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EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα:                04/10/2019 
Αριθ. Πρωτ.:        10337 / 250741 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ:  ΟΠΩΣ Ο Π.∆. 

 
  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Λ. Συγγρού 150 
Ταχ. Κωδ.: 176 71 Αθήνα 
Πληροφορίες: Χρ. Αραµπατζής, Στ. Ιωαννίδου  
Τηλέφωνο: 210 9287235, 2109287133 
FAX         : 210 9212090 
Email:  charampatzis@minagric.gr, 

stioannidou@minagric.gr   
 
ΘΕΜΑ: «Φυτοϋγειονοµικές απαιτήσεις της Αργεντινής για την εξαγωγή νωπών 

καρπών ακτινιδίων».   

Σχετικά µε το αντικείµενο του θέµατος σας ενηµερώνουµε τα εξής:  

1. Οι Έλληνες εξαγωγείς, από τον Απρίλιο 2019, έχουν την δυνατότητα να εξάγουν 

νωπούς καρπούς ακτινιδίου (Actinidia chinensis και Actinidia deliciosa) στην 

Αργεντινή. Οι φυτοϋγειονοµικές απαιτήσεις της Αργεντινής γνωστοποιήθηκαν στην 

υπηρεσία µας από την φυτοϋγειονοµική υπηρεσία της Αργεντινής (SENASA).  

2. Πριν την εξαγωγή απαιτείται η επικοινωνία των εξαγωγέων, ή των αντιπροσώπων 

τους στην Αργεντινή, µε την φυτοϋγειονοµική υπηρεσία της Αργεντινής (SENASA) 

για την απόκτηση άδειας εισαγωγής. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν 

στο εµαιλ: afidi@senasa.gob.ar.  

3. Για την εξαγωγή ακτινιδίων στην Αργεντινή απαιτείται Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας. 

4. Τα Ελληνικά ακτινίδια εισάγονται  στην Αργεντινή, µόνο απο τα εξής σηµεία 

εισόδου της Αργεντινής:  

α) PORT OF BUENOS AIRES,  

β) THE MINISTRO PISTARINI INTERNATIONAL AIRPORT και   

γ) USPALLATA (via Chile).  

5. Οι φυτοϋγειονοµικές απαιτήσεις διαφέρουν ανάλογα µε το σηµείο εισόδου, στο 

οποίο κατευθύνεται η αποστολή των ακτινιδίων, και συγκεκριµένα:  

α) Εισαγωγή ακτινιδίων από τα σηµεία εισόδου, PΟRT OF BUENOS AIRES και 

MINISTRO PISTARINI INTERNATIONAL AIRPORT (EZEIZA).  
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• Στο σηµείο 11 (Additional Declaration) του Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας  θα 

αναγράφεται το κάτωθι κείµενο: 

The consignment was found free according to the results of the official 

laboratory test Νο (……) / Dated (….) from: Allothrombium 

fuliginosum, Brevipalpus californicus, Brevipalpus essigi.  

The consignment was inspected and found free from: Encarsia 

berlesei, Metcalfa pruinosa, parabemisia myricae, Anarsia lineatella, 

Hyphantria cunea, Orgyia antique, stathmopoda auriferella.  

The consignment is free from leaves / vegetable debris.  

• Στην αποστολή ακτινιδίων λαµβάνει χώρα ενδελεχής έλεγχος 600 καρπών / 

ανά εµπορευµατοκιβώτιο (container) σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο 

διεθνές πρότυπο ISPM 31 της IPPC/FAO (κατευθυντήριες οδηγίες για την 

εφαρµογή του διεθνούς προτύπου ISPM 31 έχουν αποσταλεί προς τις 

υπηρεσίες µε το Α.Π 6225/73366/30-06-2015 έγγραφο µας). Σκοπός του 

ελέγχου είναι η πιστοποίηση ότι η αποστολή είναι απαλλαγµένη από 

επιβλαβείς οργανισµούς ενδιαφέροντος για την Αργεντινή.   

• Για την ποσότητα του καρπών που θα λαµβάνονται κατά την δειγµατοληψία 

και θα στέλνονται  στο ΜΦΙ για εργαστηριακή ανάλυση, οι φυτοϋγειονοµικοί 

ελεγκτές επικοινωνούν µε το εργαστήριο Εντοµολογίας και Γεωργικής 

Ζωολογίας του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (υπεύθυνοι: ∆ρ. 

∆ηµήτριος Παπαχρήστος και ∆ρ. Ελευθερία Καπαξίδη).  

  

β) Εισαγωγή ακτινιδίων από το σηµείο εισόδου USPALLATA (via Chile).  

• Στο σηµείο 11 (Additional Declaration) του Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας  θα 

αναγράφεται το κάτωθι κείµενο: 

The consignment was found free according to the results of the official 

laboratory test Νο (……) / Dated (….) from: Allothrombium 

fuliginosum, Brevipalpus californicus, Brevipalpus essigi.  

The consignment was inspected and found free from: Encarsia 

berlesei, Metcalfa pruinosa, parabemisia myricae, Anarsia lineatella, 

Hyphantria cunea, Orgyia antique, stathmopoda auriferella.  

The consignment is free from leaves / vegetable debris.  

• Η αποστολή υφίσταται ψυχρή µεταχείριση κατά την διαµετακόµιση (In transit 

cold treatment), σύµφωνα µε το πρωτόκολλο T107-a-1 του εγχειριδίου 

φυτοϋγειονοµικών µεταχειρίσεων του USDA/APHIS, για την 

φυτοϋγειονοµική της εξυγίανση λόγω της µύγας της µεσογείου (Ceratitis 
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capitata). Το εγχειρίδιο του APHIS/USDA ανευρίσκεται στον σύνδεσµο: 

https://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/manuals/ports/downloads/tr

eatment.pdf. 

• Στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας, στο Σηµείο 12. (Treatment), πρέπει να 

αναγράφεται η φράση: “In transit cold treatment”.  

• Στο Σηµείο 14. (Duration and temperature), πρέπει να αναγράφεται ο 

συνδυασµός χρόνου και θερµοκρασίας που εφαρµόζεται.  

• Συµπληρώνεται από τον φυτοϋγειονοµικό ελεγκτή το συνηµµένο υπόδειγµα 

για την ψυχρή µεταχείριση in transit, το οποίο συνοδεύει το πιστοποιητικό 

φυτοϋγείας.  

• Στην αποστολή ακτινιδίων λαµβάνει χώρα ενδελεχής έλεγχος 600 καρπών / 

ανά εµπορευµατοκιβώτιο (container) σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο 

διεθνές πρότυπο ISPM 31 της IPPC/FAO (κατευθυντήριες οδηγίες για την 

εφαρµογή του διεθνούς προτύπου ISPM 31 έχουν αποσταλεί προς τις 

υπηρεσίες µε το Α.Π 6225/73366/30-06-2015 έγγραφο µας). Σκοπός του 

ελέγχου είναι η πιστοποίηση ότι η αποστολή είναι απαλλαγµένη από 

επιβλαβείς οργανισµούς ενδιαφέροντος για την Αργεντινή.   

• Για την ποσότητα του καρπών που θα λαµβάνονται κατά την δειγµατοληψία 

και θα στέλνονται  στο ΜΦΙ για εργαστηριακή ανάλυση, οι φυτοϋγειονοµικοί 

ελεγκτές επικοινωνούν µε το εργαστήριο Εντοµολογίας και Γεωργικής 

Ζωολογίας του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (υπεύθυνοι: ∆ρ. 

∆ηµήτριος Παπαχρήστος και ∆ρ. Ελευθερία Καπαξίδη).  

Παρακαλούνται οι αρµόδιες φυτοϋγειονοµικές υπηρεσίες της χώρας, για την 

ενηµέρωση των Ελλήνων εξαγωγέων.   

Η Υπηρεσίας µας είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή 

διευκρίνιση. 

  

Συνηµµένo: 
Υπόδειγµα ψυχρής µεταχείρισης in transit 

 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

   ∆ρ Α. ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ 
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Hellenic Republic……………
Regional Unit of ………………
Department of Quality and Phytosanitary Inspection 
Postal address: ………………
Telephone: ……………………
Fax: ……………………………

 
Date:                                   
 
Vessel Name:                  
 
Expected Arrival Date:  
 
Container Number :  
 
Seal Number of the Container:  
 
Serial Number of the Container Logger: 
 
Product: Fresh Kiwi Fruits 
 
SENSOR CALIBRATION 
 

1 

Sensor-1  

Sensor-2  

Sensor-3  

 
POSITION OF THE SENSORS 
 
SENSOR-1:  
 
SENSOR-2:  
 
SENSOR-3:  
 
Temperature recording during charging:
 
Min:  0C max: 0C 
 
Number of Boxes:  
 
Number of fruits per box:  
 
Gross Weight:  
 
Net Weight:   
 
Phytosanitary Certificate:  
 
Address of Consignee:  
 
Place:                                 Date :                                            

ARGENTINA\ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 

…………………………… 
…………………………. 

Department of Quality and Phytosanitary Inspection  
…………………………… 
…. 
… 

«KIWI COLD TREATMENT» 

                                Destination Country:  

              Declared point of Entry:  

Serial Number of the Container Logger:  

2 3 Time 

First recording of 
temperature after the 
loading of the Container

  

 
 Sensor-1 

  Sensor-2 

  Sensor-3 

Temperature recording during charging: 

  

                                           Signature:  

ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.DOCX 

First recording of 
temperature after the 
loading of the Container 

Time 
 
09:00am 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
1) Περιφερειακές Ενότητες 
∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 
Έδρες τους 
(Υπόψη: Προϊσταµένων ∆/νσης και φυτοϋγειονοµικών ελεγκτών) 
 
2) Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού 
Ελέγχου 
Έδρες τους 
(Υπόψη: φυτοϋγειονοµικών ελεγκτών) 
 
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 
Στ. ∆έλτα 8, Κηφισιά. ΤΚ 14561 
(Υπόψη ∆ρ. ∆. Παπαχρήστου και ∆ρ. Ε. Καπαξίδη) 
 
ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
Αχαρνών 2, Αθήνα 10176 
α) Γραφείο Υπουργού κ. Μ. Βορίδη 
β) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ΑΑΤ κ. Γ. Στρατάκου 
δ) Γραφείο Προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωργίας κ. Ι. Καλκούνου 
ε) Γραφείο Προϊσταµένης Γεν. ∆/νσης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίµων κα. Χρ. 
Παπαδηµητρίου 
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EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα:           26/09/2019 
Αριθ. Πρωτ.:    9987/241735 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ:  ΟΠΩΣ Ο Π.∆. 

 
  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Λ. Συγγρού 150 
Ταχ. Κωδ.: 176 71 Αθήνα 
Πληροφορίες: Χρ. Αραµπατζής  
Τηλέφωνο: 210 9287235 
FAX         : 210 9212090 
Email:  charampatzis@minagric.gr,  
 
ΘΕΜΑ: «Φυτοϋγειονοµικές απαιτήσεις της Ινδίας για την εξαγωγή καρπών 

ακτινιδίων και µήλων».    

 

Σχετικά µε το αντικείµενο του θέµατος σας ενηµερώνουµε τα εξής:  

 

Ι. Φυτοϋγειονοµικές απαιτήσεις για την εξαγωγή ακτινιδίων στην Ινδία.  

Οι  Έλληνες εξαγωγείς ακτινιδίου έχουν την δυνατότητα να εξάγουν ακτινίδια στην 

Ινδία, από το 2015, σύµφωνα µε τις επίσηµες φυτοϋγειονοµικές απαιτήσεις της χώρας 

οι οποίες περιλαµβάνουν την ψυχρή µεταχείριση πριν τη διαµετακόµιση (pre-

shipment cold treatment), όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Σε περίπτωση που έλληνες εξαγωγείς ακτινιδίων επιθυµούν να αποστείλουν ακτινίδια 

στην Ινδία µε τη µέθοδο της ψυχρής µεταχείρισης πριν την διαµετακόµιση (pre-

shipment cold treatment), πρέπει να ακολουθηθεί η κατωτέρω διαδικασία: 

Α) Η ψυχρή µεταχείριση πριν την διαµετακόµιση να εφαρµόζεται σε: α) 00C ή 

χαµηλότερη θερµοκρασία για 13 µέρες ή β) σε 0.55 0C ή χαµηλότερη 
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θερµοκρασία για 14 µέρες ή γ) σε 1.1 0C ή χαµηλότερη θερµοκρασία για 18 

µέρες. 

Β) Ο εξαγωγέας ενηµερώνει έγκαιρα την οικεία φυτοϋγειονοµική υπηρεσία της 

περιοχής του για την πρόθεση του να εξάγει ακτινίδια στην Ινδία. 

Γ)  Ο φυτοϋγειονοµικός ελεγκτής είναι παρών κατά την ηµέρα έναρξης της ψυχρής 

µεταχείρισης.    

∆) Με µέριµνα του εξαγωγέα και του φυτοϋγειονοµικού υπεύθυνου της 

επιχείρησης, τοποθετούνται στον θάλαµο, στον οποίο βρίσκονται τα ακτινίδια, 

τέσσερεις (4) αισθητήρες θερµοκρασίας για την µέτρηση της θερµοκρασίας του 

θαλάµου και της σάρκας των καρπών. Οι αισθητήρες καταγράφουν την 

θερµοκρασία ανά ώρα και διαθέτουν κατάλληλο καταγραφικό σύστηµα ώστε, 

στο τέλος της διαδικασίας της ψυχρής µεταχείρισης να µπορεί να διαπιστωθεί 

από τον φυτοϋγειονοµικό ελεγκτή η εκπλήρωση του επιθυµητού συνδυασµού 

χρονικής διάρκειας και θερµοκρασίας. 

Ε) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο φυτοϋγειονοµικός ελεγκτής 

πραγµατοποιεί ενδελεχή έλεγχο στους καρπούς για την διαπίστωση µη 

προσβολής τους από επιβλαβείς οργανισµούς ενδιαφέροντος για την Ινδία.   

Στ) Στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας, στο “Σηµείο 11. Additional Declaration” 
(Πρόσθετη δήλωση), πρέπει να αναγράφεται η συµµόρφωση µε τις 

φυτοϋγειονοµικές απαιτήσεις της χώρας και η εφαρµογή της ψυχρής 

µεταχείρισης πριν την διαµετακόµιση ως εξής:  

“ The consignment is free from a)Aspidiotus nerii (aucuba scale), b) Botryosphaeria 

dothidea, (canker of almond), c) Ceratitis capitata (Mediterranean fruit fly), d) Lobesia 

botrana (grape berry moth), e) Phytophthora cryptogea (tomato foot rot), f) Pseudomonas 

viridiflava (bacterial leaf blight of tomato (USA)).” 

Ζ) Στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας, στο “Σηµείο 12. Treatment” (Μεταχείριση), 
πρέπει να αναγράφεται η φράση: “Pre – shipment cold treatment and in transit 

refrigeration”. Στο “Σηµείο 14. Duration and temperature” (∆ιάρκεια και 
θερµοκρασία), πρέπει να αναγράφεται ο συνδυασµός χρόνου και 

θερµοκρασίας που χρησιµοποιήθηκε (σηµείο Α, περιπτώση α, ή β, ή γ).  

 

ΙΙ. Φυτοϋγειονοµικές απαιτήσεις για την εξαγωγή µήλων στην Ινδία.  

Οι  Έλληνες εξαγωγείς µήλων έχουν την δυνατότητα να εξάγουν µήλα στην Ινδία, 

σύµφωνα µε τις επίσηµες φυτοϋγειονοµικές απαιτήσεις της χώρας, οι οποίες 

δηµοσιεύτηκαν στην Επίσηµη Εφηµερίδα της κυβερνήσεως της Ινδίας στις 

18/09/2019.  Η εξαγωγή των µήλων στην Ινδία περιλαµβάνει τη ψυχρή µεταχείριση 
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τους, πριν τη διαµετακόµιση (pre-shipment cold treatment), όπως φαίνεται στον 

ακόλουθο πίνακα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σε περίπτωση που έλληνες εξαγωγείς µήλων επιθυµούν να αποστείλουν µήλα στην 

Ινδία µε τη µέθοδο της ψυχρής µεταχείρισης πριν την διαµετακόµιση (pre-shipment 

cold treatment), πρέπει να ακολουθηθεί η κατωτέρω διαδικασία: 

Α) Η ψυχρή µεταχείριση πριν την διαµετακόµιση να εφαρµόζεται σε α) 00C ή 

χαµηλότερη θερµοκρασία  για 13 µέρες ή β) σε 0.55 0C ή χαµηλότερη 

θερµοκρασία για 14 µέρες ή γ) σε 1.1 0C ή χαµηλότερη θερµοκρασία για 18 

µέρες. 

Β) Ο εξαγωγέας ενηµερώνει έγκαιρα την οικεία φυτοϋγειονοµική υπηρεσία της 

περιοχής του για την πρόθεση του να εξάγει µήλα στην Ινδία. 

Γ)  Ο φυτοϋγειονοµικός ελεγκτής είναι παρών κατά την ηµέρα έναρξης της ψυχρής 

µεταχείρισης.   

∆) Με µέριµνα του εξαγωγέα και του φυτοϋγειονοµικού υπεύθυνου της 

επιχείρησης, τοποθετούνται στον θάλαµο, στον οποίο βρίσκονται τα µήλα, 

τέσσερεις (4) αισθητήρες θερµοκρασίας για την µέτρηση της θερµοκρασίας του 

θαλάµου και της σάρκας των καρπών. Οι αισθητήρες καταγράφουν την 

θερµοκρασία ανά ώρα και διαθέτουν κατάλληλο καταγραφικό σύστηµα ώστε, 
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στο τέλος της διαδικασίας της ψυχρής µεταχείρισης να µπορεί να διαπιστωθεί 

από τον φυτοϋγειονοµικό ελεγκτή η εκπλήρωση του επιθυµητού συνδυασµού 

χρονικής διάρκειας και θερµοκρασίας. 

Ε) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο φυτοϋγειονοµικός ελεγκτής 

πραγµατοποιεί ενδελεχή έλεγχο στους καρπούς, για την διαπίστωση µη 

προσβολής τους από επιβλαβείς οργανισµούς ενδιαφέροντος για την Ινδία.   

Στ) Στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας, στο “Σηµείο 11. Additional Declaration” 
(Πρόσθετη δήλωση), πρέπει να αναγράφεται η συµµόρφωση µε τις 

φυτοϋγειονοµικές απαιτήσεις της χώρας και η εφαρµογή της ψυχρής 

µεταχείρισης πριν την διαµετακόµιση ως εξής:  

“ The consignment is free from a) Aculus schlechtendali (Apple rust mite), b)Adoxophyes 

orana (summer fruit tortrix), c) Ceratitis capitata (Mediterranean fruit fly), d) Cydia 

pomonella (Codling moth), e) Erwinia amylovora (fireblight), f) Forficula auricularia 

(European earwig), g) Harmonia axyridis (harlequin ladybird), h) Hoplocampa, i) 

Orthosia cerasi (common quaker), j) Phytophtora cryptogea (tomato foot rot), k) 

Pseudococcus viburni (obscure mealybug), l) Ametastegia, m) Cornus aspersum (common 

garden snail), n) Grapholitha funebrana (red plum maggot), o) Grapholitha molesta 

(oriental fruit moth), p)Operophtera brumata (winter moth),  q) Ostrinia nubilalis 

(European maize borer), r) Peridroma saucia (pearly underwing moth) s) Pseudomonas 

viridiflava (bacterial leaf blight of tomato (USA)), t)Venturia pyrina (black spot of pear).  

Ζ) Στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας, στο “Σηµείο 12. Treatment” (Μεταχείριση), 
πρέπει να αναγράφεται η φράση: “Pre – shipment cold treatment and in transit 

refrigeration”. Στο “Σηµείο 14. Duration and temperature” (∆ιάρκεια και 
θερµοκρασία), πρέπει να αναγράφεται ο συνδυασµός χρόνου και 

θερµοκρασίας που χρησιµοποιήθηκε (σηµείο Α, περίπτωση α ή β ή γ).  

 

ΙΙΙ. Από την λήψη του παρόντος, το έγγραφο µας µε Αριθ. πρωτ. 10936/144849/24-

10-2018 καταργείται.   

Παρακαλούνται οι αρµόδιες φυτοϋγειονοµικές υπηρεσίες της χώρας, για την 

ενηµέρωση των Ελλήνων εξαγωγέων.  Η Υπηρεσία µας είναι στη διάθεσή σας για 

κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 

Συνηµµένα:  
Φυτοϋγειονοµικές απαιτήσεις Ινδίας  
για ακτινίδια και µήλα                     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

                                                        ∆ρ Α. ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

1) Περιφερειακές Ενότητες  
∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 
Έδρες τους 
(Υπόψη: Προϊσταµένων ∆/νσης και φυτοϋγειονοµικών ελεγκτών) 
 

2) Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού 
Ελέγχου 
Έδρες τους 
(Υπόψη: φυτοϋγειονοµικών ελεγκτών) 
 

3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο  
Στ. ∆έλτα 8, Κηφισιά. ΤΚ 14561 
Υπόψη ∆ρ ∆. Παπαχρήστου, ∆ρ Μ. Χολέβα, ∆ρ. Ε. Βλουτόγλου  
 

 
 

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
Αχαρνών 2, Αθήνα 10176 
α) Γραφείο Υπουργού κ. Μ. Βορίδη 
β) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ΑΑΤ κ. Γ. Στρατάκου 
δ) Γραφείο Προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωργίας κ. Ι. Καλκούνου  
ε) Γραφείο Προϊσταµένης Γεν. ∆/νσης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίµων  

κα. Χρ. Παπαδηµητρίου 
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Θέμα: «Φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις Ινδίας και Αργεντινής για την εξαγωγή ακτινιδίων και μήλων »
ΣΧΕΤ.   1. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 9987/241735/26-09-2019 έγγραφο του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου 

του ΥΠΑΑΤ
2. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 10337/250741/04-10-2019 έγγραφο του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου 
του ΥΠΑΑΤ

Α. Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου (Σχετ. 1) που αφορά τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις 
της ΙΝΔΙΑΣ για την εξαγωγή στη Χώρα ακτινιδίων και μήλων σας σε ενημερώνουμε σχετικά για τα εξής:

1. Φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις για την εξαγωγή ακτινιδίων 
Οι Έλληνες εξαγωγείς ακτινιδίου έχουν την δυνατότητα να εξάγουν ακτινίδια στην Ινδία, από το 2015, και στις 
επίσημες φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της χώρας οι οποίες περιλαμβάνεται η ψυχρή μεταχείριση πριν τη 
διαμετακόμιση (preshipment cold treatment), όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

Σε περίπτωση που Έλληνες εξαγωγείς επιθυμούν να αποστείλουν ακτινίδια στην Ινδία με τη μέθοδο 
της ψυχρής μεταχείρισης πριν την διαμετακόμιση (preshipment cold treatment), η διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθηθεί περιγράφεται στο συνημμένο 1.

2. Φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις για την εξαγωγή μήλων
Οι Έλληνες εξαγωγείς μήλων έχουν την δυνατότητα να εξάγουν μήλα στην Ινδία, σύμφωνα με τις 

επίσημες φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της χώρας, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της 
κυβερνήσεως της Ινδίας στις 18/09/2019. Η εξαγωγή των μήλων στην Ινδία περιλαμβάνει τη ψυχρή 
μεταχείριση τους, πριν τη διαμετακόμιση (pre-shipment cold treatment), όπως φαίνεται στον ακόλουθο 
πίνακα

Πειραιάς
617150/10-10-2019
ΠΡΟΣ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΉΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ.ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
& ΑΛΙΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
Ταχ. Δ/νση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος
ΤΚ: 18545, Πειραιάς
Πληροφορίες: Ηρ. Μπουμπουράκας
e-mail: ibuburakas@yahoo.com 
Τηλέφωνο: 213-1602611 
FAX: 213-1602606

KOIN.  ΠΊΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΉΣ

mailto:ibuburakas@yahoo.com
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Σε περίπτωση που Έλληνες εξαγωγείς μήλων επιθυμούν να αποστείλουν μήλα στην Ινδία με τη μέθοδο 
της ψυχρής μεταχείρισης πριν την διαμετακόμιση (pre-shipment cold treatment), πρέπει να ακολουθηθεί 
διαδικασία που περιγράφεται στο συνημμένο 1:

Β. Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου (Σχετ. 2) που αφορά τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις 
της Αργεντινής για την εξαγωγή στη Χώρα ακτινιδίων σας σε ενημερώνουμε σχετικά για τα εξής:

 Οι Έλληνες εξαγωγείς, από τον Απρίλιο 2019, έχουν την δυνατότητα να εξάγουν νωπούς καρπούς 
ακτινιδίου (Actinidia chinensis και Actinidia deliciosa) στην Αργεντινή. Οι φυτοϋγειονομικές 
απαιτήσεις της Αργεντινής γνωστοποιήθηκαν στην υπηρεσία μας από την φυτοϋγειονομική 
υπηρεσία της Αργεντινής (SENASA).

 Πριν την εξαγωγή απαιτείται η επικοινωνία των εξαγωγέων, ή των αντιπροσώπων τους στην 
Αργεντινή, με την φυτοϋγειονομική υπηρεσία της Αργεντινής (SENASA) για την απόκτηση άδειας 
εισαγωγής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο e-mail: afidi@senasa.gob.ar.

 Για την εξαγωγή ακτινιδίων στην Αργεντινή απαιτείται Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας.
 Τα Ελληνικά ακτινίδια εισάγονται στην Αργεντινή, μόνο απο τα εξής σημεία εισόδου της Αργεντινής:

α) PORT OF BUENOS AIRES,
β) THE MINISTRO PISTARINI INTERNATIONAL AIRPORT και
γ) USPALLATA (via Chile).

 Οι φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις διαφέρουν ανάλογα με το σημείο εισόδου (συνημμένο 2)

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Α.Α

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ

Συνημμένα
1. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 9987/241735/26-09-2019 έγγραφο του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του ΥΠΑΑΤ
2. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 10337/250741/04-10-2019 έγγραφο του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του 
ΥΠΑΑΤ
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Πίνακας Διανομής

ΠΡΟΣ
ΣΕΚΛΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ sekla@otenet.gr
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ evep@pccip.gr
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ info@okaa.gr 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (Π.Σ.Ε.) info@ofae.gr
ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΑΕ sales@spanakos.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΑΑΤ, Δ/ΝΣΗ ΠΡOΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΜΗΜΑ 
ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

syg051@minagric.gr 

ΠΚΠΦ&ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ fyto@minagric.gr 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ant.peiraios@patt.gov.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ gdaok@patt.gov.gr 
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