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Σχετικά με την ανωτέρω Αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γ. Βλάχος, σας πληροφορούμε 
τα εξής: 

Στον τομέα της φυτοϋγείας από 14-12-2019 είναι σε ισχύ η νέα νομοθεσία της ΕΕ, όπως αυτή 
διαμορφώθηκε από τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 2016/2031 και 2017/625, καθώς και τους 
εκτελεστικούς και κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς τους. Σε προσαρμογή προς το νέο πλαίσιο, 
έχει εκδοθεί το π.δ. 37/2021 (Α΄94).   

Οι επίσημοι έλεγχοι και οι άλλες επίσημες δραστηριότητες του προαναφερθέντος Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 2017/625 αποτελούν δραστηριότητες δημοσίου συμφέροντος, τις οποίες οι αρμόδιες 
αρχές των Κρατών Μελών οφείλουν να εκτελούν με σκοπό την εξάλειψη, τον περιορισμό ή τη 
μείωση οποιωνδήποτε παραγόντων κινδύνου ενδέχεται να προκύψουν για την υγεία των φυτών 
[Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/2031].  

Για τη λήψη μέτρων προστασίας του φυτικού κεφαλαίου των Κρατών Μελών από επιβλαβείς 
οργανισμούς, η νέα Ενωσιακή φυτοϋγειονομική νομοθεσία, άρθρο 1 παράγραφος 2(ζ) και άρθρα 
78-80 του ως άνω Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/625, προβλέπει επιβολή ανταποδοτικών τελών 
από τα Κράτη Μέλη, προκειμένου να εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι πόροι για την 
πραγματοποίηση των επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων που απαιτεί το 
νέο κοινοτικό φυτοϋγειονομικό πλαίσιο. 

Για την εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με τους νέους κανονισμούς της φυτοϋγείας, εκδόθηκε η 
αριθ. 5579/158054/8-6-2022 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Καθορισμός των τελών για τους επισήμους ελέγχους και 
τις άλλες επίσημες δραστηριότητες του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 (L 095), που διεξάγονται για την 
εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τη φυτοϋγεία» (Β΄3114/20-6-2022), στην 
οποία καθορίστηκαν τα νέα τέλη. 

Σημειώνεται ότι, σε εφαρμογή της νέας Ενωσιακής φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας, έχει 
προκύψει σημαντική αύξηση στους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους που διενεργούνται από τις 
φυτοϋγειονομικές υπηρεσίες της χώρας [Δ.Α.Ο.Κ. των Π.Ε, Τ.Α.Α.&Ε. (Τμήματα Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Ελέγχων) και Π.Κ.Π.Φ.Π.&Φ.Ε. (Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών 
Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων] 
σε φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, η οποία οφείλεται: 

 στο γεγονός ότι πλέον απαιτείται έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων σε όλα τα φυτά 
προς φύτευση για να διακινηθούν στην επικράτεια της Ένωσης. 

 στην εμφάνιση νέων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας. 
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 στην υλοποίηση προγραμμάτων για την εκρίζωση ή τον περιορισμό επιβλαβών οργανισμών 
καραντίνας (π.χ. Μαύρος Ακανθώδης Αλευρώδης των Εσπεριδοειδών, εκτίμηση 
προσαρμοστικότητας νέων υποκειμένων εσπεριδοειδών ανθεκτικών στον ιό της Τριστέζας 
των εσπεριδοειδών κ.ά.). 

 στην υλοποίηση προγράμματος επίσημων επισκοπήσεων της χώρας για επιβλαβείς 
οργανισμούς καραντίνας (π.χ. Xylella fastidiosa) για την προστασία του φυτικού κεφαλαίου.  

 στο άνοιγμα νέων αγορών για την εξαγωγή αγροτικών προϊόντων και την έκδοση 
πιστοποιητικών φυτοϋγείας.  

Τα τέλη που εισπράττονται από τους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές για φυτά, φυτικά προϊόντα 
και άλλα αντικείμενα, κατατίθενται σε ποσοστό 80% στο Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και 
20% στο Κρατικό Προϋπολογισμό.  

Τα τέλη που εισπράττονται από τους Δασικούς φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές για φυτά, φυτικά 
προϊόντα και άλλα αντικείμενα, θα κατατίθενται σε ποσοστό 80% στο Πράσινο Ταμείο και 20% 
στο Κρατικό Προϋπολογισμό.  

Τα τέλη που εισπράττονται από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) για τις 
εργαστηριακές εξετάσεις επίσημων δειγμάτων που λαμβάνονται από τους φυτοϋγειονομικούς 
ελεγκτές της χώρας για φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, θα κατατίθενται σε 
ποσοστό 80% στο Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και 20% στο Κρατικό Προϋπολογισμό . 

Τα ποσά των φυτοϋγειονομικών τελών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση 
των επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 78 – 81  του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/625 και διατίθενται σε δαπάνες όπως είναι: 

α) η διενέργεια των επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων των Κανονισμών 
(ΕΕ) αριθ. 2017/625 και (ΕΕ) αριθ. 2016/2031 από τις αρμόδιες αρχές του π.δ. 37/2021, οι 
μακροσκοπικοί έλεγχοι, οι δειγματοληψίες, τα υλικά συσκευασίας των δειγμάτων και το κόστος 
αποστολής τους στα εργαστήρια για ανάλυση, 

β) οι δαπάνες για την υλοποίηση των προγραμμάτων επισκοπήσεων (Surveys) που προβλέπονται 
από εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της ταχυμεταφοράς των δειγμάτων 
και της χρηματοδότησης των επίσημων εργαστηρίων και τον συντονισμό αυτών από την κεντρική 
αρμόδια αρχή της περ. α΄ του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 (Α΄94), που είναι η Διεύθυνση 
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και 
των εργαστηρίων που συμμετέχουν στις εργαστηριακές αναλύσεις των επίσημων δειγμάτων, 

γ) το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και το κόστος των τεχνικών υλικών, 

δ) οι δαπάνες για την έκδοση των φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων των άρθρων 78 και 93 και των 
επίσημων πιστοποιητικών των άρθρων 94, 100, 101 και 102 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
2016/2031, καθώς και κάθε άλλου επίσημου εγγράφου ή επίσημης βεβαίωσης, 

ε) η διαμόρφωση των απαραίτητων εγκαταστάσεων των συνοριακών σταθμών ελέγχου, η 
προμήθεια των υλικών και του εξοπλισμού που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια των 
επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών 
φωτογραφικών μηχανών, καμερών, ηλεκτρονικών συστημάτων αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και σαρωτών και η συντήρηση αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 64 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/625 και τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/1014 της 
Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 2019 (L 165),  

στ) οι δαπάνες για την εκπαίδευση, επιμόρφωση και ενημέρωση των ΕΥΦΥ (Επίσημοι Υπάλληλοι 
Φυτοϋγειονομικών Υπηρεσιών), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
2017/625, 

ζ) κάθε δαπάνη που αφορά στις υποχρεώσεις της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 
της χώρας ως σημείου επαφής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τις αρχές φυτοϋγειονομικού 
ελέγχου των άλλων Κρατών Μελών της Ε.Ε. και των Τρίτων Χωρών, 
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η) οι δαπάνες εκτύπωσης εντύπων, ενημερωτικών φυλλαδίων που αφορούν στην ενημέρωση 
των ενδιαφερομένων για την προστασία της χώρας από τους επιβλαβείς οργανισμούς, οι 
δαπάνες για ενημερωτικές εκδηλώσεις και ημερίδες, καθώς και οι πάσης φύσεως δαπάνες 
εκστρατειών ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης υπευθύνων επιχειρήσεων και κοινού σχετικά με 
επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας,  

θ) οι δαπάνες για τη διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης σχετικά με την εφαρμογή των σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης για επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας, σύμφωνα με το άρθρο 26 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/2031,  

ι) τα οδοιπορικά έξοδα και οι ημερήσιες εκτός έδρας αποζημιώσεις των φυτοϋγειονομικών 
ελεγκτών της χώρας, στο πλαίσιο εφαρμογής των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 
νομοθεσία για τη φυτοϋγεία,  

ια) οι δαπάνες για μέσα ατομικής προστασίας και του λοιπού εξοπλισμού κατά την εκτέλεση του 
έργου των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών της χώρας,   

ιβ) η χρηματοδότηση των εργαστηρίων του άρθρου 8 του π.δ. 37/2021 και των εργαστηρίων των 
περ. α΄ έως δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ίδιου π.δ., ώστε να πληρούν τις υποχρεώσεις 
των άρθρων 37, 38, 100 και 101 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/625.   

Λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, στην οποία βρίσκονται την περίοδο αυτή 
οι επαγγελματίες παραγωγής, διακίνησης και εξαγωγής φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειμένων, τα νέα τέλη που καθορίστηκαν έχουν τις ελάχιστες δυνατές αυξήσεις, όταν τα 
αντίστοιχα τέλη σε άλλα Κράτη Μέλη της Ένωσης είναι πολλαπλάσια. Ενδεικτικά, στον πίνακα 
που ακολουθεί, παρουσιάζεται το κόστος για την έκδοση Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας σε Χώρες 
Μέλη της Ε.Ε. 

Χώρα Τιμή Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας 

Ολλανδία 68€ + 1.67€/ανά λεπτό απασχόλησης του 
φυτοϋγειονομικού ελεγκτή 

Γερμανία 29.5€ + 25€/ανά τέταρτο απασχόλησης του 
φυτοϋγειονομικού ελεγκτή με ελάχιστη συνολική τιμή 

τα 54.5€ 

Λουξεμβούργο 64€ 

Σουηδία 75€ 

Δανία 120€ 

Ισπανία 3€ ανά τόνο (για ένα κοντέινερ 20 τόνων τιμή 60€) 

Αυστρία 53.90€ + 84.5€ κόστος παρουσίας του 
φυτοϋγειονομικού ελεγκτή στην επιχείρηση 

Ιταλία 31.5€ + κόστος φυσικών ελέγχων και εξετάσεων σε 
εργαστήριο 

Βέλγιο 48€ + τέλη επιθεώρησης 

Ελβετία  50€ ανά φορτίο + 10€ ανά επιπλέον παρτίδα 
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Σε σχέση με το αυξημένο κόστος παραγωγής, αναφέρουμε ότι η Κυβέρνηση και το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προχώρησαν στη λήψη ευρύτερων αλλά και στοχευόμενων 
μέτρων για την ανακούφιση και στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Ειδικότερα, αναφέρουμε:  

 Στον τομέα των καυσίμων:  
α) Το μέτρο της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το αγροτικό πετρέλαιο 
για το 2022 (α. 50 του Ν. 4916/2022, ΦΕΚ Α΄/28.3.2022). Μάλιστα ανακοινώθηκε ότι, ο ΕΦΚ για 
το πετρέλαιο που αγόρασαν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες το α' εξάμηνο του 2022, θα τους 
επιστραφεί εντός του μηνός Αυγούστου αντί του Νοεμβρίου.  
β) Την επιδότηση στην αντλία του πετρελαίου κίνησης (diesel) με 0,12 ευρώ/λίτρο ή 0,15 
ευρώ/λίτρο με τον ΦΠΑ (α. 82 του Ν. 4916/2022, ΦΕΚ Α΄/28.3.2022). Η εν λόγω επιδότηση 
κάλυψε το τρίμηνο Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου και συνεχίζεται για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-
Σεπτέμβριο.  
γ) Την κάρτα καυσίμων (α. 81 του Ν. 4916/2022, ΦΕΚ Α΄/28.3.2022), την επιδότηση δηλαδή για 
την αγορά καυσίμων, η οποία ομοίως συνεχίζεται για το επόμενο τρίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου-
Σεπτεμβρίου.  

 Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας: την επιδότηση για την κάλυψη του 80% της ρήτρας 
αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος αγροτικής χρήσης Αυγούστου έως και 
Δεκεμβρίου, με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/13046/455/10-2-2022 απόφαση (Β΄560) «Χορήγηση 
επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές αγροτικής χρήσης» που εξέδωσε το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από κοινού με τα Υπουργεία Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας.  
Σημειώνουμε ότι, η ανωτέρω επιδότηση συνεχίζεται και για το 2022, από τον Ιανουάριο, με 
σχετική πρόβλεψη ανά μήνα.  

 Στον τομέα των λιπασμάτων: τη μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα από το 13% στο 
υπερμειωμένο 6% (Άρθρο 51 του Ν. 4916/2022, ΦΕΚ Α΄/28.3.2022). 
 

 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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