
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 5579/158054 
Καθορισμός των τελών για τους επισήμους ελέγ-

χους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτί-

ου 2017 (L 095), που διεξάγονται για την εξακρί-

βωση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τη 

φυτοϋγεία.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. στ’ της παρ. 6 του άρθρου 4, της παρ. 2 

του άρθρου 8 και του άρθρου 11 του π.δ. 37/2021 «Συ-
μπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των κανονισμών (ΕΕ) 
2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου (ΕΕ L 095, 7.4.2017, σ. 1 και διορθωτικό ΕΕ L 
137, 24.5.2017, σ. 40), για τους επίσημους ελέγχους και 
τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται 
με σκοπό την εξασφάλιση εφαρμογής των κανόνων για 
την υγεία των φυτών και (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 317, 23.11.2016, 
σ. 4 και διορθωτικό ΕΕ L 317, 1.10.2020, σ. 39), σχετικά με 
προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά 
οργανισμών» (Α’ 94).

β) της παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 4691/2020 «Ρυθμί-
σεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρο-
νισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις» (Α’ 108).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 
2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες 
δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξα-
σφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα 
και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και 
την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών 

και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροπο-
ποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 
396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, 
(ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (ΕΕ) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 
και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου 
(ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδη-
γιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/
ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση 
των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, 
των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 
90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/
ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (L 095 
και διορθωτικά L 137/2017 και L 310/2020).

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρί-
ου 2016, σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των 
επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση 
των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και 
(ΕΕ) αριθ. 1143/2014, και την κατάργηση των οδηγιών 
του Συμβουλίου 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 
98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ (L 317 
και διορθωτικό L 317/2020).

4. Τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 8, και 12 του ν. 3889/2010 «Χρη-
ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών χαρτών και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 182).

5. Της περ. κ’ της παρ. 3 του άρθρου 8 και των περ. ζ’, 
ι’ και ιδ’ της παρ. 5 του ίδιου άρθρου του ν. 3208/2003 
«Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση 
δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί 
δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 303).

6. Το άρθρο 36 του ν. 1845/1989 «Ανάπτυξη και αξιο-
ποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασο-
προστασία και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).

7. Το άρθρο 35α του ν. 2147/1952, όπως τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 7 του ν. 2732/1999 (Α’ 155).

8. Την υπ’ αρ. 23111/18.06.2010 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργει-
ας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητι-
κού Τομέα με τίτλο “Ειδική Γραμματεία Δασών”» (Β’ 855).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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9. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

11. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

12. Το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

13. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

14. Την υπ’ αρ. 170/30.10.2020 απόφαση του πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

15. Την υπ’ αρ. 4183/18.11.2020 εισήγηση του Μπενά-
κειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου για το ύψος των 
τελών των εργαστηριακών αναλύσεων.

16. Την υπ’ αρ. 451/80920/24.3.2022 εισήγηση του 
προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

17. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Α’ 19).

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Σκοπός - ορισμοί

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα ανταπο-
δοτικά τέλη για τους επισήμους ελέγχους και τις άλλες 
επίσημες δραστηριότητες του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
15ης Μαρτίου 2017 (L 095 και διορθωτικά L 137/2017 
και L 310/2020), που διεξάγονται για την εξακρίβωση 
της συμμόρφωσης με τους κανόνες που θεσπίζονται σε 
εθνικό και ενωσιακό επίπεδο για τον τομέα της περ. ζ’ 
της παρ. 2 του άρθρου 1 του ίδιου Κανονισμού (εφεξής 
νομοθεσία για τη φυτοϋγεία), καθώς και οι υπόχρεοι, ο 
τρόπος διάθεσης και η διαδικασία είσπραξης των τελών 
αυτών (εφεξής φυτοϋγειονομικά τέλη):

α) Για την κάλυψη των δαπανών από τους επίσημους 
ελέγχους (έλεγχοι εγγράφων, έλεγχοι ταυτότητας, μα-
κροσκοπικοί και εργαστηριακοί έλεγχοι) σε φορτία φυ-
τών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που 
εισέρχονται στην Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 79 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

β) Για την κάλυψη των δαπανών από τις άλλες επίσημες 
δραστηριότητες της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 2017/625, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ίδιου 
Κανονισμού και ειδικότερα:

αα) Για την έγκριση ή μη του περιεχομένου και του 
τύπου του πιστοποιητικού φυτοϋγείας εξαγωγής ή του 
πιστοποιητικού φυτοϋγείας επανεξαγωγής ή του προε-
ξαγωγικού πιστοποιητικού που συνοδεύει ένα φορτίο 
φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που 
προορίζεται να εξαχθεί σε τρίτη χώρα, σύμφωνα με τα 

άρθρα 100, 101 και 102 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Οκτωβρίου 2016 (L 317 και διορθωτικό L 317/2020) 
και την περ.  β’ του άρθρου 87 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2017/625.

ββ) Για την έκδοση εντύπου τεκμηρίωσης (καταγρα-
φής) των επίσημων φυτοϋγειονομικών ελέγχων μετα-
ξύ των αρμοδίων αρχών της περ. γ’ του άρθρου 3 του 
π.δ. 37/2021 (Α’ 94) με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού 
της υποπερ. αα’. 

γγ) Για τη διαπίστωση τήρησης των ουσιαστικών απαι-
τήσεων για την έκδοση ή αντικατάσταση φυτοϋγειονο-
μικού διαβατηρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 85, 86 και 93 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

γ) Για την κάλυψη των δαπανών των επίσημων ελέγ-
χων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων που δι-
ενεργούνται κατόπιν καταγγελίας, όταν οι έλεγχοι αυτοί 
οδηγήσουν στην επιβεβαίωση της μη συμμόρφωσης με 
τη νομοθεσία για τη φυτοϋγεία, σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 83 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ορισμοί 
των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

Άρθρο 2 
Αρμόδιες αρχές είσπραξης 
των φυτοϋγειονομικών τελών

1. Τα φυτοϋγειονομικά τέλη των παρ. 1 έως 3 του άρ-
θρου 4 της παρούσας εισπράττονται από τις υπηρεσίες 
της περ. γ’ του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 (Α’ 94), κατά πε-
ρίπτωση, με βάση τις αποφάσεις που εκδίδονται σύμφω-
να με την περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 4 του ίδιου π.δ..

2. Τα φυτοϋγειονομικά τέλη της παρ. 4 του άρθρου 
4 εισπράττονται από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 
Ινστιτούτο (ΜΦΙ).

Άρθρο 3 
Υπόχρεοι καταβολής φυτοϋγειονομικών τελών

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων της περ. 29 του άρθρου 
3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, οι οποίοι υπόκεινται 
στους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δρα-
στηριότητες του άρθρου 2 του ίδιου Κανονισμού, κατα-
βάλλουν φυτοϋγειονομικά τέλη, σύμφωνα με το άρθρο 
4 της παρούσας. Σε περίπτωση μη καταβολής των φυ-
τοϋγειονομικών τελών, αναστέλλεται η διενέργεια των 
προβλεπόμενων ελέγχων και απαγορεύεται η εισαγωγή, 
εξαγωγή ή η διακίνηση και διάθεση των υπό έλεγχο φυ-
τών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων.

2. Δεν επιβαρύνονται με φυτοϋγειονομικά τέλη:
α) Οι επίσημες δραστηριότητες για την έγκριση ή μη 

του περιεχομένου και του τύπου φυτοϋγειονομικού δι-
αβατηρίου ή φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου αντικα-
τάστασης:

αα) Για κόνδυλους πατάτας που προορίζονται για φύ-
τευση και σπόρους προς σπορά των παρ. 5 έως 9 του 
Παραρτήματος XIII του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/2072 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2019 (L 
319 και διορθωτικό L 359/2020).

ββ) Όταν εκδίδεται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο σύμ-
φωνα με το άρθρο 94 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.
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β) Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δη-
μοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και τα νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) που ανήκουν ή εποπτεύονται 
από το κράτος ή από ΟΤΑ.

γ) Οι επίσημοι έλεγχοι και οι άλλες επίσημες δραστη-
ριότητες που διενεργούνται στις νησιωτικές περιοχές, 
εκτός των νήσων Εύβοιας και Κρήτης:

αα) Για την έκδοση ή μη πιστοποιητικού φυτοϋγείας 
εξαγωγής ή πιστοποιητικού φυτοϋγείας επανεξαγωγής 
ή προεξαγωγικού πιστοποιητικού. 

ββ) Για την έγκριση ή μη του περιεχομένου και του 
τύπου φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου ή φυτοϋγειονο-
μικού διαβατηρίου αντικατάστασης.

Άρθρο 4 
Καθορισμός των φυτοϋγειονομικών τελών

1. Τα φυτοϋγειονομικά τέλη για τους ελέγχους εγγρά-
φων, ελέγχους ταυτότητας και μακροσκοπικούς ελέγ-
χους της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας 
καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα Ι της παρού-
σας, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 82 του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2017/625.

2. Τα φυτοϋγειονομικά τέλη των υποπερ. αα’ και ββ’ της 
περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 καθορίζονται σύμφωνα 
με το παράρτημα ΙΙ.

3. Τα φυτοϋγειονομικά τέλη της υποπερ. γγ’ της περ. β’ 
της παρ. 1 του άρθρου 1 καθορίζονται σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙΙ.

4. Τα φυτοϋγειονομικά τέλη για τους εργαστηριακούς 
ελέγχους δειγμάτων της παρ. 1 του άρθρου 1 της πα-
ρούσας:

α) Σε εισαγόμενα φορτία φυτών, φυτικών προϊόντων 
και άλλων αντικειμένων.

β) Σε φορτία φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειμένων που πρόκειται να εξαχθούν σε τρίτη χώρα.

γ) Σύμφωνα με το άρθρο 87 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/2031.

δ) Σε φορτία φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειμένων που διακινούνται στην Ένωση, καθορίζο-
νται σύμφωνα με το παράρτημα IV της παρούσας.

Άρθρο 5 
Είσπραξη και απόδοση 
των φυτοϋγειονομικών τελών

1. Τα φυτοϋγειονομικά τέλη των παρ. 1 έως 3 του άρ-
θρου 4 εισπράττονται από υπάλληλο των υπηρεσιών της 
παρ. 1 του άρθρου 2, ο οποίος ορίζεται από τον προϊ-
στάμενο της οικείας υπηρεσίας.

2. Για την είσπραξη των φυτοϋγειονομικών τελών, επί-
σημος υπάλληλος των φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών 
του άρθρου 2 (ΕΥΦΥ) προσδιορίζει το ύψος της οφειλής 
σύμφωνα με το άρθρο 4 και βεβαιώνει την οφειλή την 
οποία υποχρεούται να καταβάλει ο υπόχρεος, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα του παραρτήματος V. Τα έντυπα βε-
βαίωσης των τελών υπογράφονται από τον αρμόδιο 
υπάλληλο και από τον υπόχρεο καταβολής των τελών, 
σε περίπτωση αυτοπρόσωπης εμφάνισης του τελευταίου 
στην αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 2 ή κοι-
νοποιούνται σε αυτόν με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

3. Η είσπραξη των τελών των παρ. 1 έως 3 του άρ-
θρου 4 διενεργείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού 
παραβόλου (e-Παράβολο), σύμφωνα την υπό στοιχεία 
Α.1047/21.3.2020 (Β’ 979) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Επικρατείας. Ως «ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» 
επιλέγεται το «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ/Προστασία Φυτικής Παραγωγής» και οι κα-
τάλληλοι κωδικοί επιλέγονται από τον συναλλασσόμενο 
από την «Κατηγορία παραβόλου» και «Τύπος παραβό-
λου» από τις δυνατότητες επιλογής. Για να χρησιμοποιη-
θεί - κατατεθεί ένα e-παράβολο στην αρμόδια υπηρεσία, 
είναι απαραίτητο να έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του. 
Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής αφορά το χρονι-
κό διάστημα που μπορεί να πληρωθεί ένα e-παράβολο 
από τον συναλλασσόμενο. Δεν υπάρχει καταληκτική 
ημερομηνία χρήσης για ένα παράβολο που έχει πλη-
ρωθεί. Μετά την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής, 
το e-παράβολο που δεν έχει πληρωθεί ακυρώνεται και 
δεν μπορεί να πληρωθεί ή να χρησιμοποιηθεί.

4. Αντίγραφο του e-Παραβόλου και του παραστατικού 
καταβολής των αναλογούντων τελών αποστέλλεται από 
τον υπόχρεο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, ηλεκτρο-
νικά ή με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, 
στην αρμόδια κατά τόπο υπηρεσία του άρθρου 2, προ-
κειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενοι φυτο-
ϋγειονομικοί έλεγχοι.

5. Αντίγραφο του e-Παραβόλου και του παραστατι-
κού καταβολής των αναλογούντων τελών, στα οποία 
επισυνάπτονται οι βεβαιώσεις της παρ. 2, φυλάσσονται 
στο αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας για διάρκεια δέκα 
(10) ετών.

6. Τα τέλη των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 4 αποδίδονται 
ως εξής:

α) Στο Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας σε ποσο-
στό 80% και εισπράττεται στο λογαριασμό με αριθμό 
26670/0 στην Τράπεζα της Ελλάδος (κωδικός είσπραξης 
για τις ΔΟΥ 82261).

β) Στον κρατικό προϋπολογισμό σε ποσοστό 20%, 
ΑΛΕ 1420489001 «Λοιπά έσοδα από υπηρεσίες ελέγχου» 
(πρώην ΚΑΕ 2329).

γ) Στο ΜΦΙ χορηγείται ποσό ύψους έως εκατόν είκοσι 
χιλιάδων ευρώ (120.000ευρώ) ετησίως από το Ταμείο Γε-
ωργίας και Κτηνοτροφίας, για την κάλυψη του κόστους δια-
τήρησης της δραστηριότητας, συντήρησης και ανανέωσης 
της υποδομής και των πάγιων λειτουργικών δαπανών των 
εργαστηρίων του, προκειμένου να ανταποκρίνονται άμεσα 
στις ανάγκες των επισήμων ελέγχων για την εξακρίβωση 
της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τη φυτοϋγεία.

7. Τα τέλη της παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας, 
όταν εισπράττονται από τις υπηρεσίες της υποπερ. δδ’ 
της περ. γ’ του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 αποτελούν 
πόρο υπέρ κρατικού προϋπολογισμού κατά ποσοστό 
20% και κατά ποσοστό 80% πράσινο πόρο σύμφωνα 
με το άρθρο 3 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), με ειδικό κω-
δικό «0229 - φυτοϋγειονομικά τέλη» και αποδίδονται 
στο Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας με την ένδειξη «Ειδικός Φορέας Δασών», 
στο λογαριασμό με IBAN GR 210 100 0240 0000 0000 
0266718 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
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8. Τα τέλη της παρ. 4 του άρθρου 4 εισπράττονται υπέρ 
κρατικού προϋπολογισμού κατά ποσοστό 20% και το 
υπόλοιπο από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτού-
το, με κατάθεση στον λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας 
με αριθμό ΙΒΑΝ GR7601100400000004048638524.

Άρθρο 6 
Διάθεση των φυτοϋγειονομικών τελών

1. Τα ποσά των φυτοϋγειονομικών τελών χρησιμοποι-
ούνται αποκλειστικά για την χρηματοδότηση των επί-
σημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 που διεξάγονται για την 
εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τη 
φυτοϋγεία σύμφωνα με το άρθρο 78 του ίδιου Κανονι-
σμού και διατίθενται σε δαπάνες, όπως:

α) Η διενέργεια των επίσημων ελέγχων και άλλων 
επίσημων δραστηριοτήτων των Κανονισμών (ΕΕ) 
2017/625 και (ΕΕ) 2016/2031 από τις αρμόδιες αρχές 
του π.δ. 37/2021, οι μακροσκοπικοί έλεγχοι, οι δειγμα-
τοληψίες, τα υλικά συσκευασίας των δειγμάτων και το 
κόστος αποστολής τους στα εργαστήρια για ανάλυση.

β) Οι δαπάνες για την υλοποίηση των προγραμμάτων επι-
σκοπήσεων (Surveys) που προβλέπονται από εθνική ή ενω-
σιακή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της ταχυμεταφο-
ράς των δειγμάτων και της χρηματοδότησης των επίσημων 
εργαστηρίων και τον συντονισμό αυτών από την κεντρική 
αρμόδια αρχή της περ. α’ του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 
(Α’ 94), καθώς και των εργαστηρίων που συμμετέχουν στις 
εργαστηριακές αναλύσεις των επίσημων δειγμάτων.

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

δ) Οι δαπάνες για την έκδοση των φυτοϋγειονομικών 
διαβατηρίων των άρθρων 78 και 93 και των επίσημων 
πιστοποιητικών των άρθρων 94, 100, 101 και 102 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, καθώς και κάθε άλλου επί-
σημου εγγράφου ή επίσημης βεβαίωσης.

ε) Η διαμόρφωση των απαραίτητων εγκαταστάσεων 
των συνοριακών σταθμών ελέγχου, η προμήθεια των 
υλικών και του εξοπλισμού που είναι απαραίτητα για τη 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων 
δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών 
φωτογραφικών μηχανών, καμερών, ηλεκτρονικών συ-
στημάτων αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών και σαρωτών και η συντήρηση αυτών, 
σύμφωνα με το άρθρο 64 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 
και τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1014 της Επι-
τροπής της 12ης Ιουνίου 2019 (L 165).

στ) Οι δαπάνες για την εκπαίδευση, επιμόρφωση και 
ενημέρωση των ΕΥΦΥ, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ-
θρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

ζ) Κάθε δαπάνη που αφορά στις υποχρεώσεις της Δι-
εύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής χώρας ως 
σημείου επαφής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τις 
αρχές φυτοϋγειονομικού ελέγχου των άλλων κρατών 
μελών της Ε.Ε. και των τρίτων χωρών.

η) Οι δαπάνες εκτύπωσης εντύπων, ενημερωτικών 
φυλλαδίων που αφορούν την ενημέρωση των ενδι-
αφερομένων για την προστασία της χώρας από τους 
επιβλαβείς οργανισμούς, οι δαπάνες για ενημερωτικές 

εκδηλώσεις και ημερίδες καθώς και τις πάσης φύσεως 
δαπάνες εκστρατειών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης 
υπευθύνων επιχειρήσεων και κοινού σχετικά με επιβλα-
βείς οργανισμούς καραντίνας.

θ) Οι δαπάνες για τη διενέργεια ασκήσεων προσομοί-
ωσης σχετικά με την εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης 
ανάγκης για επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας, σύμ-
φωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

ι) Τα οδοιπορικά έξοδα, οι ημερήσιες εκτός έδρας 
αποζημιώσεις και οι αποζημιώσεις για εργασία καθ’ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου του άρθρου 20 
του ν. 4354/2015 (Α’ 176), των ΕΥΦΥ, των υπαλλήλων του 
Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης 
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ, στο πλαί-
σιο εφαρμογής των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
τη νομοθεσία για τη φυτοϋγεία.

ια) Οι δαπάνες για μέσα ατομικής προστασίας και του 
λοιπού εξοπλισμού κατά την εκτέλεση του έργου των ΕΥΦΥ.

ιβ) Η χρηματοδότηση των εργαστηρίων του άρθρου 8 
του π.δ. 37/2021 και των εργαστηρίων των περ. α’εως 
δ’της παρ. 1 του άρθρου 9 του ίδιου π.δ., ώστε να πλη-
ρούν τις υποχρεώσεις των άρθρων 37, 38, 100 και 101 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

2. Τα τέλη που επιβάλλονται από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες της υποπερ. δδ’ της περ. γ’ του άρθρου 3 του 
π.δ. 37/2021 διατίθενται για τους σκοπούς της παρ. 1 
του παρόντος άρθρου στο πλαίσιο της εφαρμογής του 
άρθρου 8 του ν. 3208/2003 (Α’ 303).

Άρθρο 7 
Επιστροφή φυτοϋγειονομικών τελών

Τα τέλη της παρούσας δεν επιστρέφονται άμεσα ή 
έμμεσα, εκτός εάν έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 83 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/625 και μετά από ενημέρωση των αρμόδιων 
αρχών φυτοϋγειονομικού ελέγχου πριν την έναρξη των 
διαδικασιών ελέγχου.

Άρθρο 8 
Κοινοποίηση των στοιχείων των 
φυτοϋγειονομικών τελών - οικονομικοί έλεγχοι

1. Το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και κατά πε-
ρίπτωση το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας ενημερώνονται ηλεκτρονικώς από 
την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
(Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, στο τέλος κάθε 
ημερολογιακού εξαμήνου, σχετικά με το ποσό των ει-
σπραχθέντων τελών της οικείας περιόδου.

2. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν 
από την ενωσιακή νομοθεσία, μεριμνά για την αντιμετώ-
πιση κάθε θέματος σχετικού με τα φυτοϋγειονομικά τέλη 
στα πλαίσια της Ε.Ε, συμπεριλαμβανομένης της κοινοποί-
ησης σχετικών στοιχείων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προστασίας Δασών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για τον σκοπό 
αυτό, η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής έχει 
πρόσβαση στα παραστατικά των φυτοϋγειονομικών τελών 
που τηρούνται στις αρμόδιες αρχές του άρθρου 2.
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Άρθρο 9 
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, η υπ’  αρ. 
289666/24.06.2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (Β’ 1159) καταργείται και κάθε παραπομπή 
στην ως άνω καταργούμενη απόφαση νοείται ως παρα-
πομπή στην παρούσα.

Άρθρο 10 
Έναρξη ισχύος

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

Παράρτημα Ι
Τα φυτοϋγειονομικά τέλη για εισαγωγές από τρίτες χώ-

ρες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων 
καθορίζονται κατ’ αποκοπή, κατά είδος και ποσότητα 
στα ακόλουθα επίπεδα:

Είδος Ποσότητα Τέλος 
σε ευρώ

α) για ελέγχους εγγράφων Ανά αποστολή 10

β) για ελέγχους ταυτότητας Ανά αποστολή 10

δ) Για μακροσκοπικούς φυτοϋγειονομικούς ελέγχους, σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

-Μοσχεύματα, δενδρύλλια (εκτός από το δασικό υλικό 
αναπαραγωγής), νεαρά φυτά φραουλών ή λαχανικών

Ανά αποστολή

- μέχρι 10.000 μονάδες 40

- για κάθε 1.000 επί πλέον μονάδες 5

- ανώτατη τιμή 300

- Θάμνοι, δένδρα (εκτός από τα κομμένα 
χριστουγεννιάτικα δένδρα), άλλα ξυλώδη φυτά 
φυτωρίου, συμπεριλαμβανομένου του δασικού υλικού 
αναπαραγωγής (εκτός από τους σπόρους)

Ανά αποστολή

- μέχρι 1.000 μονάδες 40

- για κάθε 100 επιπλέον μονάδες 5

- ανώτατη τιμή 300

- Βολβοί, βολβοειδείς ρίζες, ριζώματα, κόνδυλοι προς 
φύτευση (εκτός από τους κονδύλους της πατάτας)

Ανά αποστολή

- μέχρι 200 kg βάρους 40

- για κάθε 10 kg επιπλέον 5

- ανώτατη τιμή 300

- Σπόροι, καλλιέργειες ιστών

Ανά αποστολή

- μέχρι 100 kg βάρους 50

- για κάθε 10 kg επιπλέον 5

- ανώτατη τιμή 300

- Άλλα φυτά που προορίζονται για φύτευση, που δεν 
αναφέρονται αλλού στον παρόντα πίνακα

Ανά αποστολή

- μέχρι 5.000 μονάδες 40

- για κάθε 100 επιπλέον μονάδες 5

- ανώτατη τιμή 300

- Κομμένα λουλούδια

Ανά αποστολή

- μέχρι 20.000 μονάδες 40

- για κάθε 1.000 επιπλέον μονάδες 5

- ανώτατη τιμή 300

- Κλαδιά με φύλλωμα, μέρη κωνοφόρων (εκτός από 
κομμένα χριστουγεννιάτικα δένδρα)

Ανά αποστολή

- μέχρι 100 kg βάρους 40

- για κάθε 100 kg επιπλέον 5

- ανώτατη τιμή 300
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-Κομμένα χριστουγεννιάτικα δένδρα

Ανά αποστολή

- μέχρι 1.000 μονάδες 40

- για κάθε 100 επιπλέον μονάδες 5

- ανώτατη τιμή 300

- Φύλλα φυτών, όπως φυλλώδη αρωματικά, καρυκεύματα 
και φυλλώδη λαχανικά

Ανά αποστολή

- μέχρι 100 kg 40

- για κάθε 10 kg επιπλέον 5

- ανώτατη τιμή 300

- Φρούτα, λαχανικά (εκτός από τα φυλλώδη λαχανικά)

Ανά αποστολή

- μέχρι 25.000 kg βάρους 40

- για κάθε 1.000 kg επιπλέον 2

- Κόνδυλοι πατάτας

Ανά παρτίδα

- μέχρι 25.000 kg 100

- για κάθε 25.000 kg επιπλέον 100

- Ξύλο (εκτός από τον φλοιό)

Ανά αποστολή

- μέχρι και 100m3 40

- για κάθε επιπλέον m3 2

- Χώμα και υπόστρωμα ανάπτυξης, φλοιός

Ανά αποστολή

- μέχρι 25.000 kg βάρους 40

- για κάθε 1.000 kg επιπλέον 2

- ανώτατη τιμή 300

-Σπόροι σιτηρών που δεν προορίζονται για σπορά (grain).

Ανά αποστολή

- μέχρι 25.000 kg 40

- για κάθε 1.000 kg επιπλέον 2

- ανώτατη τιμή 1.000

- Άλλα φυτά ή φυτικά προϊόντα που δεν αναφέρονται 
αλλού στον παρόντα πίνακα Ανά αποστολή 40

-Επίσημοι έλεγχοι διαμετακομιζόμενων φορτίων φυτών, 
φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων Ανά αποστολή 30

Παράρτημα ΙΙ
Τα τέλη των ελέγχων για την έκδοση ή μη πιστοποιητικού φυτοϋγείας ή πιστοποιητικού φυτοϋγείας επανεξαγωγής 

ή προεξαγωγικού πιστοποιητικού ή για την έκδοση εντύπου τεκμηρίωσης των επισήμων φυτοϋγειονομικών ελέγχων 
που συνοδεύει μία αποστολή φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που προορίζεται να εξαχθεί σε μία 
τρίτη χώρα καθορίζονται κατά αποκοπή ως εξής:

α) για ένα πιστοποιητικό φυτοϋγείας: 50,00 ευρώ
β) για ένα πιστοποιητικό φυτοϋγείας επανεξαγωγής: 50,00 ευρώ
γ) για ένα προεξαγωγικό πιστοποιητικό: 50,00 ευρώ
δ) έκδοση εντύπου τεκμηρίωσης (καταγραφής) των επισήμων φυτοϋγειονομικών ελέγχων: 50,00 ευρώ
Παράρτημα ΙΙΙ
Τα τέλη των ελέγχων για την έγκριση ή μη του περιεχομένου και του τύπου του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου 

καθορίζονται κατ’ αποκοπή, ως εξής:
α) για ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο: 20,00 ευρώ.
β) για ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο αντικατάστασης: 20,00 ευρώ.
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Παράρτημα ΙV
Τέλη για τον εργαστηριακό έλεγχο δειγμάτων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4.

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Μέγεθος 
τελικού 
δείγματος για 
πολλαπλές 
εξετάσεις

ΚΟΣΤΟΣ 
(σε ευρώ)

ΣΠΟΡΟΙ ΤΟΜΑΤΑΣ/
ΠΙΠΕΡΙΑΣ/ΣΟΛΑΝΩΔΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Tomato brown rugose fruit virus (Tobrfv), 
Clavibacter michiganensis
subsp michiganensnis, Xanthomonas
spp (xanthomonas vesicatoria, X.
euvesicatoria, X. gardneri, X. perforans)

Ιοί: 30-3000 
σπόροι 
Βακτήρια: 30 -
5000 σπόροι

250

Tomato brown rugose fruit virus 
(ToBRFV), Pepino mosaic virus, Potato 
spindle tuber viroid

Ιοί/ιοειδή: 60-
6000 σπόροι 310

ΙΟΙ, ΙΟΕΙΔΗ
Tomato brown rugose fruit virus
(ToBRFV): 3000 σπόροι τομάτας και
πιπεριάς.Ποσοτική RT-PCR

3000 σπόροι 110

ΤοΒRFV: έως 1000 σπόροι τομάτας και
πιπεριάς. Ποσοτική RT-PCR 300 σπόροι 80

PSTVd: 3000 σπόροι σολανωδών.
Ποσοτική RT-PCR 3000 σπόροι 110

PSTVd: έως 1000 σπόροι σολανωδών.
Ποσοτική RT-PCR 300 σπόροι 90

1ος ιός τομάτας (πχ. Pepino mosaic 
virus): 3000 σπόροι τομάτας. ΕLISA 

έως 3000 
σπόροι 65

Επόμενος ιός τομάτας: 3000 σπόροι 
τομάτας. ΕLISA χωρίς προετοιμασία 
δείγματος

έως 3000 
σπόροι 50

Τοbamoviruses: 3000 σπόροι τομάτας.
Βιολογικό τεστ

30-3000
σπόροι 50

ΒΑΚΤΗΡΙΑ/ΦΥΤΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
Clavibacter michiganensis ssp. 
michiganensis/ EPPO. σπόρος/τομάτα ή 
πιπεριά ή άλλο σολανώδες

Βακτήρια: 30 
-5000 σπόροι 80

Xanthomonas vesicatoria, X. 
euvesicatoria, X. perforans, X. gardneri/ 
EPPO. σπόρος/τομάτα

Βακτήρια: 30 
-5000 σπόροι 60

Clavibacter michiganensis ssp.
michiganensis + Xanthomonas
vesicatoria, X. euvesicatoria, X. 
perforans, X. gardneri/
(συνδυασμός παθογόνων) EPPO.
σπόρος/ΠΙΠΕΡΙΑ ή ΤΟΜΑΤΑ

Βακτήρια: 30 
-5000 σπόροι

έως 8000 
σπόροι 140

ΜΥΚΗΤΕΣ
Didymella lycopersici. AGAR TEST AND 
BLOTTER TEST 500 σπόροι 75

ΣΠΟΡΟΙ ΤΟΜΑΤΑΣ/Fusarium
oxysporum f.sp. Lycopersici. AGAR TEST 500 σπόροι 50
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φυτά τομάτας/
πιπεριάς ΙΟΙ, ΙΟΕΙΔΗ

ΤοΒRFV: 200 φυτά τομάτας και πιπεριάς. 
RT-PCR/RT-qPCR 200 φυτά 190

Tomato yellow leaf curl virus: 300 φυτά 
τομάτας. ΕLISA 200-300 φυτά έως 300 φύλλα 110

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΙΟΙ, ΙΟΕΙΔΗ

Βλαστοί

CTV: 1-25 δείγματα εσπεριδοειδών. RT-
PCR

ιός: 1-25 
κλαδάκια 50

ΜΥΚΗΤΕΣ
ΒΛΑΣΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ/Plenodomus 
tracheiphillus. ISOLATION/CULTURING έως 10 βλαστοί 50

Καρποί

ΜΥΚΗΤΕΣ
ΚΑΡΠΟΙ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ/Phyllosticta 
citricarpa, Pseudocercospora angolensis. 
MICROSCOPY- ISOLATION/CULTURING 
AND Real-time PCR (EPPO PM7/17(3))

έως 10 καρποί 
με ύποπτα 
συμπτώματα

έως 10 
καρποί με 
συμπτώματα

110

ΒΑΚΤΗΡΙΑ/ΦΥΤΟΠΛΑΣΜΑΤΑ

Xanthomonas citri/ EPPO. εσπεριδοειδή 
(καρποί)

βακτήρια: 1 
έως 10 καρποί 
(αφορά 
καρπούς 
με ύποπτα 
συμπτώματα)

40

ΣΠΟΡΟΙ 
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΩΝ ΙΟΙ, ΙΟΕΙΔΗ

1ος ιός κολοκ. (πχ. Cucumber leaf spot 
virus): έως 2000 σπόροι κολοκ.. ΕLISA

ιός: 2000 
σπόροι

έως 2500 
σπόροι

85

Επόμενος ιός κολοκυν.: έως 2000 σπόροι. 
ΕLISA χωρίς προετοιμασία δείγματος

ιός: 2000 
σπόροι 50

ΜΥΚΗΤΕΣ
Didymella bryoniae. AGAR TEST AND 
BLOTTER TEST 500 σπόροι 75

ΣΠΟΡΟΙ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΩΝ/Αlternaria 
cucumerina. AGAR TEST 500 σπόροι 50

ΣΠΟΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Glomerella gossypii, Anthonomus 
grandis 1500 σπόροι 60

ΜΥΚΗΤΕΣ
ΣΠΟΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ/Glomerella 
gossypii, Ascochyta gossypii, 
Phytophthora boehmeriae. AGAR TEST

1000 σπόροι 60
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ΣΠΟΡΟΙ 
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΙΟΙ, ΙΟΕΙΔΗ

1ος ιός καλαμποκιού (πχ. High plains 
virus): 3000 σπόροι καλαμποκιού. ΕLISA

Iός: 3000 
σπόροι

καλαμπόκι: 
έως 3900 
σπόροι

125

Επόμενος ιός καλαμποκιού: 3000 σπόροι 
καλαμποκιού. ΕLISA χωρίς προετοιμασία 
δείγματος

Iός: 3000 
σπόροι 90

ΒΑΚΤΗΡΙΑ/ΦΥΤΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
Pantoea stewartii/EPPO.σπόρος/
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ «βακτήρια: 

400 σπόροι, 
είτε για 1 είτε 
και για τα 3 
παθογόνα»

40

Acidovorax avenae ssp. avenae/ELISA. 
σπόρος/ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 40

Clavibacter michiganensis ssp 
nebraskensis/. NSHS. σπόρος/
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

70

ΜΥΚΗΤΕΣ
ΣΠΟΡΟΙ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ/ 
Peronosclerospora spp & Sclerophthora 
spp.. FILTER WASH TEST

500 σπόροι

30

ΣΠΟΡΟΙ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ/Cochliobolus 
carbonum, Stenocarpella maydis, 
Stenocarpella macropora. FREEZING 
BLOTTER TEST

45

ΣΠΟΡΟΙ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ/Fusarium 
verticilioides, Diplodia spp., 
Mycosphaerella zea-maydis, 
Colletotrichum graminicola, 
Botryosphaeria zeae, Cephalosporium 
maydis. AGAR TEST

50

ΣΠΟΡΟΙ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΟΙ, ΙΟΕΙΔΗ

1ος ιός μεγάλης καλλιέργειας (πχ. Wheat 
streak mosaic virus): έως 1000 σπόροι. 
ΕLISA

Iός: 1000 
σπόροι 60

Eπόμενος ιός μεγάλης καλλιέργειας: έως 
1000 σπόροι. ΕLISA χωρίς προετοιμασία 
δείγματος

Iός: 1000 
σπόροι 50

ΜΥΚΗΤΕΣ
ΣΠΟΡΟΙ ΗΛΙΑΝΘΟΥ/Plasmopara 
halstedii. ΒΙΟΔΟΚΙΜΗ (EPPO PM7/85(2) 500 σπόροι 60

ΣΠΟΡΟΙ ΣΙΤΗΡΩΝ/Τilletia indica, Tilletia 
spp.. SIZE-SELECTIVE SIEVE WASH TEST 
(EPPO PM7/29(3))

500 gr 40

ΣΠΟΡΟΙ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ/Leptosphaeria 
maculans. AGAR TEST 500 σπόροι 50
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ΑΜΠΕΛΙ ΙΟΙ, ΙΟΕΙΔΗ
1ος ιός αμπέλου (πχ. Blueberry leaf 
mottle virus): 1 έως 30 μοσχεύματα 
αμπέλου. ΕLISA

ιός: έως 30 
μοσχεύματα

έως 30 φυτά/
δείγμα

110

Επόμενος ιός αμπέλου: έως 30 δείγματα 
αμπέλου. ΕLISA χωρίς προετοιμασία 
δείγματος

ιός: έως 30 
μοσχεύματα 90

1ος ιός αμπέλου (πχ. Grapevine fan 
leaf virus): ανά 30 δείγματα αμπέλου. 
Ποσοτική RT-PCR

ιός: έως 30 
μοσχεύματα 80

Επόμενος ιός αμπέλου: ανά 30 δείγματα 
αμπέλου. Ποσοτική RT- PCR χωρίς 
εξαγωγή RNA

ιός: έως 30 
μοσχεύματα 40

ΒΑΚΤΗΡΙΑ/ΦΥΤΟΠΛΑΣΜΑΤΑ

Agrobacterium tumefaciens, A. vitis/PCR. 
Αμπέλι

βακτήρια: 1 
έως 10 φυτά/
δείγμα

75

Xylophilus ampelinus/EPPO. Αμπέλι
βακτήρια: 1 
έως 3 φυτά/
δείγμα

90

ΚΟΝΔΥΛΟΙ ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Ralstonia solanacearum, R. 
pseudosolanacearum, R. syzygii 
(Ralstonia solanacearum sprcies 
comlpex), Clavibacter michiganensis 
subsp sepedonicus, Synchytrium 
endobioticum, Epitrix spp, 
φυτοπαρασιτικοί νηματώδεις καραντίνας

έως 200 
κόνδυλοι

έως 200 
κόνδυλοι

125

Ralstonia solanacearum, Clavibacter 
michiganensis subsp sepedonicus, 
Synchytrium endobioticum

έως 200 
κόνδυλοι 80

Ralstonia solanacearum, R. 
pseudosolanacearum, R. syzygii 
(Ralstonia solanacearum species 
complex), Clavibacter sepedonicus, 
Epitrix spp και φυτοπαρασιτικοί 
νηματώδεις καραντίνας

έως 200 
κόνδυλοι 85

ΒΑΚΤΗΡΙΑ/ΦΥΤΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
Ralstonia solanacearum + Clavibacter 
sepedonicus.

έως 200 
κόνδυλοι 50

ΜΥΚΗΤΕΣ
Synchytrium endobioticum. 
MICROSCOPY-EXTRACTION (EPPO 
PM7/28(2))

200 κόνδυλοι 50
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ΣΠΟΡΟΙ ΜΗΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Clavibacter michiganensis subsp 
insidiosus, Ditylenchus dipsaci

Βακτήρια: 
30 -5000 
σπόροι. +25 γρ 
(νηματώδης)

60

ΒΑΚΤΗΡΙΑ/ΦΥΤΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
Clavibacter michiganensis ssp. 
insidiosus/ EPPO. Σπόρος

30 - 5000 
σπόροι 40

ΜΥΚΗΤΕΣ
Phoma medicaginis, Fusarium 
oxysporum f.sp. medicaginis, Sclerotinia 
trifoliorum. AGAR TEST

500 σπόροι 50

ΦΑΣΟΛΙΑ-ΜΠΙΖΕΛΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ/ΦΥΤΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
Curtobacterium flaccumfaciens pv. 
flaccumfaciens+Xanthomonas phaseoli 
pv. phaseoli/(συνδυασμός παθογόνων) 
EPPO+ISTA.

0.5 έως 1 κιλό 150

Pseudomonas syringae pv. pisi/ISTA. 30 έως 5000 
σπόροι 80

ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ 
ΦΡΑΟΥΛΑΣ, 
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

ΜΥΚΗΤΕΣ

Phialophora cinerescens,Phytophthora 
cryptogea Armillaria tabescens, 
Phytophthora fragariae, Verticillium 
dahliae. ISOLATION/CULTURING

έως 30 
μοσχεύματα 50

ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ ΕΛΙΑΣ ΜΥΚΗΤΕΣ
Verticillium dahliae, Spilocaea oleagina, 
Armillaria mellea. ISOLATION/CULTURING

έως 5 
δενδρύλλια 50

ΚΑΡΠΟΙ-ΒΛΑΣΤΟΙ 
ΜΗΛΟΕΙΔΩΝ ΜΥΚΗΤΕΣ

Neofabraea perennans, Neofabraea 
spp., Monilinia fructicola, Monilinia spp., 
Nectria galligena, Phacidiopycnis spp. 
ISOLATION/CULTURING

έως 10 καρποί 
ή 10 βλαστοί 50

ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΥΤΑ- 
ΞΕΝΙΣΤΕΣ ΜΥΚΗΤΕΣ

Υποχρεωτικά παράσιτα .ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ έως 30 φυτά 30
ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΟΙ, ΙΟΕΙΔΗ

Ιός καλλωπιστικών, τομάτας κ.ά. (π.χ. 
Chrysanthemum stem necrosis virus, 
Tomato ringspot virus, Tomato spotted 
wilt virus): έως 200 μοσχ. καλλωπιστικών 
ή φυτών τομάτας. ELISA

ιός: έως 200 
μοσχεύματα 80

Επόμενος ιός καλλωπ.,τομάτας κ.ά: έως 
200 μοσχεύματα/φυτά. ΕLISA χωρίς 
προετοιμασία δείγματος

ιός: έως 200 
μοσχεύματα 60

Ιός/Ιοειδές καλλωπ. (π.χ. Chrysanthemum 
stunt viroid): έως 100 μοσχεύματα 
καλλωπιστικών. RT-PCR

ιός: έως 100 
μοσχεύματα 140

Ιοί καλλωπ. (π.χ.Pelargonium viruses): 
100 μοσχεύματα. Βιολογικό τεστ

ιός: έως 100 
μοσχεύματα 50
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ΒΑΚΤΗΡΙΑ/ΦΥΤΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
Xylella fastidiosa EPPO. ΦΥΤΑ-ΦΥΤΙΚΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΠΟΡΩΝ 1 έως 50 φυτά 80

φυτοπλάσματα χωρίς καθορισμό είδους/ 
EPPO. ΦΥΤΑ-ΦΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ 
ΣΠΟΡΩΝ

1 έως 50 φυτά 80

ταυτοποίηση φυτοπλάσματος με PCR και 
αλληλούχηση εφόσον έχει προηγηθεί 
θετική qPCR γενική για φυτοπλάσματα. 
ΦΥΤΑ-ΦΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ 
ΣΠΟΡΩΝ

αφορά 
μεταγενέστερο 
στάδιο 
εξέτασης

100

ταυτοποίηση φυτοπλάσματος με 
δεύτερη εξειδικευμένη qPCR εφόσον 
έχει προηγηθεί θετική qPCR γενική για 
φυτοπλάσματα. ΦΥΤΑ-ΦΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΕΚΤΟΣ ΣΠΟΡΩΝ

αφορά 
μεταγενέστερο 
στάδιο 
εξέτασης

30

Apricot Chlorotic Leaf Roll Phytoplasma 
(ΑCLR) ή Pear Decline Phytoplasma 
(PD) ή Apple Proliferation Phytoplasma 
(ΑP) ή stolbur ή Flavescence Dorée 
Phytoplasma(FD). ΦΥΤΑ-ΦΥΤΙΚΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΠΟΡΩΝ EPPO

1 έως 50 φυτά 80

Xylella fastidiosa + φυτοπλάσματα χωρίς 
καθορισμό είδους ή Xylella fastidiosa + 
Apricot Chlorotic Leaf Roll Phytoplasma 
(ΑCLR) ή Pear Decline Phytoplasma 
(PD) ή Apple Proliferation Phytoplasma 
(ΑP) ή stolbur ή Flavescence Dorée 
Phytoplasma(FD) (συνδυασμός 
παθογόνων)/ EPPO. ΦΥΤΑ-ΦΥΤΙΚΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΠΟΡΩΝ

1 έως 50 φυτά 100

Clavibacter sepedonicus/EU Directive. 
ΕΔΑΦΟΣ 100 γρ 40

Ralstonia solanacearum/ EU Directive. 
τομάτα φυτά ή φυτικά τμήματα 1 έως 100 φυτά 80

Χanthomonas fragariae/ EPPO. φράουλα 
φυτά ή φυτικά τμήματα 1 έως 50 φυτά 90

Erwinia amylovοra/ EPPO (για 100 
μήλα/100 τμήματα)

1 έως 100 
καρποί 125

Erwinia chysanthemi/ IF. διάφορα φυτά ή 
φυτικά τμήματα 1 έως 100 φυτά 40

Burkholderia caryophylli/EPPO. διάφορα 
φυτά ή φυτικά τμήματα 1 έως 100 φυτά 70

Erwinia chrysanthemi + Burkholederia 
caryophylli/ IF + EPPO. διάφορα φυτά ή 
φυτικά τμήματα

1 έως 100 φυτά 90

Rhizobium rhizogenes/ PCR. διάφορα 
φυτά ή φυτικά τμήματα 1 έως 100 φυτά 45

Pseudomonas viridiflava/ isolation + 
biochemical tests. διάφορα φυτά ή 
φυτικά τμήματα

1 έως 100 φυτά 45

Burkholderia cepacia/ isolation + 
biochemical tests. διάφορα φυτά ή 
φυτικά τμήματα

1 έως 100 φυτά 45
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Burkholderia cepacia + Pseudomonas 
viridiflava/ isolation + biochemical tests. 
διάφορα φυτά ή φυτικά τμήματα

1 έως 100 φυτά 60

ΕΧΘΡΟΙ 
(ΕΝΤΟΜΑ/ΑΚΑΡΕΑ/ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ)
Εξέταση για έντομα (μέχρι 5 είδη) φυτικό 
υλικό ή έντομα. 25

Εξέταση για έντομα (για κάθε ένα είδος 
πάνω από 5 είδη). φυτικό υλικό ή έντομα 5

Εξέταση για ακάρεα (μέχρι 5 είδη). 
φυτικό υλικό ή ακάρεα 70

Εξέταση για ακάρεα (για κάθε ένα είδος 
πάνω από 5 είδη). φυτικό υλικό ή ακάρεα 15

Εξέταση για νηματώδεις (μέχρι 5 είδη) 
φυτικό υλικό, ή έδαφος. 35

Εξέταση για νηματώδεις (για κάθε ένα 
είδος πάνω από 5 είδη). φυτικό υλικό, ή 
έδαφος

15

ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ 
ΚΑΝ.(ΕΕ) 2019/2072 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
ΕΠΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

100
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Οικονομικών και Ενέργειας Τροφίμων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02031142006220016*
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