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ΘΕΜΑ: «Έλεγχοι στα ξύλινα μέσα συσκευασίας που συνοδεύουν τις αποστολές εξαγωγών»
ΣΧΕΤ.    Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10910/323098/02-12-2022 έγγραφο του ΥΠΠΑΤ 

Με αφορμή την πρόσφατή γνωστοποίηση (ανωτέρω σχετικό) της φυτοϋγειονομικής υπηρεσίας των 
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για την απόρριψη φορτίου μαρμάρων Ελληνικής επιχείρησης, λόγω 
απουσίας σήμανσης των Ξύλινων Μέσων Συσκευασίας (ΞΜΣ) σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο 
Φυτοϋγειονομικών Μέτρων ISPM 15), θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα παρακάτω:

1. Τα ΞΜΣ (κιβώτια, παλέτες, κουτιά, καφάσια, τύμπανα καλωδίων, σφήνες κ.α) που συνοδεύουν μια 
αποστολή αποτελούν δυνητικές πηγές εισόδου και εξάπλωσης σε μια χώρα επιβλαβών για τα φυτά 
οργανισμών.

2. Με σκοπό την αποφυγή της εισόδου και της εξάπλωσης των επιβλαβών οργανισμών μεσώ της 
χρήσης ΞΜΣ στο διεθνές εμπόριο, έχει υιοθετηθεί το Διεθνές Πρότυπο φυτοϋγειονομικών Μέτρων (ISPM 15) 
σύμφωνα με το οποίο τα ΞΜΣ θα πρέπει να υποστούν κατάλληλη μεταχείριση η οποία βεβαιώνεται από την 
τοποθέτηση σχετικής σήμανσης τα στοιχεία της οποίας παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα.  

Εξαίρεση αποτελούν τα ΞΜΣ από ακατέργαστη ξυλεία πάχους 6 mm ή μικρότερου και μεταποιημένη 
ξυλεία που έχει παραχθεί με τη χρήση κόλλας, θερμότητας, πίεσης ή με συνδυασμό αυτών.

Επισημαίνεται ότι:
✓ Για την διακίνηση αποστολών μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε. ΔΕΝ απαιτείται τα ξύλινα μέσα 

συσκευασίας να φέρουν σήμανση κατά ISPM 15, με εξαίρεση την Πορτογαλία.

Πειραιάς, 

ΠΡΟΣ: 
Β’ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΏΝ/ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 
ΠΕΙΡΑΙΑ
e-mail: gr4006@1981.syzefxis.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Τμήμα Φυτοϋγειονομικού και Ποιοτικού Ελέγχου
Ταχ. Δ/νση: Αιγάλεω 5 & Κάστορος
ΤΚ: 18545, Πειραιάς
Πληροφορίες: Μπουμπουράκας Ηρακλής
Τηλέφωνο: 2131602611
E-mail: ibuburakas@patt.gov.gr  
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3. Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση Προστασίας Φυτών που κυρώθηκε με το Ν. 3495/2006 (Α΄ 215), 
όπως ισχύει, η χώρα που πραγματοποιεί μια εξαγωγή έχει την υποχρέωση για την τήρηση των 
φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων της τρίτης χώρας εισαγωγής

4. Τα ξύλινα μέσα συσκευασίας που συνοδεύουν μια αποστολή φυτών, φυτικών προϊόντων και 
άλλων αντικειμένων ή εμπορευμάτων που προορίζονται να εξαχθούν από τη χώρα μας σε μια Τρίτη χώρα 
προβλέπεται να φέρουν σήμανση σύμφωνη με το ISPM 15, καθώς επίσης τα άρθρα 43 και 96 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

5. Η μη τήρηση των φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων μια τρίτης χώρας κατά τις εξαγωγές συνιστούν 
παραβάσεις φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 34α) του Ν. 2147/1952 (Α΄155).

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ενημερώνετε άμεσα την Υπηρεσίας μας για τις 
περιπτώσεις αποστολών με απουσία ή ελλιπή σήμανση των ΞΜΣ προκειμένου να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες. 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
α.α

Αναστασία Παπαληθείου
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΣ
Β΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ gr4006@1981.syzefxis.gov.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΕΚΛΑ, Σύνδεσμος Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών info@sekla.gr
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ info@okaa.gr 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ – ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & 
ΑΘΗΝΩΝ

info@syetapa.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ evep@pcci.gr
ΥΠΑΑΤ, Δ/ΝΣΗ ΠΡOΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΜΗΜΑ 
ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

syg051@minagric.gr 

ΠΚΠΦ&ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ fyto@minagric.gr 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΣΩ ΙΡΙΔΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΣΩ ΙΡΙΔΑ
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