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ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ & 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ 

Οι καρποί εσπεριδοειδών πρέπει υποχρεωτικά να διακινούνται απαλλαγµένοι από φύλλα και 
ποδίσκους προκειµένου να αποτραπεί η διάδοση σοβαρής ασθένειας που βλάπτει την 

καλλιέργεια τους. 
Η συλλογή των καρπών εσπεριδοειδών πρέπει να γίνεται µε τοµή στο “αστέρι”,  ώστε τα φύλλα να µένουν 
µέσα στο χωράφι. Η διακίνηση των καρπών µε φύλλα και ποδίσκους απαγορεύεται ακόµη και για τοπικές 
µετακινήσεις προς το συσκευαστήριο.  

Επιτρέπεται µόνο η εµπορία καρπών χωρίς φύλλα και κοτσάνι µε ευθύνη του κατόχου 
εµπόρου ή παραγωγού. 

Η διακίνηση-εµπορία καρπών µε φύλλα και ποδίσκους απαιτεί έκδοση φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου που 
εκδίδεται από τις περιφερειακές ενότητες µόνο σε περιπτώσεις φυτών πού παράγονται σε φυτώρια µετά από 
επίσηµους ελέγχους.  
Είναι σκόπιµο οι παραγωγοί & οι διακινητές  εσπεριδοειδών  να   ενηµερώσουν   τους   καταναλωτές   ότι   η   
διακίνηση  των συγκεκριµένων καρπών χωρίς ποδίσκο & φύλλα απορρέει από την Φυτοϋγειονοµική Νοµοθεσία 
έτσι ώστε να µην θεωρούν ότι οι καρποί αυτοί δεν είναι φρέσκοι ή ξενικής προέλευσης.  
     

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 
Η τυποποίηση, συσκευασία και σήµανση για όλα τα νωπά οπωροκηπευτικά  είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ τόσο 
κατά την διακίνηση στο εσωτερικό των Κρατών Μελών όσο και στα εξαγόµενα αλλά και εισαγόµενα προς και 
από τις Τρίτες Χώρες [ ΚΑΝ (ΕΚ)1234/2007 &  ΚΑΝ(ΕΚ)543/2011]. 

Η διακίνηση προϊόντων χύµα ή σε παραγωγικές κλούβες ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. 
Όλα τα νωπά πρέπει να είναι συσκευασµένα σε συσκευασία µιας χρήσης και πρέπει να φέρουν ετικέτα που να 
παραπέµπει στην ταυτοποίηση του συσκευαστή-αποστολέα (µε τον αριθµό Μητρώου Εµπόρων Νωπών 
Οπωροκηπευτικών), στο είδος, την  ποικιλία, την καταγωγή και την κατηγορία του προϊόντος.    

 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Οι παραβάτες της φυτουγειονοµικής νοµοθεσίας τιµωρούνται µε ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σύµφωνα µε 
το νόµο 2147 /1952 (Α 155) και τις τροποποιήσεις αυτού µε ελάχιστο πρόστιµο τα 1500 ευρώ. Στους παραβάτες 
της νοµοθεσίας ποιοτικού ελέγχου εφαρµόζονται οι διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Γεωργίας  
313312/25.01.1994 (ΦΕΚ 52/τΒ΄/28.01.1994) όπως τροποποιήθηκε, «Κυρώσεις και διαδικασία επιβολής τους 
στα πλαίσια άσκησης ποιοτικού ελέγχου επί των νωπών οπωροκηπευτικών».   

 
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η 

 Βάση του άρθρου 113α, παρ. 3 του ΚΑΝ (ΕΚ) 1234/2007, «ο κάτοχος προϊόντων των τοµέων των 
οπωροκηπευτικών και των µεταποιηµένων οπωροκηπευτικών που καλύπτονται από τα πρότυπα εµπορίας δεν 

επιτρέπεται να εκθέτει τα προϊόντα αυτά ούτε να τα προσφέρει προς πώληση, να τα παραδίδει ή να τα εµπορεύεται 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο εντός της Κοινότητας παρά µόνον σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά, και είναι υπεύθυνος για 

τη διασφάλιση της  συµµόρφωσης  αυτής». 
Ως «κάτοχος» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει στην φυσική κατοχή του τα σχετικά προϊόντα 

σύµφωνα µε το άρθρο 3, παρ. 3 του ΚΑΝ (ΕΚ) 543/2011  
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