
Θέμα : Ενημέρωση επαγγελματιών παραγωγής – εμπορίας πολλαπλασιαστικού 
υλικού.
Σχετ.: 

1. Π.Δ. 37/2021 (Α 94)
2. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2031

Α. Παρουσία του Μαύρου Ακανθώδη Αλευρώδη (Aleurocanthus spiniferus) στην 
Π.Ε. Αιτωλ/νίας.

Η ΔΑΟΚ Αιτωλ/νίας με Δελτία Τύπου που έχει εκδώσει, έχει γνωστοποιήσει την 
παρουσία του οργανισμού καραντίνας Μαύρος Ακανθώδης Αλευρώδης (Aleurocanthus 
spiniferus) σε περιοχές του νομού. Το έντομο έχει εντοπιστεί στις τοπικές κοινότητες 
Αβώρανης, Παναιτωλίου, Καινουρίου, Μυρτιάς, Δοκιμίου, Παππαδάτες (Μακρυνείας) 
και στην τοπική κοινότητα του Μενιδίου. Επίσης από πρόσφατα αποτελέσματα του 
προγράμματος Επισκοπήσεων έχει εντοπιστεί στην Π.Ε. Άρτας και Π.Ε. Πρέβεζας.

Ο Μαύρος Ακανθώδης Αλευρώδης έχει ξενιστές αρκετά είδη φυτών που είναι 
συνηθισμένα στην εμπορική δραστηριότητα πολλαπλασιαστικού υλικού και στις 
συναλλαγές μεταξύ των επαγγελματιών του χώρου (φυτωριούχους, κέντρα εμπορίου, 
ιδιοκτήτες καταστημάτων γεωργικών εφοδίων, επαγγελματίες πρασίνου). Ξενιστές είναι 
τα εσπεριδοειδή, το αμπέλι, η αχλαδιά, η μηλιά, η τριανταφυλλιά, η δάφνη και πολλά 
άλλα οπωροφόρα και καλλωπιστικά. 

Για το λόγο αυτό συνιστούμε την ιδιαίτερη προσοχή των επαγγελματιών του 
χώρου, τόσο αυτών που δραστηριοποιούνται στις παραπάνω αλλά και στις όμορες αυτών 
περιοχές, ούτως ώστε να αποφευχθεί η γρήγορη εξάπλωση του παθογόνου. 

Συνιστάται οι υπεύθυνοι γεωπόνοι επαγγελματίες του χώρου:
 Να επιθεωρούν συχνά τα φυτά σε φυτώρια και κέντρα εμπορίου, και να 

λαμβάνουν όλα τα μέτρα για την υγεία των φυτών.
 Να επιθεωρούν τα φυτά κατά την αγορά ή παραλαβή τους.
 Να εκδίδουν, όπως οφείλουν, διαβατήρια φυτοϋγείας στα παραγόμενα φυτικά είδη 

ή να τα απαιτούν για τα φυτά που αγοράζουν-διακινούν.
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 Οι επαγγελματίες πρασίνου να μην μεταφέρουν υπολείμματα φυτών προς 
καταστροφή (κλαδέματα) έκτος των ορίων των παραπάνω περιοχών.

 Να ενημερώνουν άμεσα τις υπεύθυνες αρχές για την εμφάνιση του παθογόνου σε 
άλλες περιοχές.

Β. Εγγραφή στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο
Σύμφωνα με την παραπάνω σχετική νομοθεσία (σχετ. 1) εγγράφονται στο 

Μητρώο επαγγελματιών / υπεύθυνων επιχειρήσεων (Φυτοϋγειονομικό Μητρώο) όλα τα 
προσώπα που ασχολούνται με δραστηριότητες που αφορούν φυτά, φυτικά προϊόντα.

Αναλυτικότερα στο επίσημο μητρώο εγγράφονται όλοι οι επαγγελματίες που 
«εισάγουν στην Ένωση ή διακινούν σε αυτήν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα 
για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας ή υγειονομικό διαβατήριο» (παρ. 1α του 
άρθρου 65 του κανονισμού(ΕΕ)2016/2031). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλοι οι 
φυτωριούχοι, κέντρα εμπορίας φυτωρίων, καταστήματα γεωργικών εφοδίων και 
επαγγελματίες πρασίνου, δραστηριότητες στις οποίες απαιτείται η εμπορία φυτών που 
συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

Παρακαλούνται οι επαγγελματίες του χώρου να προχωρήσουν στην εγγραφή στο 
Φυτοϋγειονομικό Μητρώο σε συνεννόηση με τους Γεωπόνους του τμήματος Ποιοτικού 
και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟΚ Αιτ/νίας. Στις περιπτώσεις επαγγελματιών που 
έχουν εγγραφεί σε προηγούμενα έτη απαιτείται επικαιροποίηση της δραστηριότητας τους 
χωρίς την υποχρέωση υποβολής εκ νέου αίτησης. Η εγγραφή είναι υποχρεωτική και στην 
περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, 
σύμφωνα με το ν.2147/1952 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

                                                                                           Ο Διευθυντής ΔΑΟΚ 

                                                                          Βλάχος Σάββας

Πίνακας Διανομής:

 Φυτωριούχοι

 Κέντρα Εμπορίου Φυτών

 Καταστήματα Γεωργικών Εφοδίων

 Επαγγελματίες Πρασίνου
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