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Αποχώρηση του ΗΒ

 Με Συμφωνία 
(π.χ ΕΛΒΕΤΙΑ, προνομιακή 
σχέση, αναγνώριση 
ισοδυναμίας)

• Χωρίς Συμφωνία 
◦ παύει να ισχύει η κοινή 

Ενωσιακή φυτοϋγειονομική 
νομοθεσίας ως προς το 
Ηνωμένο Βασίλειο. 

◦ Το Ηνωμένο Βασίλειο θα 
αντιμετωπίζεται ως Τρίτη Χώρα. 



Ι. Εισαγωγή Φυτών, Φυτικών Προϊόντων 
ή άλλων αντικειμένων στην Ε.Ε

 Σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, 
απαγορεύεται η εισαγωγή   στην Ένωση   ορισμένων   φυτών,   
φυτικών   προϊόντων   και   άλλων αντικειμένων   που   απαριθμούνται   
στο   παράρτημα   ΙΙΙ   μέρη   Α   και   Β   της οδηγίας 2000/29/ΕΚ. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, ορισμένα φυτά, 
φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο 
παράρτημα IV μέρος Α της οδηγίας 2000/29/ΕΚ  επιτρέπεται  να  
εισάγονται  στην  Ένωση  μόνον  εάν  ανταποκρίνονται στις ειδικές 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο εν λόγω μέρος.

 Από  την  ημερομηνία  αποχώρησης,  η  εισαγωγή  φυτών,  φυτικών  
προϊόντων  και άλλων αντικειμένων από το Ηνωμένο Βασίλειο στην ΕΕ-
27 θα διέπεται από την εν λόγω οδηγία.  



Εισαγωγή στην  ΕΕ 
ξύλινων  μέσων  
συσκευασίας:
Συμμόρφωση με  το  
διεθνές πρότυπο για τα 
φυτοϋγειονομικά μέτρα 
με το Διεθνές Πρότυπο 
Φυτοϋγειονομικών 
μέτρων 
(ISPM 15- FAO)

Ι. Εισαγωγή Φυτών , Φυτικών 
Προϊόντων ή άλλων αντικειμένων στην 
Ε.Ε



ΙΙ. Επίσημοι Έλεγχοι για τις εισαγωγές Φυτών, 
Φυτικών Προϊόντων ή άλλων αντικειμένων στην 
Ε.Ε 
 άρθρο 13 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, μέρος Β του παραρτήματος V 

πιστοποιητικό φυτοϋγείας 
 άρθρο 13α, καθένα από τα εν λόγω εμπορεύματα υποβάλλεται σε 

λεπτομερή έλεγχο εγγράφων, έλεγχο ταυτότητας και φυσικό έλεγχο.
 Από τις 14 Δεκεμβρίου 2019, τα προϊόντα αυτά θα υπόκεινται στους 

ελέγχους κατά την εισαγωγή που προβλέπουν τα άρθρα 44 έως 64 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 για τους επίσημους ελέγχους. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ οι ειδικοί όροι σχετικά με τη διακίνηση και την εισαγωγή 
φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που υπόκεινται στις 
φυτοϋγειονομικές διατάξεις του δικαίου της Ένωσης επικαιροποιούνται 
τακτικά. 



ΙΙΙ. Εξαγωγές Φυτών, Φυτικών 
Προϊόντων ή άλλων αντικειμένων στο 
Ηνωμένο Βασίλειο
 https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-

plant-products-if-theres-no-withdrawal-deal#importing-plants-and-
plant-products-from-third-countries-via-the-eu 

 Η πλειονότητα των φυτών και φυτικών προϊόντων προέλευσης χωρών 
της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων φρούτων, λαχανικών και ανθέων) θα 
συνεχίσουν να εισέρχονται ελεύθερα στο ΗΒ, δηλ. όπως ισχύει σήμερα.

 Μία βασική αλλαγή στην διαδικασία που θα ισχύσει μετά την έξοδο του 
ΗΒ από την ΕΕ: “Τα φυτά και τα προϊόντα φυτικής παραγωγής 
που διακινούνται επί του παρόντος βάσει του καθεστώτος 
φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου της ΕΕ (EU plant passport 
scheme) θα υπόκεινται πλέον σε ελέγχους εισαγωγής από το ΗΒ 
και θα πρέπει να συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας”





Πρακτικά Βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει μία 
Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Εξαγωγική Επιχείρηση για την 
εξαγωγή Φυτών-Φυτικών Προϊόντων στην Αγγλία ή 
Ουαλία μετά την αποχώρηση του Η.Β.

1.Εγγραφή ως εισαγωγέας στην ιστοσελίδα PEACH= Procedure for Electronic 
Application for Certificates from the Horticultural Marketing Inspectorate

2.Παροχή βεβαίωσης ότι μια ελεγχόμενη αποστολή προϊόντων εισέρχεται στο ΗΒ 
συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας που έχει εκδοθεί στη χώρα 
εξαγωγής (ή επανεξαγωγής)

3.Ανάρτηση πρότερης κοινοποίησης μιας αποστολής πριν την φυσική άφιξή της, 
στην ιστοσελίδα PEACH (σαρωμένα αντίγραφα του Πιστοποιητκού Φυτοϋγείας, 
της φορτωτικής, του τιμολογίου της εταιρείας διανομής, του αιτήματος 
διακίνησης φορτίου κλπ)

4.Παράδοση με κανονικό ταχυδρομείο πρωτότυπου αντίγραφου του Πιστοποιητικού 
Φυτοϋγείας εντός 3 ημερών από την άφιξη της αποστολής των προϊόντων στο ΗΒ



Πως θα πραγματοποιούνται οι 
Συνοριακοί Έλεγχοι στο Η.Β.

Τα διακινούμενα φυτά  και φυτικά προϊόντα καταγωγής ΕΕ δεν θα 
ακινητοποιούνται στα σύνορα κατά την εισαγωγή τους στο ΗΒ

Η αρμόδια βρετανική φυτοϋγειονομική υπηρεσία πραγματοποιεί εξ’ 
αποστάσεως τον έλεγχο εγγράφων και ταυτότητας

Πρόκειται για ελέγχους με τη χρήση των εγγράφων που έχουν 
υποβληθεί στην ιστοσελίδα PEACH στο πλαίσιο της πρότερης-
προκαταρκτικής κοινοποίησης και δεν θα απαιτεί την 
ακινητοποίηση των εμπορευμάτων στο εσωτερικό της χώρας



Πως θα πραγματοποιούνται οι 
Συνοριακοί Έλεγχοι στο Η.Β.

 Οι έλεγχοι αυτοί θα έχουν μια οικονομική επιβάρυνση η οποία θα καθορίζεται 
από την αρμόδια φυτοϋγειονομική αρχή

 Οι φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές του ΗΒ θα συνεχίσουν να διενεργούν επιτόπιους 
ελέγχους στο εσωτερικό της χώρας σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική για τους 
εσωτερικούς ελέγχους (no charge inspections) 

 Για απευθείας εξαγωγές σε Σκωτία ή Βόρεια Ιρλανδία ο εξαγωγέας θα πρέπει να 
ανατρέξει στις αντίστοιχες φυτοϋγειονομικές αρχές για περαιτέρω πληροφορίες 



Οι φυτοϋγειονομικές υπηρεσίες της 
χώρας μας έχουν ενημερωθεί 
λεπτομερώς με το υπ’ αριθμ. 
11265/149002/31-10-2018 

αναλυτικό έγγραφο της Δ/νσης μας. 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ !!!!!
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