
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1159
24 Ιουνίου 2008

15903

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθµ. 289666
Φυτοϋγειονοµικά τέλη επιθεωρήσεων εισαγωγών, σε συµ−

µόρφωση προς το άρθρο 13δ παράγραφος 1 της Οδη−
γίας 2002/89/Ε.Κ. του Συµβουλίου και τέλη φυτοϋγειο−
νοµικών επιθεωρήσεων διακίνησης και εξαγωγών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 4, παράγραφοι 2, 3 περίπτωση η) και 

4 του ν. 2147/1952 (Α΄ 155) «Περί προλήψεως και κατα−
στολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και περί 
οργανώσεως της Φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας» σε συν−
δυασµό µε τις διατάξεις του Β.∆. της 5/9/1956 (Α΄  205) 
«Περί εξουσιοδοτήσεως του Υπουργού Γεωργίας προς 
έκδοσιν αποφάσεων συµφώνως το άρθρο 4 του υπ’ 
αριθµ. 2147 Νόµου του 1952».

β) Του άρθρου 1 παρ.1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 (Α΄  34) 
«Εφαρµογή του Κοινοτικού δικαίου» όπως η παρ.1 έχει 
τροποποιηθεί µε την διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 του 
ν. 1440/1984 (Α΄ 70) «Συµµετοχή της Ελλάδος στο Κε−
φάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευ−
ρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητος, Άνθρακος και Χάλυβος και του 
Οργανισµού Εφοδιασµού EURATOM» και του άρθρου 3 
του ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 
65 του ν. 1892/1990 (Α΄101).

γ) Του ν. 3495/2006 (Α΄ 215) «Κύρωση του νέου αναθε−
ωρηµένου κειµένου της ∆ιεθνούς Σύµβασης Προστασίας 
Φυτών».

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που τέθηκε σε 
ισχύ µε το άρθρο του υπ’ αριθµ. 63/2005 προεδρικού 
διατάγµατος (Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα φυτοϋγειο−

νοµικά τέλη κατ’ αποκοπή που εισπράττονται για να καλύ−
πτονται τα έξοδα που συνεπάγονται οι έλεγχοι εγγράφων, οι 
έλεγχοι ταυτότητας και οι φυτοϋγειονοµικοί έλεγχοι φυτών, 
φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµένων κατά την:

α) εισαγωγή, σε συµµόρφωση προς το άρθρο 13δ 
της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συµβουλίου (L169/1 της 
10.7.2000), όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 8 του 
άρθρου 1 της Οδηγίας 2002/89/ΕΚ του Συµβουλίου 
(L355/45 της 30.12.2002).

β) Έκδοση και αντικατάσταση ή µη ενός φυτοϋγειο−
νοµικού διαβατηρίου που διενεργείται σύµφωνα µε τα 
άρθρα 11 και 12 του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) και µε το π.δ. 
30/2006 (Α΄ 28) και 

γ) εξαγωγή σύµφωνα µε το άρθρο 17 του π.δ. 365/2002 (Α΄ 
307), το άρθρο 1 του ν. 2147/1952 (Α΄ 155) και τα άρθρα V και 
Χ(4) του ν. 3495/2006 (Α΄ 215) «Κύρωση του νέου αναθεωρηµέ−
νου κειµένου της ∆ιεθνούς Σύµβασης Προστασίας Φυτών»,

και καθορίζεται η διαχείριση αυτών ως και κάθε τεχνι−
κή και αναγκαία λεπτοµέρεια για το σκοπό αυτό.

2. ∆εν επιβαρύνονται µε τέλη:
α) οι έλεγχοι έγκρισης έκδοσης ή µη ενός φυτοϋγει−

ονοµικού διαβατηρίου:
i) Οι περιπτώσεις των κονδύλων που προορίζονται 

για φύτευση και των σπόρων προς σπορά του άρθρου 
2 του π.δ. 30/2006 (Α΄ 28), όπως ισχύει.

ii) Όπου προβλέπεται από κείµενες διατάξεις, µετά 
την ολοκλήρωση µιας εισαγωγής.

β) οι ∆ηµόσιες υπηρεσίες και τα Νοµικά Πρόσωπα 
∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆).

γ) οι έλεγχοι που διενεργούνται στις νησιωτικές πε−
ριοχές, εκτός των νήσων Εύβοιας και Κρήτης:

i) για την έκδοση ή µη ενός πιστοποιητικού φυτοϋγείας 
ή ενός πιστοποιητικού φυτοϋγείας επανεξαγωγής και

ii) για την έγκριση έκδοσης ή µη ενός φυτοϋγειονοµι−
κού διαβατηρίου ή για την έγκριση αντικατάστασης ή 
µη ενός φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου.

Άρθρο 2
Ανταποδοτικότητα Φυτοϋγειονοµικών τελών

Τα φυτοϋγειονοµικά τέλη:
α) καθορίζονται κατ’ αποκοπή, σύµφωνα µε τα Παραρ−

τήµατα της παρούσας απόφασης, έχουν ανταποδοτικά 
χαρακτήρα και διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηµα−
τοδότηση των ελέγχων.
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β) αποδίδονται ως εξής:
1) 10% υπέρ του κρατικού προϋπολογισµού.
2) 60% υπέρ του Κεντρικού Ταµείου Γεωργίας, Κτη−

νοτροφίας και ∆ασών (Κ.Τ.Γ.Γ. & ∆.) που κατατίθενται 
στον λογαριασµό 26670/0 για τις αρµόδιες φυτοϋγειο−
νοµικές υπηρεσίες.

3) 20% υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού «∆ικαιώµατα 
Γεωτεχνικών» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας 
µε αριθµό 26289/9 (Κ.Α. 82887).

4) 10% υπέρ του Λογαριασµού της παρ. 9 του άρθρου 
24 του ν. 1884/90 (ΦΕΚ 81/Α΄).

Άρθρο 3
∆ιάθεση των τελών

Τα φυτοϋγειονοµικά τέλη της παρούσας απόφασης 
διατίθενται, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 
β του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης αποκλειστικά 
για:

α) Τις επιθεωρήσεις που διενεργούνται από τους φυ−
τοϋγειονοµικούς ελεγκτές, τις δειγµατοληψίες, τα υλικά 
συσκευασίας των δειγµάτων, το κόστος αποστολής και 
όπου είναι απαραίτητο το κόστος της ταχυµεταφοράς 
τους.

β) Τις δαπάνες για την υλοποίηση των Επισκοπήσε−
ων (Surveys) που προβλέπονται από εθνική ή κοινοτική 
νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένης της ταχυµεταφοράς 
των δειγµάτων και της χρηµατοδότησης των επισήµων 
εργαστηρίων.

γ) Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και το 
κόστος των τεχνικών υλικών.

δ) Κάθε δαπάνη για την έκδοση των πιστοποιητικών 
φυτοϋγείας, των πιστοποιητικών φυτοϋγείας επανεξα−
γωγής και κάθε άλλου επισήµου εγγράφου που απαι−
τείται υψηλός βαθµός ασφαλείας.

ε) Τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, τα υλικά και τον 
εξοπλισµό που είναι απαραίτητος για τη διενέργεια 
των επιθεωρήσεων από τις υπηρεσίες που ασκούν το 
φυτοϋγειονοµικό έλεγχο, συµπεριλαµβανοµένων των 
ψηφιακών φωτογραφικών µηχανών, video, ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και σαρωτών (scanners) και τη συντήρηση 
αυτών, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 98998/31.7.2000 (Β΄ 
945) υπουργική απόφαση, σε συµµόρφωση προς την 
Οδηγία 98/22/ΕΚ της Επιτροπής (L126/26 της 28.4.1998) 
και τον υπ’ αριθµ. 998/2002 κανονισµό (ΕΚ) της Επιτρο−
πής (L152/16 της 12.6.2002).

στ) Τη δαπάνη για την εκπαίδευση και επιµόρφω−
ση των φυτοϋγειονοµικών ελεγκτών που απαιτούνται 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 98998/31.7.2000 (Β΄ 945) 
υπουργική απόφαση, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 
98/22/E.K., ως και κάθε άλλη αναγκαία δαπάνη.

ζ) Την κατάρτιση των προγραµµάτων των Επισκοπή−
σεων (Surveys) από το Τµήµα Φυτοϋγειονοµικού Ελέγ−
χου, Απεντοµώσεων και Απολυµάνσεων της ∆ιεύθυνσης 
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

η) Την εποπτεία εφαρµογής των προγραµµάτων φυ−
τοϋγειονοµικών ελέγχων και Επισκοπήσεων (Surveys), 
το συντονισµό των υπηρεσιών άσκησης του φυτοϋγειο−
νοµικού ελέγχου καθώς και τις υποχρεώσεις της Χώρας 
ως σηµείου επαφής της Χώρας µε την Επιτροπή της 
Ε.Ε., των αρχών φυτοϋγειονοµικού ελέγχου των άλλων 
Κρατών Μελών της Ε.Ε. και των τρίτων χωρών, για τη 

εφαρµογή των διατάξεων της φυτοϋγειονοµικής νο−
µοθεσίας από το Τµήµα Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου, 
Απεντοµώσεων και Απολυµάνσεων της ∆ιεύθυνσης Προ−
στασίας Φυτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων.

θ) Τις δαπάνες εκτύπωσης εντύπων και ενηµερωτικών 
φυλλαδίων που αφορούν την ενηµέρωση των ενδιαφε−
ροµένων για την προστασία της Χώρας από επιβλαβείς 
οργανισµούς.

ι) Τα οδοιπορικά έξοδα και τις ηµερήσιες εκτός έδρας 
αποζηµιώσεις των φυτοϋγειονοµικών ελεγκτών, των 
υπαλλήλων του Τµήµατος Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου, 
Απεντοµώσεων και Απολυµάνσεων της ∆ιεύθυνσης Προ−
στασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, και των προϊσταµένων αυτών, 
και των µελών εποπτικών οργάνων που ορίζονται από 
την αρµόδια αρχή.

Άρθρο 4
Αρµόδιες αρχές είσπραξης των τελών

Αρµόδιες αρχές είσπραξης των τελών ορίζονται σύµ−
φωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 3 της υπ’ αριθµ. 
334133/2006 (Β΄ 1829) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων.

Άρθρο 5

1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση επι−
στροφή των τελών που προβλέπονται από την παρούσα 
απόφαση.

2. Από τη έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, 
απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη είσπραξη φόρου ή 
τέλους για τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων.

Άρθρο 6

Οι προβλεπόµενοι έλεγχοι εγγράφων, ταυτότητας και 
οι φυτοϋγειονοµικοί έλεγχοι διενεργούνται από τους 
φυτοϋγειονοµικούς ελεγκτές στα:

α) εισαγόµενα,
β) εξαγόµενα,
γ) παραγόµενα στη Χώρα,
δ) διακινούµενα στη Χώρα και
ε) υπό διαµετακόµιση (transit), κατά περίπτωση,
φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα.

Άρθρο 7
Υπόχρεοι καταβολής φυτοϋγειονοµικών τελών

Στην καταβολή των φυτοϋγειονοµικών τελών υπόκει−
ται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οι αντιπρόσωποι 
αυτών που:

α) Εισάγει στη Χώρα, από µία τρίτη χώρα φυτά, φυτικά 
προϊόντα ή άλλα αντικείµενα για τους ελέγχους που 
προβλέπονται στο άρθρο 15α), παράγραφος 1 του π.δ. 
365/2002 (Α΄ 307), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 2, παράγραφος 8α) του π.δ. 179/2006 (Α΄ 229).

β) Εξάγει σε τρίτες χώρες φυτά, φυτικά προϊόντα ή 
άλλα αντικείµενα, τα οποία συνοδεύονται µε ένα πιστο−
ποιητικό φυτοϋγείας ή ένα πιστοποιητικό φυτοϋγείας 
επανεξαγωγής, που προβλέπεται από τη φυτοϋγειονο−
µική νοµοθεσία της εν λόγω τρίτης χώρας.

γ) ∆ιακινεί στη Χώρα, προς άλλα Κράτη Μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή προς χώρες του Ευρωπαϊ−
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κού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) φυτά, φυτικά προϊόντα 
ή άλλα αντικείµενα που περιλαµβάνονται στο Παράρ−
τηµα V, Μέρος Α΄ του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), τα οποία 
συνοδεύονται µε ένα φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο ή ένα 
φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο αντικατάστασης ή προς 
ορισµένες τρίτες χώρες, η έκδοση των οποίων προβλέ−
πεται από κοινοτικές διατάξεις.

δ) Έχει φορτίο υπό καθεστώς διαµετακόµισης (transit) 
και απαιτείται η έκδοση ενός Πιστοποιητικού Φυτοϋγεί−
ας ή ενός Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας επανεξαγωγής.

Άρθρο 8
∆ιαχείριση φυτοϋγειονοµικών τελών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της υπ’ αριθµ. 
334133/2006 (Β΄ 1829) απόφασης των Υπουργών Οικο−
νοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, η διαχείριση και η κατανοµή των φυτοϋ−
γειονοµικών τελών γίνεται µε απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µετά από εισήγηση 
της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του 
Υπουργείου αυτού.

Άρθρο 9
Επίσηµα Εργαστήρια

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, µετά από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Προστα−
σίας Φυτικής Παραγωγής, ορίζονται τα επίσηµα εργα−
στήρια φυτοϋγειονοµικού ελέγχου. 

Άρθρο 10
Κοινοποίηση στοιχείων στην Επιτροπή της Ε.Ε. –

Οικονοµικοί έλεγχοι

1. Η ∆ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µερι−
µνά για την αντιµετώπιση κάθε θέµατος σχετικού µε τα 
φυτοϋγειονοµικά τέλη στα πλαίσια της Ε.Ε, συµπεριλαµ−
βανοµένης της κοινοποίησης στοιχείων που αφορούν 
τα τέλη προς την Επιτροπή της Ε.Ε, σε συµµόρφωση 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την κοινοτική νο−
µοθεσία.

2. Για τον ως άνω σκοπό η ∆ιεύθυνση Προστασίας 
Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίµων έχει πρόσβαση στα παραστατικά των 
φυτοϋγειονοµικών τελών που τηρούνται στις αρµόδιες 
αρχές που ασκούν τους ελέγχους.

Άρθρο 11
Παραρτήµατα

Παρατίθενται κατωτέρω τα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV, 
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
απόφασης και έχουν ως εξής:

Παράρτηµα Ι

(Παράρτηµα VIIIα της Οδηγίας 2000/29/Ε.Κ,
όπως προστέθηκε µε το άρθρο 1, Παράγραφος 19

της Οδηγίας 2002/89/ΕΚ του Συµβουλίου)

Τα φυτοϋγειονοµικά τέλη για εισαγωγές από τρίτες 
χώρες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµέ−
νων καθορίζονται κατ΄ αποκοπή, κατά είδος και ποσό−
τητα στα ακόλουθα επίπεδα:

Είδος Ποσότητα Τέλος

σε €

α) για ελέγχους εγγράφων Ανά αποστολή 7

β) για ελέγχους ταυτότητας Ανά αποστολή

− µέχρι τις διαστάσεις ενός φορ−

τίου φορτηγού, σιδηροδροµικού 

βαγονιού ή εµπορευµατοκιβωτίου 

συγκρίσιµου µεγέθους

7

− µεγαλύτερης του ανωτέρω µε−

γέθους

14

γ) Για φυτοϋγειονοµικούς ελέγ−

χους, σύµφωνα µε τις ακόλουθες 

προδιαγραφές:

− µοσχεύµατα, δενδρύλλια (εκτός 

από το δασικό υλικό αναπαρα−

γωγής), νεαρά φυτά φραουλών ή 

λαχανικών

Ανά αποστολή

− µέχρι 10000 µονάδες 17,5

− για κάθε 1000 επί πλέον µονάδες 0,7

− ανώτατη τιµή 140

− θάµνοι, δένδρα (εκτός από τα 

κοµµένα χριστουγεννιάτικα δέν−

δρα), άλλα ξυλώδη φυτά φυτωρίου, 

συµπεριλαµβανοµένου του δασικού 

υλικού αναπαραγωγής (εκτός από 

τους σπόρους)

Ανά αποστολή

− µέχρι 1000 µονάδες 17,5

− για κάθε 100 επιπλέον µονάδες 0,44

− ανώτατη τιµή 140

− βολβοί, βολβοειδείς ρίζες, ρι−

ζώµατα, κόνδυλοι προς φύτευση 

(εκτός από τους κονδύλους της 

πατάτας)

Ανά αποστολή

− µέχρι 200 kg βάρους 17,5

− για κάθε 10 kg επιπλέον 0,16

− ανώτατη τιµή 140

− Σπόροι, καλλιέργειες ιστών Ανά αποστολή

− µέχρι 100 kg βάρους 17,5

− για κάθε 10 kg επιπλέον 0,175

− ανώτατη τιµή 140

− Άλλα φυτά που προορίζονται για 

φύτευση, που δεν αναφέρονται 

αλλού στον παρόντα πίνακα

Ανά αποστολή

− µέχρι 5000 µονάδες 17,5

− για κάθε 100 επιπλέον µονάδες 0,18

− ανώτατη τιµή 140

− Κοµµένα λουλούδια Ανά αποστολή

− µέχρι 20000 µονάδες 17,5

− για κάθε 1000 επιπλέον µονάδες 0,14

− ανώτατη τιµή 140

− κλαδιά µε φύλλωµα, µέρη κωνοφό−

ρων (εκτός από κοµµένα χριστου−

γεννιάτικα δένδρα)

Ανά αποστολή

− µέχρι 100 kg βάρους 17,5

− για κάθε 100 kg επιπλέον 1,75

− ανώτατη τιµή 140

− Κοµµένα χριστουγεννιάτικα δέν−

δρα

Ανά αποστολή

− µέχρι 1000 µονάδες 17,5

− για κάθε 100 επιπλέον µονάδες 1,75

− ανώτατη τιµή 140

− Φύλλα φυτών, όπως φυλλώδη 

αρωµατικά, καρυκεύµατα και φυλ−

λώδη λαχανικά

Ανά αποστολή

− µέχρι 100 kg 17,5

− για κάθε 10 kg επιπλέον 1,75

− ανώτατη τιµή 140

− Φρούτα, λαχανικά (εκτός από τα 

φυλλώδη λαχανικά)

Ανά αποστολή

− µέχρι 25000 kg βάρους 17,5

− για κάθε 1000 kg επιπλέον 0,7

− Κόνδυλοι πατάτας Ανά παρτίδα

− µέχρι 25000 kg 52,5

− για κάθε 25000 kg επιπλέον 52,5
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− Ξύλο (εκτός από τον φλοιό) Ανά αποστολή

− µέχρι και 100m3 17,5

− για κάθε επιπλέον m3 0,175

− Χώµα και υπόστρωµα ανάπτυξης, 

φλοιός

Ανά αποστολή

− µέχρι 25.000 kg βάρους 17,5

− για κάθε 1.000 kg επιπλέον 0,7

− ανώτατη τιµή 140

− Σπόροι σιτηρών που δεν προορί−

ζονται για σπορά (grain). 

Ανά αποστολή

− µέχρι 25 000 kg 17,5

− για κάθε 1 000 kg επιπλέον 0,7

− ανώτατη τιµή 700

− Άλλα φυτά ή φυτικά προϊόντα 

που δεν αναφέρονται αλλού στον 

παρόντα πίνακα

Ανά αποστολή 17,5

Παράρτηµα ΙΙ 

Τα τέλη των ελέγχων για την έκδοση ή µη ενός πιστο−
ποιητικού φυτοϋγείας ή ενός πιστοποιητικού φυτοϋγείας 
επανεξαγωγής που συνοδεύει µία αποστολή φυτών, φυ−
τικών προϊόντων ή άλλων αντικειµένων που εξάγεται σε 
µία τρίτη χώρα καθορίζονται κατ΄ αποκοπή ως εξής:

α) για ένα πιστοποιητικό φυτοϋγείας: € 30.
β) για ένα πιστοποιητικό φυτοϋγείας επανεξαγωγής: 

€ 20.

Παράρτηµα ΙΙΙ 

Τα τέλη των ελέγχων για την έγκριση έκδοσης ή µη 
ενός φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου καθορίζονται κατ’ 
αποκοπή ως εξής:

α) για ένα φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο: € 15
β) για την αντικατάσταση ενός φυτοϋγειονοµικού δι−

αβατηρίου: €10.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 15907



15908 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 15909

Άρθρο 12

∆ιοικητικές Κυρώσεις

Σε περίπτωση άρνησης καταβολής των τελών, ανα−

στέλλεται η διενέργεια των προβλεπόµενων ελέγχων, 

απαγορεύεται η εισαγωγή, εξαγωγή ή η διακίνηση και 

διάθεση των υπό έλεγχο φυτών, φυτικών προϊόντων ή 

άλλων αντικειµένων.

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει εντός ενός 
µηνός από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιουνίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02011592406080008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − ∆ιοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαµαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − ∆ιοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − ∆ηµοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη µορφήη µ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 µέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

 Σε µορφή DVD/CDµ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.∆. 5 € − −

Υ.Ο.∆.∆. 50 € − − ∆.∆.Σ. 200 € − 20 €

 ∆΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

• Η τιµή πώλησης σε µορφή cd−rom/dvd, δηµοσιευµάτων µιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη µορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη µορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.∆. 10 € ∆ωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € ∆ωρεάν ∆.∆.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 € ∆ωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ ∆ωρεάν

∆΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − ∆ωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ ∆΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδροµικά έξοδα.

•  Για την παροχή πρόσβασης µέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουµένων ετών και συγκεκριµένα στα τεύχη: α) Α, Β, ∆, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και ∆.∆.Σ., η τιµή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδροµής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία

Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,

Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.

* Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα

τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδροµής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.

* Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δηµοσιευµάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφηµερίδας της 

Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθηµερινά από 08:00 µέχρι 13:00


