποί κατάγονται από τόπο παραγωγής
(place of production) τον οποίο η εθνική
υπηρεσία προστασίας φυτών της χώρας
καταγωγής έχει ορίσει ως απαλλαγμένο από
Xanthomonas citri pv. citri και Xanthomonas
citri pv. aurantifolii σύμφωνα με τα σχετικά
Διεθνή Πρότυπα Φυτοϋγειονομικών Μέτρων, 
όπου δηλώνεται στα πιστοποιητικά που
αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 περ. ii  
του παρόντος διατάγματος, στο σημείο
“Πρόσθετη δήλωση”, 

ή
δ) η θέση παραγωγής (site of production) και το

άμεσο περιβάλλον της υποβάλλονται σε
κατάλληλες μεταχειρίσεις (χειρισμούς) και
καλλιεργητικές πρακτικές εναντίον των
Xanthomonas citri pv. citri και Xanthomonas 
citri pv. aurantifolii,

και
οι καρποί έχουν υποβληθεί σε μεταχείριση
(χειρισμό) με ορθοφαινυλφαινολικό νάτριο
(orthophenylphenate sodium), ή άλλη κατάλληλη
μεταχείριση (χειρισμός), η οποία δηλώνεται στα
πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 15 
παράγραφος 1 περ. ii του παρόντος διατάγματος, 
εφόσον η μέθοδος μεταχείρισης (χειρισμού) έχει
δηλωθεί γραπτώς εκ των προτέρων στην
Επιτροπή από την εθνική υπηρεσία προστασίας
φυτών της οικείας τρίτης χώρας, 
και
επίσημοι έλεγχοι που διενεργήθηκαν σε
κατάλληλες χρονικές στιγμές πριν την εξαγωγή
έχουν δείξει ότι οι καρποί είναι απαλλαγμένοι
από συμπτώματα Xanthomonas citri pv. citri και
Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

και
πληροφορίες ιχνηλασιμότητας περιλαμβάνονται
στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο
15 παράγραφος 1 περ. ii του παρόντος
διατάγματος, 
ή

ε) στην περίπτωση καρπών που προορίζονται για
βιομηχανική επεξεργασία, επίσημοι έλεγχοι που
διενεργήθηκαν πριν την εξαγωγή έχουν δείξει ότι
οι καρποί είναι απαλλαγμένοι από συμπτώματα
Xanthomonas citri pv. citri και Xanthomonas 
citri pv. aurantifolii, 

και
η θέση παραγωγής (site of production) και το
άμεσο περιβάλλον της υποβάλλονται σε
κατάλληλες μεταχειρίσεις (χειρισμούς) και
καλλιεργητικές πρακτικές εναντίον των
Xanthomonas citri pv. citri και Xanthomonas
citri pv. aurantifolii, 

και
η μετακίνηση, η αποθήκευση και η επεξεργασία
πραγματοποιούνται υπό συνθήκες που έχουν
εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της
Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, 

και
οι καρποί έχουν μεταφερθεί σε ατομικές
συσκευασίες που φέρουν ετικέτα, η οποία
περιλαμβάνει κωδικό ιχνηλασιμότητας και την
ένδειξη ότι οι καρποί προορίζονται για
βιομηχανική επεξεργασία, 
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11 
και
πληροφορίες ιχνηλασιμότητας περιλαμβάνονται
στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο
15 παράγραφος 1 περ. ii του παρόντος
διατάγματος.» 

ζζζ) το σημείο 16.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«16.3. Καρποί Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., και τα υβρίδιά τους, καταγωγής τρίτων
χωρών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για
τους καρπούς που αναφέρονται στα σημεία 16.1, 
16.2, 16.4 και 16.5 του Κεφαλαίου I του Μέρους Α
του Παραρτήματος IV, επίσημη δήλωση ότι : 
α) οι καρποί κατάγονται από χώρα που

ανγνωρίζεται ως απαλλαγμένη από Cercospora 
angolensis Carv. et Mendes σύμφωνα με τα
σχετικά Διεθνή Πρότυπα Φυτοϋγειονομικών
Μέτρων, εφόσον αυτό το καθεστώς απαλλαγής
έχει δηλωθεί γραπτώς εκ των προτέρων στην
Επιτροπή από την εθνική υπηρεσία προστασίας
φυτών της οικείας τρίτης χώρας, 
ή

β) οι καρποί κατάγονται από μια περιοχή που
αναγνωρίζεται ως απαλλαγμένη από Cercospora 
angolensis Carv. et Mendes σύμφωνα με τα
σχετικά Διεθνή Πρότυπα Φυτοϋγειονομικών
Μέτρων, γεγονός που δηλώνεται στα
πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 15 
παράγραφος 1 περ. ii του παρόντος διατάγματος, 
στο σημείο “Πρόσθετη δήλωση”, και εφόσον
αυτό το καθεστώς απαλλαγής έχει δηλωθεί
γραπτώς εκ των προτέρων στην Επιτροπή από
την εθνική υπηρεσία προστασίας φυτών της
οικείας τρίτης χώρας, 
ή

γ) δεν έχουν διαπιστωθεί συμπτώματα από
Cercospora angolensis Carv. et Mendes στην
θέση παραγωγής (site of production) και στο
άμεσο περιβάλλον της από την έναρξη της
τελευταίας βλαστικής περιόδου, και κανένας από
τους καρπούς που συγκομίστηκαν στη θέση
παραγωγής (site of production) δεν παρουσίασε, 
κατά την ενδεδειγμένη επίσημη εξέταση, 
συμπτώματα από τον οργανισμό αυτόν.» 

ηηη) το σημείο 16.4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«16.4. Καρποί Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός από τους
καρπούς Citrus aurantium L. και Citrus latifolia
Tanaka, καταγωγής τρίτων χωρών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για
τους καρπούς που αναφέρονται στα σημεία 16.1, 
16.2, 16.3, 16.5 και 16.6 του Κεφαλαίου I του
Μέρους Α του Παραρτήματος IV, επίσημη
δήλωση ότι: 
α) οι καρποί κατάγονται από μια χώρα που

αναγνωρίζεται ως απαλλαγμένη από Phyllosticta 
citricarpa (McAlpine) Van der Aa, σύμφωνα με
τα σχετικά Διεθνή Πρότυπα Φυτοϋγειονομικών
Μέτρων, εφόσον αυτό το καθεστώς απαλλαγής
έχει δηλωθεί γραπτώς εκ των προτέρων στην
Επιτροπή από την εθνική υπηρεσία προστασίας
φυτών της οικείας τρίτης χώρας, 
ή

β) οι καρποί κατάγονται από μια περιοχή η οποία
έχει οριστεί από την εθνική υπηρεσία
προστασίας φυτών της χώρας καταγωγής ως
απαλλαγμένη από Phyllosticta citricarpa
(McAlpine) Van der Aa σύμφωνα με τα σχετικά
Διεθνή Πρότυπα Φυτοϋγειονομικών Μέτρων, 
γεγονός που δηλώνεται στα πιστοποιητικά που
αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 περ. ii 
του παρόντος διατάγματος, στο σημείο
“Πρόσθετη δήλωση”, εφόσον αυτό το καθεστώς
απαλλαγής έχει δηλωθεί γραπτώς εκ των



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47595Τεύχος Β’ 3927/07.11.2017

προτέρων στην Επιτροπή από την εθνική
υπηρεσία προστασία φυτών της οικείας τρίτης
χώρας, 
ή

γ) οι καρποί κατάγονται από έναν τόπο παραγωγής
(place of production) τον οποίο η εθνική
υπηρεσία προστασίας φυτών της χώρας
καταγωγής έχει ορίσει ως απαλλαγμένο από
Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa 
σύμφωνα με τα σχετικά Διεθνή Πρότυπα
Φυτοϋγειονομικών Μέτρων, γεγονός που
δηλώνεται στα πιστοποιητικά που αναφέρονται
στο άρθρο 15 παράγραφος 1 περ. ii του παρόντος
διατάγματος, στο σημείο “Πρόσθετη δήλωση”, 

και
οι καρποί έχουν βρεθεί απαλλαγμένοι από
συμπτώματα Phyllosticta citricarpa (McAlpine) 
Van der Aa κατόπιν επίσημου ελέγχου
αντιπροσωπευτικού δείγματος, όπως ορίζεται
σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, 

ή
δ) οι καρποί κατάγονται από θέση παραγωγής (site 

of production) που υποβάλλεται σε κατάλληλες
μεταχειρίσεις (χειρισμούς) και καλλιεργητικές
πρακτικές εναντίον της Phyllosticta citricarpa
(McAlpine) Van der Aa, 

και
έχουν διεξαχθεί επίσημοι έλεγχοι στην θέση
παραγωγής (site of production) κατά τη διάρκεια
της καλλιεργητικής περιόδου από την έναρξη της
τελευταίας βλαστικής περιόδου, και δεν
παρατηρήθηκαν συμπτώματα Phyllosticta 
citricarpa (McAlpine) Van der Aa στους
καρπούς, 
και  
οι καρποί που συγκομίστηκαν από την εν λόγω
θέση παραγωγής (site of production) έχουν
βρεθεί απαλλαγμένοι από συμπτώματα
Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa 
κατά τη διάρκεια επίσημου ελέγχου, ενός
αντιπροσωπευτικού δείγματος, πριν την
εξαγωγή, όπως ορίζεται σύμφωνα με διεθνή
πρότυπα,  

και  
πληροφορίες ιχνηλασιμότητας περιλαμβάνονται
στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο
15 παράγραφος 1 περ. ii του παρόντος
διατάγματος, 
ή

ε) στην περίπτωση καρπών που προορίζονται για
βιομηχανική επεξεργασία, οι καρποί έχουν
βρεθεί απαλλαγμένοι από συμπτώματα
Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa 
κατόπιν επίσημου ελέγχου πριν από την
εξαγωγή, αντιπροσωπευτικού δείγματος, όπως
ορίζεται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα,  

και
δήλωση σύμφωνα με την οποία οι καρποί
προέρχονται από θέση παραγωγής (site of 
production) που υποβάλλεται σε κατάλληλες
μεταχειρίσεις (χειρισμούς) εναντίον της
Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa 
σε κατάλληλες χρονικές στιγμές περιλαμβάνεται
στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο
15 παράγραφος 1 περ. ii του παρόντος
διατάγματος, στο σημείο “Πρόσθετη δήλωση”, 

και
η μετακίνηση, η αποθήκευση και η επεξεργασία
πραγματοποιούνται υπό συνθήκες που έχουν
εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που
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προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της
Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, 

και
οι καρποί έχουν μεταφερθεί σε ατομικές
συσκευασίες που φέρουν ετικέτα, η οποία
περιλαμβάνει κωδικό ιχνηλασιμότητας και την
ένδειξη ότι οι καρποί προορίζονται για
βιομηχανική επεξεργασία, 

και
πληροφορίες ιχνηλασιμότητας περιλαμβάνονται
στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο
15 παράγραφος 1 περ. ii του παρόντος
διατάγματος.» 

θθθ) μετά το σημείο 16.5 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο: 

«16.6. Καρποί Capsicum (L.), Citrus L., εκτός των
Citrus limon (L.) Osbeck και Citrus aurantiifolia 
(Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch 
και Punica granatum L. καταγωγής χωρών της
αφρικανικής ηπείρου, Πράσινου Ακρωτηρίου, 
Αγίας Ελένης, Μαδαγασκάρης, Ρεϋνιόν, Μαυρι- 
κίου και Ισραήλ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για
τους καρπούς που αναφέρονται στα σημεία 16.1, 
16.2, 16.3, 16.4, 16.5 και 36.3 του Κεφαλαίου I 
του Μέρους Α του Παραρτήματος IV, επίσημη
δήλωση ότι οι καρποί: 
α) κατάγονται από μια χώρα που αναγνωρίζεται ως
απαλλαγμένη από Thaumatotibia leucotreta
(Meyrick) σύμφωνα με τα σχετικά Διεθνή
Πρότυπα Φυτοϋγειονομικών Μέτρων, 

ή
β) κατάγονται από μια περιοχή απαλλαγμένη από

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) όπως
ορίστηκε από την εθνική υπηρεσία προστασίας
φυτών της χώρας καταγωγής, σύμφωνα με τα
σχετικά Διεθνή Πρότυπα Φυτοϋγειονομικών
Μέτρων, γεγονός που δηλώνεται στα
πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 15 
παράγραφος 1 περ. ii του παρόντος διατάγματος, 
στο σημείο “Πρόσθετη δήλωση”, 

ή
γ)  κατάγονται από τόπο παραγωγής (place of 

production) απαλλαγμένο από Thaumatotibia 
leucotreta (Meyrick) όπως ορίστηκε από την
εθνική υπηρεσία προστασίας φυτών της χώρας
καταγωγής σύμφωνα με τα σχετικά Διεθνή
Πρότυπα Φυτοϋγειονομικών Μέτρων και
πληροφορίες ιχνηλασιμότητας περιλαμβάνονται
στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο
15 παράγραφος 1 περ. ii του παρόντος
διατάγματος, 
και
επίσημοι έλεγχοι έχουν διεξαχθεί στον τόπο
παραγωγής (place of production) σε κατάλληλες
χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια της
καλλιεργητικής περιόδου, που συμπεριλάμβαναν
μακροσκοπικό έλεγχο αντιπροσωπευτικών
δειγμάτων καρπών, οι οποίοι έδειξαν ότι οι
καρποί είναι απαλλαγμένοι από Thaumatotibia 
leucotreta (Meyrick), 

ή
δ) έχουν υποβληθεί σε αποτελεσματική ψυχρή
μεταχείριση για να διασφαλιστεί ότι είναι
απαλλαγμένοι από Thaumatotibia leucotreta
(Meyrick) ή σε άλλη κατάλληλη μεταχείριση
(χειρισμό) για να διασφαλιστεί ότι είναι
απαλλαγμένοι από τη Thaumatotibia leucotreta 
(Meyrick) και στοιχεία για τη μέθοδο
μεταχείρισης (χειρισμού) δηλώνονται στα
πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 15 
παράγραφος 1 περ. ii του παρόντος διατάγματος, 
εφόσον η μέθοδος μεταχείρισης (χειρισμού) έχει
δηλωθεί γραπτώς εκ των προτέρων στην
Επιτροπή από την εθνική υπηρεσία προστασίας
φυτών της οικείας τρίτης χώρας.» 

ιιι)  το σημείο 18.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«18.2. Φυτά Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για
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Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., 
Vepris Comm, Zanthoxylum L., εκτός καρπών
και σπόρων προς σπορά, καταγωγής τρίτων
χωρών

τα φυτά που αναφέρονται στο Παράρτημα IV 
Μέρος Α Κεφάλαιο I σημεία 18.1 και 18.3, 
επίσημη δήλωση ότι: 
α) τα φυτά κατάγονται από χώρα όπου είναι
γνωστό ότι δεν έχει διαπιστωθεί η παρουσία του
Trioza erytreae Del Guercio, 

ή
β) τα φυτά κατάγονται από περιοχή απαλλαγμένη
από Trioza erytreae Del Guercio, όπως
διαπιστώθηκε από την εθνική υπηρεσία
προστασίας φυτών σύμφωνα με τα σχετικά
Διεθνή Πρότυπα Φυτοϋγειονομικών Μέτρων, 
γεγονός που δηλώνεται στα πιστοποιητικά που
αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 περ. ii 
του παρόντος διατάγματος, στο σημείο
“Πρόσθετη δήλωση”, 

ή
γ) τα φυτά έχουν αναπτυχθεί σε τόπο παραγωγής

(place of production), ο οποίος έχει καταχωριστεί
και εποπτεύεται από την εθνική υπηρεσία
προστασίας φυτών της χώρας καταγωγής, 
και
όπου τα φυτά τοποθετούνται σε θέση (site) με
πλήρη φυσική προστασία από την εισαγωγή της
Trioza erytreae Del Guercio, 

και
όπου, κατά την τελευταία πλήρη βλαστική
περίοδο πριν από τη μετακίνηση, διενεργήθηκαν
δύο επίσημοι έλεγχοι σε κατάλληλες χρονικές
στιγμές και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα
Trioza erytreae Del Guercio στη συγκεκριμένη
θέση (site), και σε περιβάλλουσα ζώνη πλάτους
τουλάχιστον 200 m.» 

ιαιαια)  μετά το σημείο 18.3 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο: 

«18.4.Φυτά Microcitrus Swingle, Naringi Adans. και
Swinglea Merr., εκτός των καρπών και των
σπόρων προς σπορά, καταγωγής τρίτων χωρών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για
τα φυτά που καταγράφονται στο Παράρτημα IV 
Μέρος Α Κεφάλαιο I σημεία 18.1, 18.2 και 18.3, 
επίσημη δήλωση ότι τα φυτά: 

α) κατάγονται από χώρα που αναγνωρίζεται ως
απαλλαγμένη από Xanthomonas citri pv. citri και
Xanthomonas citri pv. aurantifolii σύμφωνα με
τα σχετικά Διεθνή Πρότυπα Φυτοϋγειονομικών
Μέτρων, εφόσον αυτό το καθεστώς απαλλαγής
έχει δηλωθεί γραπτώς στην Επιτροπή από την
εθνική υπηρεσία προστασίας φυτών της οικείας
τρίτης χώρας, 
ή

β) κατάγονται από περιοχή η οποία έχει
αναγνωριστεί από την εθνική υπηρεσία
προστασίας φυτών της χώρας καταγωγής ως
απαλλαγμένη από Xanthomonas citri pv. citri και
Xanthomonas citri pv. aurantifolii σύμφωνα με
τα σχετικά Διεθνή Πρότυπα Φυτοϋγειονομικών
Μέτρων, το οποίο δηλώνεται στα πιστοποιητικά
που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 
περ. ii του παρόντος διατάγματος, στο σημείο
“Πρόσθετη δήλωση”, και εφόσον αυτό το
καθεστώς απαλλαγής έχει δηλωθεί γραπτώς στην
Επιτροπή από την εθνική υπηρεσία προστασίας
φυτών της οικείας τρίτης χώρας.» 

ιβιβιβ) στο σημείο 19.2, στην αριστερή στήλη, η ονομασία «Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye» 
αντικαθίσταται από την ονομασία «Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith)Vauterin et al.» 

ιγιγιγ) μετά το σημείο 25.7 παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία: 

«25.7.1. Φυτά Solanum lycopersicum L. και Solanum Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για
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melongena L., εκτός από τους καρπούς και
τους σπόρους προς σπορά

τα φυτά που αναφέρονται στο Παράρτημα III 
Μέρος Α σημείο 13 και στο Παράρτημα IV Mέρος
Α Kεφάλαιο I σημεία 25.5, 25.6, 25.7, 28.1 και
45.3, επίσημη δήλωση ότι τα φυτά: 

α) κατάγονται από χώρα που αναγνωρίζεται ως
απαλλαγμένη από Keiferia lycopersicella
(Walsingham) σύμφωνα με τα σχετικά Διεθνή
Πρότυπα Φυτοϋγειονομικών Μέτρων, 

ή
β) κατάγονται από περιοχή απαλλαγμένη από

Keiferia lycopersicella (Walsingham) όπως
ορίστηκε από την εθνική υπηρεσία προστασίας
φυτών της χώρας καταγωγής σύμφωνα με τα
σχετικά Διεθνή Πρότυπα Φυτοϋγειονομικών
Μέτρων, γεγονός που δηλώνεται στα
πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 15 
παράγραφος 1 περ. ii του παρόντος διατάγματος, 
στο σημείο “Πρόσθετη δήλωση”. 

25.7.2. Καρποί Solanum lycopersicum L. και Solanum 
melongena L. 

Επίσημη δήλωση ότι οι καρποί: 
α) κατάγονται από χώρα που αναγνωρίζεται ως
απαλλαγμένη από Keiferia lycopersicella
(Walsingham) σύμφωνα με τα σχετικά Διεθνή
Πρότυπα Φυτοϋγειονομικών Μέτρων, 

ή
β) κατάγονται από περιοχή απαλλαγμένη από

Keiferia lycopersicella (Walsingham) όπως
ορίστηκε από την εθνική υπηρεσία προστασίας
φυτών της χώρας καταγωγής σύμφωνα με τα
σχετικά Διεθνή Πρότυπα Φυτοϋγειονομικών
Μέτρων, το οποίο δηλώνεται στα πιστοποιητικά
που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 
περ. ii του παρόντος διατάγματος, στο σημείο
“Πρόσθετη δήλωση”, 

ή
γ)  κατάγονται από τόπο παραγωγής (place of 

production), τον οποίο η εθνική υπηρεσία
προστασίας φυτών της χώρας καταγωγής έχει
ορίσει απαλλαγμένο από Keiferia lycopersicella
(Walsingham), βάσει επίσημων ελέγχων και
επισκοπήσεων (surveys) που διεξήχθησαν εντός
διαστήματος των τελευταίων τριών μηνών πριν
από την εξαγωγή, γεγονός που δηλώνεται στα
πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 15 
παράγραφος 1 περ. ii του παρόντος διατάγματος, 
στο σημείο “Πρόσθετη δήλωση”.» 

.
ιδιδιδ) στο σημείο 52, στην αριστερή στήλη, η φράση «Σπόροι προς σπορά Zea mais L.» αντικαθίσταται

από τη φράση «Σπόροι προς σπορά Zea mays L.» 

ββ) Το Κεφάλαιο II τροποποιείται ως εξής: 

  ααα) μετά το σημείο 8 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο: 

«8.1. Φυτά Ulmus L., που προορίζονται προς
φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά  

Επίσημη δήλωση ότι δεν παρατηρήθηκαν
συμπτώματα Candidatus Phytoplasma ulmi στον
τόπο παραγωγής (place of production) ή στο άμεσο
περιβάλλον του από την έναρξη της τελευταίας
πλήρους βλαστικής περιόδου.»

   βββ) το σημείο 10.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  

«10.1. Φυτά Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους και
Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya 
J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., 
εκτός από καρπούς και σπόρους προς σπορά

Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά: 

α) κατάγονται από περιοχή απαλλαγμένη από
Trioza erytreae Del Guercio, όπως διαπιστώθηκε
από την εθνική υπηρεσία προστασίας φυτών
σύμφωνα με τα σχετικά Διεθνή Πρότυπα
Φυτοϋγειονομικών Μέτρων, 

ή
β) έχουν αναπτυχθεί σε τόπο παραγωγής (place of 

production), ο οποίος έχει καταχωριστεί και
εποπτεύεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους
μέλους καταγωγής, 
και
όπου τα φυτά τοποθετούνται σε θέση (site) με
πλήρη φυσική προστασία από την εισαγωγή της
Trioza erytreae Del Guercio, 

και
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όπου, κατά την τελευταία πλήρη βλαστική
περίοδο πριν από τη μετακίνηση, διενεργήθηκαν
δύο επίσημοι έλεγχοι σε κατάλληλες χρονικές
στιγμές και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα
Trioza erytreae Del Guercio στη συγκεκριμένη
θέση (site), και σε περιβάλλουσα ζώνη πλάτους
τουλάχιστον 200 m.» 

γγγ) στο σημείο 12, στη δεξιά στήλη, η ονομασία «Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye» αντικαθίσταται
από την ονομασία «Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.» 

β) Το Μέρος Β τροποποιείται ως εξής: 
αα) στο σημείο 6.4, το κείμενο στην τρίτη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  

«Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο»  

ββ) στο σημείο 12.1, το κείμενο στην τρίτη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  

«Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο»  

γγ) μετά το σημείο 16 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 16.1:  

«16.1. Φυτά Pinus L., που
προορίζονται για φύτευση, εκτός
των καρπών και σπόρων προς
σπορά

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που
εφαρμόζονται για τα φυτά που αναφέρονται
στο Παράρτημα III Μέρος Α σημείο 1, στο
Παράρτημα IV Μέρος Α Κεφάλαιο I σημεία
8.1, 8.2, 9 και 10, στο Παράρτημα IV Μέρος
Α Κεφάλαιο II σημεία 4 και 5 ή στο
Παράρτημα IV Μέρος Β σημεία 7, 8, 9, 10, 
11, 12 και 16, επίσημη δήλωση ότι: 
α) τα φυτά καθ' όλη τη διάρκεια της

ανάπτυξής τους βρίσκονταν σε τόπους
παραγωγής (places of production) σε χώρες
στις οποίες δεν είναι γνωστό ότι έχει
διαπιστωθεί η παρουσία της Thaumetopoea 
pityocampa Denis & Schiffermüller, 
ή

β) τα φυτά καθ' όλη τη διάρκεια της
ανάπτυξής τους βρίσκονταν σε περιοχή
απαλλαγμένη από Thaumetopoea 
pityocampa Denis & Schiffermüller, όπως
διαπιστώθηκε από την εθνική υπηρεσία
προστασίας φυτών σύμφωνα με τα σχετικά
Διεθνή Πρότυπα Φυτοϋγειονομικών
Μέτρων, 
ή

γ) τα φυτά παρήχθησαν σε φυτώρια τα οποία, 
συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος
χώρου τους, έχουν βρεθεί απαλλαγμένα
από τη Thaumetopoea pityocampa Denis & 
Schiffermüller βάσει επίσημων ελέγχων
και επίσημων επισκοπήσεων (surveys) που
διενεργήθηκαν σε κατάλληλες χρονικές
στιγμές, 
ή

δ) τα φυτά καθ' όλη τη διάρκεια της
ανάπτυξής τους βρίσκονταν σε θέση (site) 
με πλήρη φυσική προστασία από την
εισαγωγή της Thaumetopoea pityocampa 
Denis & Schiffermüller και έχουν
επιθεωρηθεί σε κατάλληλες χρονικές
στιγμές και βρέθηκαν απαλλαγμένα από τη
Thaumetopoea pityocampa Denis & 
Schiffermüller. 

Ηνωμένο Βασίλειο» 

δδ) στο σημείο 20.3, το κείμενο στην τρίτη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  
«Φινλανδία, Λετονία, Πορτογαλία (Azores), Σλοβενία, Σλοβακία»  

εε) μετά το σημείο 20.3 παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία:  

«20.4. Έρριζα φυτά, φυτευμένα ή
προοριζόμενα για φύτευση, 
που αναπτύσσονται στο
ύπαιθρο

Πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις ότι τα φυτά
κατάγονται από αγρό που αναγνωρίζεται ως
απαλλαγμένος από την Globodera 
rostochiensis (Wollenweber) Behrens. 

Πορτογαλία (Azores) 

20.5. Φυτά Prunus L. που
προορίζονται προς φύτευση, 
εκτός των σπόρων προς
σπορά

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που
ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο
Παράρτημα III Μέρος Α σημεία 9 και 18 ή
στο Παράρτημα IV Μέρος Α Κεφάλαιο I 
σημεία 19.2, 23.1 και 23.2 ή στο Παράρτημα

Ηνωμένο Βασίλειο» 
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IV Μέρος Α Κεφάλαιο II σημεία 12 και 16, 
επίσημη δήλωση ότι: 
α) τα φυτά καθ' όλη τη διάρκεια της

ανάπτυξής τους βρίσκονταν σε τόπους
παραγωγής (places of production) σε χώρες
όπου δεν είναι γνωστό ότι έχει διαπιστωθεί
η παρουσία της Xanthomonas arboricola 
pv. pruni (Smith) Vauterin et al. , 
ή

β) τα φυτά καθ' όλη τη διάρκεια της
ανάπτυξής τους βρίσκονταν σε περιοχή
απαλλαγμένη από Xanthomonas arboricola 
pv. pruni (Smith) Vauterin et al. όπως
διαπιστώθηκε από την εθνική υπηρεσία
προστασίας φυτών σύμφωνα με τα σχετικά
Διεθνή Πρότυπα Φυτοϋγειονομικών
Μέτρων, 
ή

γ) τα φυτά προέρχονται απευθείας από
μητρικά φυτά τα οποία δεν έχουν
παρουσιάσει συμπτώματα Xanthomonas 
arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.
κατά τη διάρκεια της τελευταίας πλήρους
βλαστικής περιόδου, 

και
δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) 
Vauterin et al. στα φυτά του τόπου
παραγωγής (place of production) από την
έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής
περιόδου, 
ή

δ) για φυτά Prunus laurocerasus L. και
Prunus lusitanica L. τα οποία φέρουν
ένδειξη στη συσκευασία τους ή με άλλον
τρόπο ότι προορίζονται για πώληση σε
τελικούς καταναλωτές που δεν
ασχολούνται επαγγελματικά με την
παραγωγή φυτών, δεν έχουν παρατηρηθεί
συμπτώματα Xanthomonas arboricola pv.
pruni (Smith) Vauterin et al. στα φυτά του
τόπου παραγωγής από την έναρξη της
τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 

στστ) στο σημείο 21, το κείμενο στην τρίτη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  

«Ισπανία [εκτός των αυτονόμων κοινοτήτων Andalucia, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, 
της αυτόνομης κοινότητας της Μαδρίτης, Murcia, Navarra και La Rioja, της επαρχίας Guipuzcoa (Χώρα των
Βάσκων), Comarcas Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià και Urgell στην επαρχία Lleida (Communidad 
autonoma de Catalunya), Comarcas de L’Alt Vinalopó και El Vinalopó Mitjà στην επαρχία Alicante και των δήμων
Alborache και Turís στην επαρχία Valencia (Comunidad Valenciana)], Εσθονία, Γαλλία (Κορσική), Ιρλανδία (εκτός
της πόλης Galway), Ιταλία [Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (επαρχίες Parma και
Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardy (εκτός των επαρχιών Mantua, Milano, Sondrio και Varese), Marche, Molise, 
Piedmont (εκτός των δήμων Busca, Centallo και Tarantasca στην επαρχία Cuneo), Sardinia, Sicily, Τuscany, Umbria, 
Valle d'Aosta, Veneto (εκτός των επαρχιών Rovigo και Venice, των δήμων Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, 
Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano και, Vescovana στην επαρχία Padova και της περιοχής που βρίσκεται νότια του
αυτοκινητοδρόμου A4 στην επαρχία Verona)], Λετονία, Λιθουανία [εκτός των δήμων Babtai και Kėdainiai 
(περιφέρεια Kaunas)], Πορτογαλία, Σλοβενία (εκτός των περιφερειών Gorenjska, Koroška, Maribor και Notranjska 
και των δήμων Lendava και Renče-Vogrsko (νότια του αυτοκινητοδρόμου H4)], Σλοβακία [εκτός του νομού
Dunajská Streda, των Hronovce και Hronské Kľačany (νομός Levice), Dvory nad Žitavou (νομός Nové Zámky), 
Málinec (νομός Poltár), Hrhov (νομός Rožňava), Veľké Ripňany (νομός Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, 
Svätuše και Zatín (νομός Trebišov)], Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία: εκτός των δήμων Ballinran 
Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, και Carrigenagh στην κομητεία Down, και το εκλογικό διαμέρισμα Dunmurry 
Cross στο Belfast, της κομητείας Antrim· νήσος του Μαν και τα νησιά των στενών της Μάγχης).»  

ζζ) στο σημείο 21.1, το κείμενο στη δεύτερη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Με την επιφύλαξη της απαγόρευσης του Παραρτήματος III Μέρος Α σημείο 15, σχετικά με την εισαγωγή φυτών
Vitis L. εκτός των καρπών από τρίτες χώρες (με εξαίρεση την Ελβετία) στην Ένωση, επίσημη δήλωση ότι τα φυτά:  

α)  κατάγονται από τις προστατευόμενες ζώνες που αναγράφονται στη δεξιά στήλη·
ή

β) έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη μεταχείριση (χειρισμό) ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι απαλλαγμένα από
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) σύμφωνα με προδιαγραφή που έχει εγκριθεί με τη διαδικασία που αναφέρεται
στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ.» 

ηη) στο σημείο 21.3, το κείμενο στην τρίτη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  
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«Ισπανία [εκτός των αυτονόμων κοινοτήτων Andalucia, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, 
της αυτόνομης κοινότητας της Μαδρίτης, Murcia, Navarra και La Rioja, της επαρχίας Guipuzcoa (Χώρα των
Βάσκων), Comarcas Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià και Urgell στην επαρχία Lleida (Communidad 
autonoma de Catalunya), Comarcas de L’Alt Vinalopó και El Vinalopó Mitjà στην επαρχία Alicante και των δήμων
Alborache και Turís στην επαρχία Valencia (Comunidad Valenciana)], Εσθονία, Γαλλία (Κορσική), Ιρλανδία
(εκτός της πόλης Galway), Ιταλία [Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (επαρχίες
Parma και Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardy (εκτός των επαρχιών Mantua, Milano, Sondrio και Varese), 
Marche, Molise, Piedmont (εκτός των δήμων Busca, Centallo και Tarantasca στην επαρχία Cuneo), Sardinia, 
Sicily, Τuscany, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (εκτός των επαρχιών Rovigo και Venice, των δήμων Barbona, 
Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano και Vescovana στην επαρχία Padova και της
περιοχής που βρίσκεται νότια του αυτοκινητοδρόμου A4 στην επαρχία Verona)], Λετονία, Λιθουανία [εκτός των
δήμων Babtai και Kėdainiai (περιφέρεια Kaunas)], Πορτογαλία, Σλοβενία (εκτός των περιφερειών Gorenjska, 
Koroška, Maribor και Notranjska και των δήμων Lendava και Renče-Vogrsko (νότια του αυτοκινητοδρόμου H4)], 
Σλοβακία [εκτός του νομού Dunajská Streda, των Hronovce και Hronské Kľačany (νομός Levice), Dvory nad 
Žitavou (νομός Nové Zámky), Málinec (νομός Poltár), Hrhov (νομός Rožňava), Veľké Ripňany (νομός
Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše και Zatín (νομός Trebišov)], Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο
(Βόρεια Ιρλανδία: εκτός των δήμων Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran και Carrigenagh στην κομητεία
Down και το εκλογικό διαμέρισμα Dunmurry Cross στο Belfast της κομητείας Antrim· νήσος του Μαν και τα
νησιά των στενών της Μάγχης).»  

θθ) μετά το σημείο 21.3 παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία: 

«21.4.  Φυτά Palmae, που
προορίζονται για φύτευση, με
διάμετρο στελέχους στη βάση
άνω των 5 cm και τα οποία
ανήκουν στα ακόλουθα γένη: 
Brahea Mart., Butia Becc.,
Chamaerops L., Jubaea 
Kunth, Livistona R. Br., 
Phoenix L., Sabal Adans.,
Syagrus Mart., Trachycarpus
H. Wendl., Trithrinax Mart.,
Washingtonia Raf. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που
ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο
Παράρτημα III Μέρος Α σημείο 17 ή στο
Παράρτημα IV Μέρος Α Κεφάλαιο I σημεία
37 και 37.1 ή στο Παράρτημα IV Μέρος Α
Κεφάλαιο II σημείο 19.1, επίσημη δήλωση
ότι τα φυτά: 

α) καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους
βρίσκονταν σε τόπους παραγωγής (places 
of production) σε χώρες στις οποίες είναι
γνωστό ότι δεν έχει διαπιστωθεί η
παρουσία Paysandisia archon
(Burmeister)·
ή

β) καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους
βρίσκονταν σε περιοχή απαλλαγμένη από
την Paysandisia archon (Burmeister) όπως
διαπιστώθηκε από την εθνική υπηρεσία
προστασίας φυτών σύμφωνα με τα σχετικά
Διεθνή Πρότυπα Φυτοϋγειονομικών
Μέτρων, 

ή
γ) τουλάχιστον για περίοδο δύο ετών πριν

από την εξαγωγή ή τη διακίνηση, 
αναπτύχθηκαν σε τόπο παραγωγής: 
— ο οποίος έχει καταχωριστεί και

εποπτεύεται από την εθνική υπηρεσία
προστασίας φυτών της χώρας
καταγωγής, 
και  

— όπου τα φυτά τοποθετούνταν σε θέση
(site) με πλήρη φυσική προστασία από
την εισαγωγή της Paysandisia archon
(Burmeister),  

και  
— όπου, κατά τη διάρκεια τριών

επίσημων ελέγχων ανά έτος που
διενεργήθηκαν σε κατάλληλες
χρονικές στιγμές, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών
ακριβώς πριν από τη διακίνηση από
τον εν λόγω τόπο παραγωγής (place of 
production), δεν παρατηρήθηκαν
συμπτώματα από Paysandisia archon 
(Burmeister). 

Ιρλανδία, Μάλτα, 
Ηνωμένο Βασίλειο

21.5. Φυτά Palmae, που προορίζονται
για φύτευση, με διάμετρο
στελέχους στη βάση άνω των 5 
cm και τα οποία ανήκουν στις
ακόλουθες ταξινομικές μονάδες

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που
ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο
Παράρτημα III Μέρος Α σημείο 17 ή στο
Παράρτημα IV Μέρος Α Κεφάλαιο I σημεία
37 και 37.1 ή στο Παράρτημα IV Μέρος Α
Κεφάλαιο II σημείο 19.1, επίσημη δήλωση

Ιρλανδία, Πορτογαλία
(Azores), Ηνωμένο
Βασίλειο» 
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(taxa): Areca catechu L., Arenga 
pinnata (Wurmb) Merr., 
Bismarckia Hildebr. & H. 
Wendl., Borassus flabellifer L., 
Brahea armata S. Watson, 
Brahea edulis H. Wendl., Butia 
capitata (Mart.) Becc., Calamus 
merrillii Becc., Caryota maxima
Blume, Caryota cumingii Lodd. 
ex Mart., Chamaerops humilis L., 
Cocos nucifera L., Copernicia
Mart., Corypha utan Lam., Elaeis 
guineensis Jacq., Howea 
forsteriana Becc., Jubea
chilensis (Molina) Baill., 
Livistona australis C. Martius, 
Livistona decora (W. Bull) 
Dowe, Livistona rotundifolia
(Lam.) Mart., Metroxylon sagu
Rottb., Phoenix canariensis
Chabaud, Phoenix dactylifera L., 
Phoenix reclinata Jacq., Phoenix 
roebelenii O'Brien, Phoenix 
sylvestris (L.) Roxb., Phoenix 
theophrasti Greuter, Pritchardia
Seem. & H. Wendl., Ravenea 
rivularis Jum. & H. Perrier, 
Roystonea regia (Kunth) O. F. 
Cook, Sabal palmetto (Walter) 
Lodd. ex Schult. & Schult. f., 
Syagrus romanzoffiana (Cham.) 
Glassman, Trachycarpus fortunei
(Hook.) H. Wendl. και
Washingtonia Raf. 

ότι τα φυτά: 

α) καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους
βρίσκονταν σε τόπους παραγωγής σε
χώρες στις οποίες είναι γνωστό ότι δεν έχει
διαπιστωθεί η παρουσία του
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) 

ή
β) καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους

βρίσκονταν σε περιοχή απαλλαγμένη από
τον Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) 
όπως διαπιστώθηκε από την εθνική
υπηρεσία προστασίας φυτών σύμφωνα με
τα σχετικά Διεθνή Πρότυπα
Φυτοϋγειονομικών Μέτρων, 

ή
γ) τουλάχιστον επί δύο έτη πριν από την

εξαγωγή ή τη διακίνηση, έχουν
αναπτυχθεί σε τόπο παραγωγής:  
— ο οποίος έχει καταχωριστεί και

εποπτεύεται από την εθνική υπηρεσία
προστασίας φυτών της χώρας
καταγωγής,  
και  

— όπου τα φυτά τοποθετούνται σε θέση
(site) με πλήρη φυσική προστασία από
την εισαγωγή του Rhynchophorus 
ferrugineus (Olivier),  

και
— όπου, κατά τη διάρκεια τριών

επίσημων ελέγχων ανά έτος που
διενεργήθηκαν σε κατάλληλες
χρονικές στιγμές, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών
ακριβώς πριν από τη διακίνηση από
τον εν λόγω τόπο παραγωγής (place of 
production), δεν παρατηρήθηκαν
συμπτώματα από Rhynchophorus 
ferrugineus (Olivier). 

ιι) στα σημεία 24.1 και 24.2, το κείμενο στην τρίτη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  

«Ιρλανδία, Πορτογαλία (Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho και Trás-os-Montes), Ηνωμένο
Βασίλειο, Σουηδία, Φινλανδία»  

ιαια) το σημείο 24.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  

«24.3. Φυτά Begonia L., που
προορίζονται για φύτευση, εκτός
από σπόρους προς σπορά, 
κόνδυλοι και βολβίδια (corms), 
και φυτά Dipladenia A.DC., 
Ficus  L., Hibiscus L., Mandevilla
Lindl. και Nerium oleander L., 
που προορίζονται για φύτευση, 
εκτός από σπόρους προς σπορά

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που
ισχύουν για τα φυτά τα οποία αναφέρονται
στο Παράρτημα IV Μέρος Α Κεφάλαιο I 
σημείο 45.1, όπου ενδείκνυται, επίσημη
δήλωση ότι: 
α) τα φυτά κατάγονται από περιοχή που είναι

γνωστό ότι είναι απαλλαγμένη από
Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί
πληθυσμοί), 
ή

β) δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Bemisia 
tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) στα
φυτά στον τόπο παραγωγής (place of 
production) κατά τους επίσημους ελέγχους
που διενεργήθηκαν τουλάχιστον μία φορά
κάθε τρεις εβδομάδες κατά τη διάρκεια
των εννέα εβδομάδων πριν από την
εμπορία, 

ή
γ) στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε η

παρουσία της Bemisia tabaci Genn. 
(ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) στον τόπο
παραγωγής (place of production), τα φυτά
τα οποία διατηρούνταν ή είχαν παραχθεί
στον εν λόγω τόπο παραγωγής
υποβλήθηκαν σε ενδεδειγμένη μεταχείριση
(χειρισμό) για να εξασφαλιστεί ότι είναι
απαλλαγμένα από την Bemisia tabaci 
Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) και
ακολούθως διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω
τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από
την Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί

Ιρλανδία, Πορτογαλία
(Azores, Beira 
Interior, Beira Litoral, 
Entre Douro e Minho 
και Trás-os-Montes), 
Ηνωμένο Βασίλειο, 
Σουηδία, Φινλανδία» 
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πληθυσμοί) ως αποτέλεσμα της εφαρμογής
των ενδεδειγμένων διαδικασιών για την
εξάλειψη της Bemisia tabaci Genn. 
(ευρωπαϊκοί πληθυσμοί), τόσο κατά τους
επίσημους ελέγχους που διενεργήθηκαν
εβδομαδιαίως κατά τη διάρκεια των τριών
εβδομάδων πριν από τη μετακίνηση από
τον εν λόγω τόπο παραγωγής όσο και με
τις διαδικασίες παρακολούθησης
(monitoring) καθ' όλη τη διάρκεια της
περιόδου αυτής, 
ή

δ) τα φυτά, τα οποία φέρουν ένδειξη στη
συσκευασία τους ή στην ανάπτυξη των
ανθέων τους ή με άλλον τρόπο ότι
προορίζονται για απευθείας πώληση σε
τελικούς καταναλωτές που δεν
ασχολούνται επαγγελματικά με την
παραγωγή φυτών, θα πρέπει να έχουν
υποβληθεί σε επίσημο έλεγχο που να
διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένα από
την Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί
πληθυσμοί) ακριβώς πριν από τη
μετακίνησή τους. 

ιβιβ) στο σημείο 33, το κείμενο στην τρίτη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  

«Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο» 

5.Το Παράρτημα V τροποποιείται ως εξής:  
α) Το Μέρος A τροποποιείται ως εξής:  

   αα)Το Κεφάλαιο I τροποποιείται ως εξής:  
   ααα)  το σημείο 1.4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  

«1.4. Φυτά Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους, Casimiroa La Llave, 
Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. και Vitis L., εκτός καρπών
και σπόρων για σπορά.»  

    βββ) ο πίνακας στο στοιχείο β) του σημείου 1.7 αντικαθίσταται από τα εξής:  

«Κωδικός ΣΟ
(CN-Code)

Περιγραφή

4401 12 00 Καυσόξυλα μη κωνοφόρων, σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε
παρόμοιες μορφές

4401 22 00 Ξυλεία μη κωνοφόρων, σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια

4401 40 90 Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (εκτός από πριονίδια) που δεν είναι συσσωματωμένα

ex 4403 12 00 Ξυλεία μη κωνοφόρων, ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή
άλλα μέσα συντήρησης, που δεν έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή το σομφό ξύλο, ή ορθογωνισμένη

ex  4403 99 00 Ξυλεία μη κωνοφόρων [εκτός από τροπική ξυλεία, ξυλεία δρυός (Quercus spp.), οξιάς (Fagus
spp.), σημύδας (Betula spp.), λεύκης (Populus spp.) ή ευκαλύπτου (Eucalyptus spp.)], 
ακατέργαστη, ανεξάρτητα εάν έχει αφαιρεθεί ή όχι φλοιός ή σομφό ξύλο, ή έχει
ορθογωνιστεί, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα
συντήρησης

ex 4404 20 00 Σχιστά στηρίγματα φυτών από ξύλο μη κωνοφόρων· πάσσαλοι από ξύλο μη κωνοφόρων, μεγάλοι
και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος

ex 4407 99 Ξυλεία μη κωνοφόρων [εκτός από τροπική ξυλεία, ξυλεία δρυός (Quercus spp.), οξιάς (Fagus
spp.), σφενδάμνου (Acer spp.), κερασιάς (Prunus spp.), φράξου (Fraxinus spp.), σημύδας (Betula
spp.) ή λεύκης (Populus spp.)], πριστής ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή
ξεφλουδισμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια
συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6mm.»

γγγ) το σημείο 2.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  
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«2.1. Φυτά που προορίζονται για φύτευση, εκτός από τους σπόρους προς σπορά, των γενών Abies Mill., Apium 

graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., 
Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. και υβρίδια, Exacum spp., Fragaria L., 
Gerbera Cass., Gypsophila L., όλες οι ποικιλίες υβριδίων της Νέας Γουινέας Impatiens L., Lactuca spp., 
Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L.,
Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L.,
Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. και άλλα φυτά ποωδών ειδών, 
εκτός από φυτά της οικογένειας Gramineae, που προορίζονται για φύτευση, και εκτός από βολβούς, 
βολβίδια (corms), ριζώματα, σπόρους προς σπορά και κονδύλους.»  

  ββ) Το Κεφάλαιο II τροποποιείται ως εξής:  

   ααα)  το σημείο 1.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  

«1.2. Φυτά που προορίζονται για φύτευση, εκτός από σπόρους προς σπορά, Beta  vulgaris L., Platanus L., 
Populus L., Prunus L. και Quercus spp., εκτός από Quercus suber και Ulmus L.»  

    βββ)  μετά το σημείο 1.3 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:  

«1.3.1. Φυτά Palmae, που προορίζονται για φύτευση, με διάμετρο στελέχους στη βάση άνω των 5 cm και τα
οποία ανήκουν στις ακόλουθες ταξινομικές μονάδες (taxa): Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) 
Merr, Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus 
merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos 
nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc.,
Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., 
Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., 
Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.» 

  γγγ)  ο πίνακας στο στοιχείο β) του σημείου 1.10 αντικαθίσταται από τα εξής:  

«Κωδικός ΣΟ
(CN-Code) 

Περιγραφή

4401 11 00 Καυσόξυλα κωνοφόρων, σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες
μορφές

4401 12 00 Καυσόξυλα μη κωνοφόρων, σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες
μορφές

4401 21 00 Ξυλεία κωνοφόρων, σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια

4401 22 00 Ξυλεία μη κωνοφόρων, σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια

4401 40 90 Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (εκτός από πριονίδια), μη συσσωματωμένα

ex 4403 11 00 Ξυλεία κωνοφόρων ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα
μέσα συντήρησης, που δεν έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή σομφό ξύλο, ή ορθογωνισμένη

ex 4403 12 00 Ξυλεία μη κωνοφόρων, ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο
ή άλλα μέσα συντήρησης, που δεν έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή σομφό ξύλο, ή ορθογωνισμένη

ex 4403 21 Ξυλεία κωνοφόρων πεύκης (Pinus spp.) ακατέργαστη, που δεν της έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή
σομφό ξύλο, μη ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο
ή άλλα μέσα συντήρησης, με οποιαδήποτε εγκάρσια διάσταση ίση ή μεγαλύτερη από 15cm 

ex 4403 22 00 Ξυλεία κωνοφόρων πεύκης (Pinus spp.) ακατέργαστη, που δεν της έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή
σομφό ξύλο, μη ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο
ή άλλα μέσα συντήρησης, εκτός εκείνης που έχει οποιαδήποτε εγκάρσια διάσταση ίση ή
μεγαλύτερη από 15cm 
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Κωδικός ΣΟ
(CN-Code) 

Περιγραφή

ex 4403 23 Ξυλεία κωνοφόρων ελάτης (Abies spp.) και ερυθρελάτης (Picea spp.), ακατέργαστη, που δεν της
έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή σομφό ξύλο, μη ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με
χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης, με οποιαδήποτε εγκάρσια διάσταση ίση ή
μεγαλύτερη από 15cm 

ex 4403 24 00 Ξυλεία κωνοφόρων ελάτης (Abies spp.) και ερυθρελάτης (Picea spp.), ακατέργαστη, που δεν
της έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή σομφό ξύλο, μη ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί
κατεργασία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης, εκτός εκείνης που έχει
οποιαδήποτε εγκάρσια διάσταση ίση ή μεγαλύτερη από 15 cm 

ex 4403 25 Ξυλεία κωνοφόρων, εκτός της πεύκης (Pinus spp.), της ελάτης (Abies spp.) ή της ερυθρελάτης
(Picea spp.), ακατέργαστη, που δεν της έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή σομφό ξύλο, μη
ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα
συντήρησης, με οποιαδήποτε εγκάρσια διάσταση ίση ή μεγαλύτερη από 15 cm 

ex 4403 26 00 Ξυλεία κωνοφόρων, εκτός της πεύκης (Pinus spp.), της ελάτης (Abies spp.) ή της ερυθρελάτης
(Picea spp.), ακατέργαστη, που δεν της έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή σομφό ξύλο, μη
ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα
συντήρησης, εκτός εκείνης που έχει οποιαδήποτε εγκάρσια διάσταση ίση ή μεγαλύτερη
από15cm 

ex 4403 99 00 Ξυλεία μη κωνοφόρων [εκτός από τροπική ξυλεία, ξυλεία δρυός (Quercus spp.), οξιάς (Fagus
spp.), σημύδας (Betula spp.), λεύκης (Populus spp.) ή ευκαλύπτου (Eucalyptus spp.)], 
ακατέργαστη, ανεξάρτητα εάν έχει αφαιρεθεί ή όχι ο φλοιός ή σομφό ξύλο, ή
ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα
συντήρησης

ex 4404 Σχιστά στηρίγματα φυτών: πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά
μήκος

4406 Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές σιδηροδρόμων ή γραμών τραμ  

ex 4407 Ξυλεία κωνοφόρων, πριστή ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή εκτυλιγμένη, έστω
και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που
υπερβαίνει τα 6mm 

ex 4407 99 Ξυλεία μη κωνοφόρων [εκτός από τροπική ξυλεία, ξυλεία δρυός (Quercus spp.), οξιάς (Fagus
spp.), σφενδάμνου (Acer spp.), κερασιάς (Prunus spp.), φράξου (Fraxinus spp.), σημύδας (Betula
spp.) ή λεύκης (Populus spp.)], πριστής ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή
εκτυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια
συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6mm.»

δδδ)  το σημείο 2.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  

«2.1. Φυτά Begonia L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός από βολβίδια (corms), σπόρους προς σπορά και
κονδύλους, και φυτά Dipladenia A.DC., Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla
Lindl. και Nerium oleander L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός από σπόρους προς σπορά.» 

β)  Το Μέρος Β τροποποιείται ως εξής: 
   αα) Το Κεφάλαιο I τροποποιείται ως εξής: 

ααα)  στο σημείο 1, η ονομασία «Zea mais L.» αντικαθίσταται από την ονομασία «Zea mays L.» 

βββ)  στο σημείο 2, στη δέκατη περίπτωση, η ονομασία «Amiris P. Bowne» αντικαθίσταται από την ονομασία
«Amyris P. Browne» 

γγγ) το σημείο 3 αντικαθίσταται ως εξής:  
« Καρποί των: 

— Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. και τα
υβρίδιά τους, Momordica L., Solanum lycopersicum L., και Solanum melongena L. 

—  Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L.,          
  Psidium  L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn., και Vaccinium L., καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών. 

—  Capsicum L. 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ47606 Τεύχος Β’ 3927/07.11.2017

 — Punica granatum L. καταγωγής χωρών της αφρικανικής ηπείρου, Πράσινου Ακρωτηρίου, Αγίας Ελένης, 
Μαδαγασκάρης, Ρεϋνιόν, Μαυρικίου και Ισραήλ.»  

δδδ)  το σημείο 6 τροποποιείται ως εξής:  
—  στο στοιχείο α) προστίθεται στο τέλος η ακόλουθη περίπτωση:  

«—  Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus  L., Cydonia  Mill.,  Malus  Mill., 
Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. και Sorbus L., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν
έχει διατηρήσει τη φυσική της κυλινδρική επιφάνεια, εκτός των πριονιδιών και ροκανιδιών, καταγωγής
Καναδά ή ΗΠΑ,»  

—  ο πίνακας στο στοιχείο β) αντικαθίσταται από τα εξής:  

«Κωδικός ΣΟ
(CN-Code) 

Περιγραφή

4401 11 00 Καυσόξυλα κωνοφόρων, σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες
μορφές

4401 12 00 Καυσόξυλα μη κωνοφόρων σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες
μορφές

4401 21 00 Ξυλεία κωνοφόρων, σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια

4401 22 00 Ξυλεία μη κωνοφόρων, σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια

4401 40 10 Πριονίδια, μη συσσωματωμένα

4401 40 90 Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (εκτός από πριονίδια), μη συσσωματωμένα

ex 4403 11 00 Ξυλεία κωνοφόρων ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή
άλλα μέσα συντήρησης, που δεν έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή σομφό ξύλο, ή
ορθογωνισμένη

ex 4403 12 00 Ξυλεία μη κωνοφόρων, ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, βαφή, 
κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης, που δεν έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή σομφό ξύλο, ή
ορθογωνισμένη

ex 4403 21 Ξυλεία κωνοφόρων πεύκης (Pinus spp.) ακατέργαστη, που δεν της έχει αφαιρεθεί ο
φλοιός ή σομφό ξύλο, μη ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, 
βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης, με οποιαδήποτε εγκάρσια διάσταση ίση ή
μεγαλύτερη από 15 cm 

ex 4403 22 00 Ξυλεία κωνοφόρων πεύκης (Pinus spp.) ακατέργαστη, που δεν της έχει αφαιρεθεί ο
φλοιός ή σομφό ξύλο, μη ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, 
βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης, εκτός εκείνης που έχει οποιαδήποτε εγκάρσια
διάσταση ίση ή μεγαλύτερη από 15 cm 

ex 4403 23 Ξυλεία κωνοφόρων ελάτης (Abies spp.) και ερυθρελάτης (Picea spp.), ακατέργαστη, που
δεν της έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή σομφό ξύλο, μη ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί
κατεργασία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης, με οποιαδήποτε εγκάρσια
διάσταση ίση ή μεγαλύτερη από 15 cm 

ex 4403 24 00 Ξυλεία κωνοφόρων ελάτης (Abies spp.) και ερυθρελάτης (Picea spp.), ακατέργαστη, που
δεν της έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή σομφό ξύλο, μη ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί
κατεργασία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης, εκτός εκείνης που έχει
οποιαδήποτε εγκάρσια διάσταση ίση ή μεγαλύτερη από 15 cm 

ex 4403 25 Ξυλεία κωνοφόρων, εκτός της πεύκης (Pinus spp.), της ελάτης (Abies spp.) ή της
ερυθρελάτης (Picea spp.), ακατέργαστη, που δεν της έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή σομφό
ξύλο, μη ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή
άλλα μέσα συντήρησης, με οποιαδήποτε εγκάρσια διάσταση ίση ή μεγαλύτερη από 15 cm 
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Περιγραφή

ex 4403 26 00 Ξυλεία κωνοφόρων, εκτός της πεύκης (Pinus spp.), της ελάτης (Abies spp.) ή της
ερυθρελάτης (Picea spp.), ακατέργαστη, που δεν της έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή σομφό
ξύλο, μη ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή
άλλα μέσα συντήρησης, εκτός εκείνης που έχει οποιαδήποτε εγκάρσια διάσταση ίση ή
μεγαλύτερη από 15 cm 

4403 91 00 Ξυλεία δρυός (Quercus spp.) ακατέργαστη, ανεξάρτητα εάν έχει αφαιρεθεί ή όχι ο φλοιός
ή σομφό ξύλο, ή ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή
άλλα μέσα συντήρησης

4403 95 Ξυλεία από σημύδα (Betula spp.) ακατέργαστη, ανεξάρτητα εάν έχει αφαιρεθεί ή όχι ο
φλοιός ή σομφό ξύλο, ή ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, 
κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης, με οποιαδήποτε εγκάρσια διάσταση ίση ή μεγαλύτερη
από 15 cm 

4403 96 00 Ξυλεία από σημύδα (Betula spp.) ακατέργαστη, ανεξάρτητα εάν έχει αφαιρεθεί ή όχι ο
φλοιός ή σομφό ξύλο, ή ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, 
κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης, εκτός εκείνης που έχει οποιαδήποτε εγκάρσια διάσταση
ίση ή μεγαλύτερη από 15 cm 

4403 97 00 Ξυλεία λεύκης (Populus spp.) ακατέργαστη, ανεξάρτητα εάν έχει αφαιρεθεί ή όχι ο φλοιός
ή σομφό ξύλο, ή ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή
άλλα μέσα συντήρησης

ex 4403 99 00 Ξυλεία μη κωνοφόρων [εκτός από τροπική ξυλεία, ξυλεία δρυός (Quercus spp.), οξιάς
(Fagus spp.), σημύδας (Betula spp.), λεύκης (Populus spp.) ή ευκαλύπτου (Eucalyptus
spp.)], ακατέργαστη, ανεξάρτητα εάν έχει αφαιρεθεί ή όχι ο φλοιός ή σομφό ξύλο, ή
ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα
συντήρησης

ex 4404 Σχιστά στηρίγματα φυτών: πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι
κατά μήκος

4406 Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές σιδηροδρόμων ή γραμών τραμ  

ex 4407 Ξυλεία κωνοφόρων, πριστή ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή εκτυλιγμένη, 
έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, 
πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm 

4407 91 Ξυλεία δρυός (Quercus spp.), πριστή ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή
εκτυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια
συνένωση, πάχους που υπερβαίνειτα 6 mm 

ex 4407 93 Ξυλεία Acer saccharum Marsh, πριστή ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή
εκτυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια
συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm 

4407 94 Ξυλεία από κερασιά (Prunus spp.) πριστή ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή
εκτυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια
συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm 

4407 95 Ξυλεία από φράξο (Fraxinus spp.), πριστή ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή
εκτυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια
συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm 
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4407 96 Ξυλεία από σημύδα (Betula spp.), πριστή ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή
εκτυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια
συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm 

4407 97 Ξυλεία από λεύκη (Populus spp.), πριστή ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή
εκτυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια
συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm 

ex 4407 99 Ξυλεία μη κωνοφόρων [εκτός από τροπική ξυλεία, ξυλεία δρυός (Quercus spp.), οξιάς
(Fagus spp.), σφενδάμνου (Acer spp.), κερασιάς (Prunus spp.), φράξου (Fraxinus spp.), 
σημύδας (Betula spp.) ή λεύκης (Populus spp.)], πριστή ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη
εγκάρσια ή εκτυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με
εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm 

4408 10 Φύλλα από ξυλεία κωνοφόρων για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που
λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε απανωτές στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά
(κόντρα πλακέ) ή για παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα και άλλη ξυλεία πριστή κατά
μήκος, κομμένη εγκάρσια ή εκτυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή
κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm 

4416 00 00 Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από
ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες

9406 10 00 Προκατασκευές από ξύλο» 

ββ) Ο πίνακας στο στοιχείο β) του σημείου 7 του Κεφαλαίου II αντικαθίσταται από τα εξής:  

«Κωδικός ΣΟ
(CN-Code) 

Περιγραφή

4401 11 00 Καυσόξυλα κωνοφόρων, σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες
μορφές

4401 12 00 Καυσόξυλα μη κωνοφόρων σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες
μορφές

4401 21 00 Ξυλεία κωνοφόρων, σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια

4401 22 00 Ξυλεία μη κωνοφόρων, σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια

4401 40 90 Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (εκτός από πριονίδια), που δεν είναι συσσωματωμένα

ex 4403 11 00 Ξυλεία κωνοφόρων ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή
άλλα μέσα συντήρησης, που δεν έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή σομφό ξύλο, ή ορθογωνισμένη

ex 4403 12 00 Ξυλεία μη κωνοφόρων, ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή
άλλα μέσα συντήρησης, που δεν έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή σομφό ξύλο, ή ορθογωνισμένη



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47609Τεύχος Β’ 3927/07.11.2017

26 

Κωδικός ΣΟ
(CN-Code) 

Περιγραφή

ex 4403 21 Ξυλεία κωνοφόρων πεύκης (Pinus spp.) ακατέργαστη, που δεν της έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή
σομφό ξύλο, μη ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο
ή άλλα μέσα συντήρησης, με οποιαδήποτε εγκάρσια διάσταση ίση ή μεγαλύτερη από 15 cm 

ex 4403 22 00
Ξυλεία κωνοφόρων πεύκης (Pinus spp.) ακατέργαστη, που δεν της έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή
σομφό ξύλο, μη ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο
ή άλλα μέσα συντήρησης, εκτός εκείνης που έχει οποιαδήποτε εγκάρσια διάσταση ίση ή
μεγαλύτερη από 15 cm 

ex 4403 23 Ξυλεία κωνοφόρων ελάτης (Abies spp.) και ερυθρελάτης (Picea spp.), ακατέργαστη, που δεν
της έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή σομφό ξύλο, μη ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί
κατεργασία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης, με οποιαδήποτε εγκάρσια
διάσταση ίση ή μεγαλύτερη από 15 cm 

ex 4403 24 00 Ξυλεία κωνοφόρων ελάτης (Abies spp.) και ερυθρελάτης (Picea spp.), ακατέργαστη, που δεν
της έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή σομφό ξύλο, μη ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί
κατεργασία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης, εκτός εκείνης που έχει
οποιαδήποτε εγκάρσια διάσταση ίση ή μεγαλύτερη από 15 cm 

ex 4403 25 Ξυλεία κωνοφόρων, εκτός της πεύκης (Pinus spp.), της ελάτης (Abies spp.) ή της ερυθρελάτης
(Picea spp.), ακατέργαστη, που δεν της έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή σομφό ξύλο, μη
ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα
συντήρησης, με οποιαδήποτε εγκάρσια διάσταση ίση ή μεγαλύτερη από 15 cm 

ex 4403 26 00 Ξυλεία κωνοφόρων, εκτός της πεύκης (Pinus spp.), της ελάτης (Abies spp.) ή της ερυθρελάτης
(Picea spp.), ακατέργαστη, που δεν της έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή σομφό ξύλο, μη
ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα
συντήρησης, εκτός εκείνης που έχει οποιαδήποτε εγκάρσια διάσταση ίση ή μεγαλύτερη από 15 
cm 

ex 4403 99 00 Ξυλεία μη κωνοφόρων [εκτός από τροπική ξυλεία, ξυλεία δρυός (Quercus spp.), οξιάς (Fagus
spp.), σημύδας (Betula spp.), λεύκης γενικώς (Populus spp.) ή ευκαλύπτου (Eucalyptus spp.)], 
ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη ή που της έχει αφαιρεθεί σομφό ξύλο, ή
ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα
συντήρησης

ex 4404 Σχιστά στηρίγματα φυτών: πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά
μήκος

4406 Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές σιδηροδρόμων ή γραμών τραμ  

ex 4407 Ξυλεία κωνοφόρων, πριστή ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή εκτυλιγμένη, έστω
και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που
υπερβαίνει τα 6mm 

ex 4407 99 Ξυλεία μη κωνοφόρων [εκτός από τροπική ξυλεία, ξυλεία δρυός (Quercus spp.), οξιάς (Fagus
spp.), σφενδάμνου (Acer spp.), κερασιάς (Prunus spp.), φράξου (Fraxinus spp.), σημύδας (Betula
spp.) ή λεύκης (Populus spp.)], πριστή ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή
εκτυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια
συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm 

4415 Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, τύμπανα και παρόμοιες συσκευασίες από ξύλο, τύμπανα
(τροχίσκοι) για καλώδια από ξύλο, παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες
επιφάνειες για τη φόρτωση, από ξύλο, στεφάνια παλετών από ξύλο

9406 10 00 Προκατασκευές από ξύλο» 
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Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος 
(άρθρο 2 της Εκτελεστικής Οδηγίας 2017/1279/ΕΕ)

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2017

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ  
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*02039270711170028*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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