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Τα σημαντικά γεωγραφικά εμπόδια μεταξύ των ηπείρων 

στο παρελθόν εμπόδισαν την εξάπλωση επιβλαβών 

οργανισμών καραντίνας. 



…όμως το παγκόσμιο εμπόριο και η ελεύθερη 

διακίνηση αγαθών και ανθρώπων εξαφάνισε τα 

γεωγραφικά εμπόδια 







 Επανεμφάνιση της 
ΠΑΓΓΑΙΑΣ

 HOMOGENOCENE

 Αύξηση εμφάνισης 
επιβλαβών οργανισμών 
καραντίνας σε νέες περιοχές

 Ανάγκη για λήψη 
φυτοϋγειονομικών μέτρων 
σε πολλαπλά επίπεδα
 Παγκόσμιο
 Περιφερειακό
 Εθνικό
 Τοπικό



 Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
(W.T.O.)

Agreement on Sanitary and 
Phytosanitary issues (WTO-SPS).

 Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία 
των Φυτών του FAO (IPPC/ FAO). 

 Διεθνή πρότυπα Φυτοϋγειονομικών
Μέτρων (ISPMs).

 Περιφερειακοί Οργανισμοί 
Φυτοπροστασίας

European and Mediterranean Plant 
Protection Organization (EPPO)



 κυρίαρχος στόχος του είναι η 

θέσπιση, μετά από 

διαπραγματεύσεις μεταξύ των 

μελών του, κοινών κανόνων 

και αρχών που πρέπει να 

διέπουν το διεθνές εμπόριο. 

 Επίλυση διαφορών μεταξύ 

των μελών του.

Τι κάνει ο ΠΟΕ;

Βάσει της Συνθήκης της Ε.Ε., επίσημος Διαπραγματευτής της 

Κοινότητας σε όλες τις συμφωνίες του ΠΟΕ, είναι η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή.



Τα μέλη έχουν το 

δικαίωμα να 

λαμβάνουν μέτρα 

υγειονομικής και 

φυτοϋγειονομικής 

προστασίας που 

είναι αναγκαία για 

την προστασία της 

ζωής και της υγείας 

των ανθρώπων, 

των ζώων ή των 

φυτών

Τα μέλη 

εξασφαλίζουν ότι τα 

μέτρα υγειονομικής 

και 

φυτοϋγειονομικής 

προστασίας δεν 

επιφέρουν αυθαίρετη 

ή αδικαιολόγητη 

διακριτική 

μεταχείριση μεταξύ 

των μελών στα 

οποία επικρατούν 

ταυτόσημες ή 

παρόμοιες συνθήκες

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙA ΚΑΙ TH ΦΥΤΟΥΓΕΙA 

(W.T.O. - AGREEMENT ON THE APPLICATION OF SANITARY AND 

PHYTOSANITARY MEASURES)

Τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής 

προστασίας εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε να μην 

αποτελούν συγκεκαλυμμένο περιορισμό των διεθνών 

συναλλαγών.



Διεθνείς Οργανισμοί 

Προτύπων

food safety

CODEX
plant health

IPPC
animal health

OIE

Codex = Joint FAO/WHO Codex Alimentarius Commission

OIE = World Organization for Animal Health

IPPC = International Plant Protection Convention (FAO)

Επιστημονική Τεκμηρίωση
Εναρμόνιση 
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 Εξασφάλιση κοινής και αποτελεσματικής 
δράσης για την πρόληψη της διάδοσης και 
εισαγωγής οργανισμών που είναι επιβλαβείς για 
τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα

 Σχετίζεται άμεσα με την WTO – SPS 
agreement αφού είναι ο Διεθνής οργανισμός 
όπου θεσπίζονται τα φυτοϋγειονομικά πρότυπα.

 Παγκόσμιο εργαλείο για την εναρμόνιση των 
φυτοϋγειονομικών μέτρων, συνεργασία σε 
θέματα φυτοϋγείας και για την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας μεταξύ των συμβαλλόμενων 
μελών. 

 182 μέλη. Έδρα: FAO – Ρώμη. 



Αντικείμενο της IPPC/FAO αποτελεί οτιδήποτε μπορεί 

να λειτουργήσει ως φορέας για την εισαγωγή ή 

διάδοση επιβλαβών οργανισμών καραντίνας σε μια 

περιοχή.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: Containers, 

έδαφος, οχήματα, 

μηχανολογικός εξοπλισμός, 

υλικά συσκευασίας, κλπ.



 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική 
Διεύθυνση Γεωργίας, Δ/νση Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής,

Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου. 

 Προστασία Πρωτογενούς Παραγωγής της
Χώρας (φυτική παραγωγή)

 Διασφάλιση εξαγωγών φυτών, φυτικών
προϊόντων και άλλων ρυθμιζόμενων
αντικειμένων



Εξαγωγή Φυτού ή Φυτικού Προϊόντος

Πληροφόρηση και λήψη των επίσημων Φυτοϋγειονομικών Απαιτήσεων

Έγκαιρη επικοινωνία με το NPPO της Τρίτης Χώρας

Χρήση της Σελίδας της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας των Φυτών (IPPC)

https://www.ippc.int National Contact Point

Εξαγωγέας

Προγραμματισμός εξαγωγής σε Τρίτη χώρα φυτού ή φυτικού προϊόντος



Αρμόδιοι Φυτοϋγειονομικοί Ελεγκτές

• Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας &

Κτηνιατρικής ΠΕ

• Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών

Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου

Έκδοση

Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας ή 

Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας

Επανεξαγωγής

Μη έκδοση 

Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας ή 

Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας

Επανεξαγωγής



 Την τελευταία τετραετία οι εξαγωγικοί φορείς της χώρας μας
έχουν στραφεί σε καινούργιες αγορές όπως η Ινδία, η Κίνα, η
Ιαπωνία, η Κορέα, το Βιετνάμ, η Βραζιλία, κ.α.

 με κύριες κατηγορίες προϊόντων τα ακτινίδια, τα εσπεριδοειδή,
τα μήλα, τα σταφύλια, τα κεράσια, τα ροδάκινα, κ.α.

 Τα εμπόδια για το άνοιγμα των αγορών είναι κατά κύριο λόγο
ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ.

 Οι Τρίτες χώρες επικαλούνται την φυτοϋγειονομική
επικινδυνότητα των φυτικών προϊόντων που πρόκειται να
εξαχθούν και ξεκινούν επίπονες τεχνικές διαπραγματεύσεις που
μπορεί να διαρκέσουν από 3 έως και 7 έτη.



 Το αίτημα πρόσβασης στην αγορά προϋποθέτει

κατάθεση τεχνικού φακέλου με αναλυτικά στοιχεία

που αφορούν
 το φυτοϋγειονομικό προφίλ των εχθρών της καλλιέργειας,

 εδαφοκλιματικά στοιχεία,

 καλλιεργητικές τεχνικές,

 μεθόδους καταπολέμησης των εχθρών,

 δυναμικό παραγωγής κ.α.

 που ακολουθείται από διαπραγματεύσεις στην βάση

επιστημονικά τεκμηριωμένων απόψεων.







Ακτινίδιο

























 Ιεράρχηση των εμπλεκόμενων 

Φορέων

Επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς

Ενεργή αλληλεπίδραση

Ίση κατανομή πληροφοριών

Καλές Πρακτικές Συνεργασίας

Σαφή χρονοδιαγράμματα

Όχι προφανής συμπεριφορές 

 προτιμήσεων

Καλές Πρακτικές Αναφοράς

Λεπτομερής αναφορά

Έγκαιρη Αναφορά

Συμμετοχή των Μ.Μ.Ε.






