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Άδεια εγκατάστασης για μεταχείριση (χειρισμό) και σή−

μανση των ξύλινων μέσων συσκευασίας και της πρι−
στής ξυλείας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Της διατάξεις:
α) Του άρθρου 4 του ν. 2147/1952 (Α΄155) «Περί προ−

λήψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών 
των φυτών και περί οργανώσεως της Φυτοπαθολογικής 
Υπηρεσίας».

Β) Του ν. 2014/1992 (Α΄29) (91/683/ΕΟΚ, 85/574/ΕΟΚ, 
80/392/ΕΟΚ) με τον οποίο κυρώθηκε η σύμβαση του 
FAO της 6 Δεκεμβρίου 1951 της ισχύει.

Γ) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

Δ) Του β. διατάγματος «Περί εξουσιοδοτήσεως του 
Υπουργού Γεωργίας της έκδοσιν αποφάσεων συμφώ−
νως τω άρθρω 4 του υπ’ αριθμ. 2147 νόμου του 1952» 
(ΦΕΚ 205/τ.Α΄/17.9.1956).

Ε) Του π.δ. 365/2002 (Α΄307) «Μέτρα προστασίας κατά 
της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος  ή Τρίτη χώρα 
στη Χώρα ή μέσω της σε άλλο κράτος μέλος της Κοινό−
τητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά 
προϊόντα και κατά της εξάπλωσής της στο εσωτερικό 
της, σε συμμόρφωση της την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του 
Συμβουλίου και των Οδηγιών 92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 
93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 2001/33/ΕΚ, 2002/28/ΕΚ 
και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής.»

2. Την υπ’ αριθμ. Υ132/11.10.2004 (B΄1533/14.10.2004) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό.»

3. Το Διεθνές Πρότυπο Φυτοϋγειονομικών Μέτρων 
ISPM15 του Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων (IPPC/
FAO).

4. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού.

5. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264 (Β΄1432/14.10.05) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.», 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται:
α) τα διεθνώς αποδεκτά φυτοϋγειονομικά μέτρα του 

προτύπου του Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων 
ISPM15 (IPPC/FAO), που απαιτούνται για την εξάλειψη 
του κινδύνου από την εισαγωγή και διάδοση παθογόνων 
καραντίνας, με τα ξύλινα μέσα συσκευασίας, τα ξύλινα 
υλικά σφήνωσης και υποστήριξης φορτίων (dunnage) 
και η σήμανση αυτών. 

β) η έγκριση μεταχείρισης πριστής ξυλείας και η σή−
μανσή της ώστε να καλύπτονται οι φυτοϋγειονομικές 
απαιτήσεις της περίπτωσης α).

Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης, όπου γί−
νεται αναφορά σε ξύλινα μέσα συσκευασίας νοούνται 
και τα ξύλινα υλικά σφήνωσης και υποστήριξης φορτίων 
(dunnage).

Άρθρο 2
Επιτροπή

1. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης συ−
νιστάται σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση τριμελής 
Επιτροπή αποτελούμενη από ένα γεωπόνο, ο οποίος εί−
ναι υποχρεωτικά φυτοϋγειονομικός ελεγκτής, σύμφωνα 
με το άρθρο 2, Παράγραφος 1, περίπτωση ζ), σημείο iv) 
του π.δ. 365/2002 (Α΄307), όπως τροποποιήθηκε με το 
π.δ. 179/2005 (Α΄229) και ο οποίος ασκεί καθήκοντα προ−
έδρου και δύο δασολόγους με ισάριθμους αναπληρωτές 
τους. Η Επιτροπή συνεπικουρείται από το γραμματέα 
με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της 
Υπηρεσίας Γεωργίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδι−
οίκησης. Τα μέλη της Επιτροπής και ο γραμματέας ορί−
ζονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη. Τη συμμετοχή 
των δασολόγων στην εν λόγω Επιτροπή εισηγούνται οι 
Περιφερειακές Διευθύνσεις Δασών.
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2. Η Επιτροπή συγκαλείται με φροντίδα του προέδρου 
της και συνεδριάζει στη Υπηρεσία Γεωργίας της Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης. Έργο της Επιτροπής είναι:

α) η μελέτη της αίτησης και του φακέλου που τη 
συνοδεύει.

β) η επιτόπια αξιολόγηση της αίτησης.
γ) η σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου, με εισήγηση επί της 

αίτησης, προς τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Πα−
ραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, και

δ) οι έλεγχοι των επιχειρήσεων που είναι καταχωρημέ−
νες στο Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφοι 
1 και 2.

Υπάρχει απαρτία όταν παρίστανται και τα τρία μέλη 
της και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία.

3. α) Στις φάσεις του επιτόπιου αρχικού ελέγχου για 
τη χορήγηση μιας σήμανσης ή των εκτάκτων ελέγχων, 
δύναται η Επιτροπή, κατά περίπτωση, να ζητά τη συμ−
μετοχή ενός έμπειρου ειδικού επιστήμονα, χωρίς το 
δικαίωμα ψήφου, στα θέματα της τεχνολογίας του ξύ−
λου, από κατάλογο που συντάσσει και επικαιροποιεί η 
Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουρ−
γείου Aγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

β) Οι δαπάνες μετακίνησης, οι ημερήσιες αποζημιώ−
σεις και οι διανυκτερεύσεις σύμφωνα με το Ν. 2685/1999 
των μελών της Επιτροπής και του ανωτέρω έμπειρου 
ειδικού επιστήμονα βαρύνουν τις πιστώσεις της οικείας 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά, διαδικασίες έγκρισης
σήμανσης και ετήσιο τέλος ελέγχου

1. Κάθε ενδιαφερόμενος για την έγκριση μιας εγκα−
τάστασης για τη χρήση της σήμανσης:

α) στα ξύλινα μέσα συσκευασίας που προβλέπεται 
από το ISPM15 ή / και 

β) στην πριστή ξυλεία που προορίζεται για την κατα−
σκευή ή και επισκευή των ξύλινων μέσων συσκευασίας 
που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφα−
σης, 

υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, διά της Υπηρεσίας Γεωργίας της οικείας 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπου η επιχείρηση έχει την 
εγκατάστασή της, συνοδευόμενη από φάκελο δικαιολο−
γητικών και νόμιμο αποδεικτικό καταβολής παραβόλου 
πεντακοσίων (500,00) ΕΥΡΩ, υπέρ του Κεντρικού Ταμεί−
ου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Η Υπηρεσία Γεωργίας της παραπάνω Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, χωρίς καθυστέρηση, διαβιβάζει στην:

α) Γραμματεία της Επιτροπής, ένα φάκελο με την αί−
τηση, τα δικαιολογητικά και τα έντυπα, όπως ορίζονται 
στο Παράρτημα Ι.

β) Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ένα 
πλήρη φάκελο, που συμπληρώνεται μετά τον επιτόπιο 
έλεγχο της Επιτροπής. Στον πλήρη φάκελο συμπεριλαμ−
βάνονται, όλες οι προβλεπόμενες δοκιμές του θαλάμου 
μεταχείρισης, καθώς και η έκθεση – εισήγηση της Επι−
τροπής όπως ορίζεται στο Παράρτημα VII.

3. Ο κάτοχος της άδειας έγκρισης υποχρεούται:
α) να καταβάλλει ετήσια τέλη ελέγχων, ποσού εκατό 

πενήντα (150,00) ΕΥΡΩ, υπέρ του Κεντρικού Ταμείου 

Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρχής γενομένης 
από το επόμενο ημερολογιακό έτος της έγκρισης και 
εντός του μηνός Φεβρουαρίου το βραδύτερο. 

β) να υποβάλλει αντίγραφα του σχετικού παραστα−
τικού καταβολής των ετησίων τελών, εντός πέντε (5) 
εργασίμων ημερών από την καταβολή των, στην Υπη−
ρεσία Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην 
οποία κατατέθηκε η Αίτηση και ο σχετικός φάκελος και 
στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διά 
της εν λόγω Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Η Υπηρεσία Γεωργίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης γνωστοποιεί εγγράφως, αμελλητί, στη Διεύ−
θυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την τυχόν μη 
καταβολή των ετησίων τελών.

4. Η μη έγκαιρη καταβολή των ετησίων τελών συνε−
πάγεται στην απόσυρση της άδειας εγκατάστασης για 
μεταχείριση, της έγκρισης σήμανσης και τη διαγραφή 
της επιχείρησης από το ΜΗΤΡΩΟ, με απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά 
από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

Η Υπηρεσία Γεωργίας της οικείας Νομαρχιακής Αυ−
τοδιοίκησης μπορεί να ενημερώνει την εγκεκριμένη 
επιχείρηση εντός του μηνός Δεκεμβρίου για την υπο−
χρέωση της καταβολής των ετησίων τελών, χωρίς αυτό 
να αποτελεί προϋπόθεση καταβολής τους.

Άρθρο 4
Έλεγχος πληρότητας της αίτησης

1. Η Επιτροπή ελέγχει την πληρότητα της αίτησης, 
των παραστατικών της (φάκελος) και εφ’ όσον είναι 
πλήρης, διενεργεί επιτόπιο έλεγχο και αξιολόγηση της 
αίτησης.

Για τις ανάγκες του επιτόπιου ελέγχου και αξιολόγη−
σης της αίτησης από την Επιτροπή είναι απαραίτητη 
η υποβολή δεδομένων με την αίτηση από τουλάχιστον 
μία δοκιμή στο θάλαμο μεταχείρισης.

2. Εάν ο φάκελος δεν είναι πλήρης, η επιτόπια εξέταση 
αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωσή του. Η Επιτροπή 
απέχει από την εξέταση του φακέλου και ενημερώνει 
εγγράφως τον αιτούντα για τις ελλείψεις και θέτει ορι−
σμένη εύλογη προθεσμία για τη συμπλήρωσή του.

3. Εάν οι ελλείψεις του φακέλου δεν συμπληρωθούν 
εντός της ορισθείσας προθεσμίας, ο φάκελος επιστρέ−
φεται στον αιτούντα με αποδεικτικό παραλαβής ή απο−
δεικτικό άρνησης παραλαβής του.

Άρθρο 5
Αξιολόγηση της αίτησης και επιτόπιος έλεγχος

1. Η Επιτροπή ελέγχει και αξιολογεί την εγκατάσταση 
της επιχείρησης επιτοπίως σχετικά με τα ακόλουθα:

1.1. Το είδος και τα χαρακτηριστικά της ξυλείας που 
χρησιμοποιεί, τις πηγές προμήθειας, το είδος της με−
ταχείρισης που ενδεχομένως έχει υποστεί, τη δυναμι−
κότητα σε κυβικά μέτρα (m3) ξυλείας, τον αριθμό τεμα−
χίων κατά είδος παραγόμενων ή και επισκευαζόμενων 
ξύλινων μέσων συσκευασίας.

1.2. Τη μέθοδο μεταχείρισης που εφαρμόζει η επιχεί−
ρηση για κάθε είδος:
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α) ξύλινου μέσου συσκευασίας που αιτείται τη σήμαν−
ση, σύμφωνα με το ISPM15 (Παράρτημα V, Μέρος Α΄),

ή / και
β) πριστής ξυλείας της οποίας αιτείται τη σήμανση 

για μεταχείριση, ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της 
παρούσας απόφασης (Παράρτημα V, Μέρος Β΄).

1.3. Τα στοιχεία της δοκιμής ή των δοκιμών στο θά−
λαμο μεταχείρισης, που υπέβαλε η επιχείρηση με την 
αίτηση καθώς και τα αποτελέσματα της δοκιμής ή των 
δοκιμών που έγιναν στο θάλαμο μεταχείρισης παρουσία 
της Επιτροπής, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλ−
ληλότητα και η επάρκειά του.

1.4. Την καταλληλότητα και επάρκεια των αποθηκευ−
τικών χώρων σε σχέση με το είδος και τον όγκο της 
ξυλείας που χρησιμοποιεί καθώς και τον αριθμό και το 
είδος των παραγόμενων ξύλινων μέσων συσκευασίας.

1.5. Το σύστημα διαχείρισης του φλοιού (π.χ. καύση ή 
ασφαλής απομάκρυνση) που προέρχεται από την επε−
ξεργασία της ξυλείας.

1.6. Η ξυλεία και τα ξύλινα μέσα συσκευασίας που δεν 
πληρούν τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της παρού−
σας απόφασης, αποθηκεύονται σε ξεχωριστούς χώρους 
οι οποίοι σημαίνονται, σύμφωνα με το Παράρτημα V, 
Μέρος Γ΄.

1.7. Η εγκατάσταση για την κατασκευή, επισκευή και 
σήμανση των ξύλινων μέσων συσκευασίας, σύμφωνα 
με το ISPM15, χρησιμοποιεί πριστή ξυλεία που πληροί 
τις απαιτήσεις του εν λόγω διεθνούς προτύπου, στους 
χώρους κατασκευής, επισκευής και σήμανσής των, απα−
γορεύεται να χρησιμοποιεί και να διατηρεί ταυτόχρονα 
ξυλεία ή ξύλινα μέσα συσκευασίας που δεν πληρούν της 
απαιτήσεις του εν λόγω διεθνούς προτύπου.

1.8. Το σύστημα τήρησης του αρχείου προμήθειας της 
ξυλείας και των παραγόμενων ή επισκευαζόμενων ξύλι−
νων μέσων συσκευασίας ώστε να μπορεί να ελέγχεται, 
η σχέση του όγκου της χρησιμοποιούμενης ξυλείας και 
του αριθμού των παραγομένων και επισκευαζομένων 
ξύλινων μέσων συσκευασίας.

1.9. Το σύστημα ιχνηλασιμότητας (tracing) αναφορικά 
με τη χρησιμοποιούμενη ξυλεία (προμηθευόμενη, παρα−
γόμενη, σημασμένη) καθώς και με τα παραγόμενα και 
επισκευαζόμενα σημασμένα ξύλινα μέσα συσκευασίας.

1.10. Τις γνώσεις του υπεύθυνου της επιχείρησης επί 
των διαδικασιών προμήθειας της κατάλληλης ξυλείας, 
κατασκευής, επισκευής και σήμανσης των ξύλινων μέσων 
συσκευασίας καθώς και των φυτοϋγειονομικών απαιτή−
σεων έγκρισης της σήμανσης, σύμφωνα με την παρούσα 
απόφαση και την κατανόηση τουλάχιστον των όρων και 
των διαδικασιών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ.

1.11. Το πρόγραμμα μακροσκοπικών ελέγχων, λήψης και 
αποστολής κατάλληλων δειγμάτων ξύλου στο επίσημο 
εργαστήριο, προκειμένου να επιβεβαιώνεται ότι:

i) η ξυλεία που προμηθεύεται ή και παράγει και
ii) τα ξύλινα μέσα συσκευασίας που παράγει ή και 

επισκευάζει,
σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, είναι απαλλαγ−

μένα από επιβλαβείς οργανισμούς.
1.12. Την ορθή εφαρμογή της μεταχείρισης που διενερ−

γείται στα ξύλινα μέσα συσκευασίας ή και στην πριστή 
ξυλεία, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

1.13. Την ορθή εφαρμογή μιας εγκριθείσας σήμανσης. 
Γίνεται έλεγχος εάν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της 
σήμανσης, όπως ορίζονται στο Παράρτημα V.

2. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου της αίτησης, του 
φακέλου που συνοδεύει την αίτηση και του επιτόπιου 
ελέγχου, η Επιτροπή εκθέτει στον υπεύθυνο της επι−
χείρησης τα συμπεράσματά της, με σκοπό να δοθούν 
τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις.

3. Ο έλεγχος από την Επιτροπή διενεργείται, σύμφωνα 
με τις τεχνικές λεπτομέρειες του Παραρτήματος VI.

4. Εφ’ όσον η Επιτροπή διαπιστώσει ελλείψεις στις 
φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις, ενημερώνει εγγράφως 
την επιχείρηση και ορίζει εύλογη προθεσμία για τη 
συμπλήρωσή τους.

5. Εάν μετά και τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί ότι 
πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, η 
Επιτροπή συντάσσει έκθεση ελέγχου – αξιολόγησης 
τουλάχιστον των παραπάνω σημείων και εισηγείται σχε−
τικά στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
σύμφωνα με το Παράρτημα VII.

Άρθρο 6
Έγκριση

1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προ−
στασίας Φυτικής Παραγωγής, εγκρίνεται η αίτηση άδει−
ας εγκατάστασης, χορηγείται η σήμανση, σύμφωνα με 
το Παράρτημα V, Μέρος Α΄ και Β και καταχωρείται στο 
Μητρώο των επιχειρήσεων του Παραρτήματος VΙΙΙ.

2. Η έγκριση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων δεν θίγει τις κείμενες διατάξεις για τυχόν 
αδειοδότηση μιας επιχείρησης από άλλες αρμόδιες 
αρχές.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις μιας επιχείρησης
που εγγράφεται στο μητρώο

1. Κάθε επιχείρηση που εγγράφεται στο Μητρώο υπό−
κειται στις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1.1. Να ορίζει εκπρόσωπό της, ο οποίος είναι έμπειρος 
στον τομέα της κατασκευής των ξύλινων μέσων συσκευ−
ασίας, γνωρίζει τις ισχύουσες φυτοϋγειονομικές απαιτή−
σεις και αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ της επιχείρησης, 
της Επιτροπής και των αρμοδίων υπηρεσιών.

1.2. Ιχνηλασιμότητα:
α) Να τηρεί αρχείο και να καταγράφει τα στοιχεία 

αναφορικά, με την ξυλεία που παράγει, προμηθεύεται ή 
χρησιμοποιεί καθώς και για τα ξύλινα μέσα συσκευασίας 
που κατασκευάζει ή επισκευάζει ώστε να είναι δυνατόν 
από τον έλεγχο, να διαπιστώνεται η προέλευση κάθε 
παρτίδας ξύλινου μέσου συσκευασίας που σημαίνει, σύμ−
φωνα με το ISPM15 και κάθε παρτίδας πριστής ξυλείας 
που σημαίνει, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

β) Τα παραπάνω στοιχεία διατηρούνται στο αρχείο 
για τουλάχιστον τρία (3) έτη και το οποίο τίθεται στη 
διάθεση της Επιτροπής και των αρμοδίων υπηρεσιών, 
όταν ζητηθεί.

1.3. Εφ’ όσον σε μία εγκατάστασή της, για την κατα−
σκευή, επισκευή και σήμανση ξύλινων μέσων συσκευα−
σίας, σύμφωνα με το ISPM15, χρησιμοποιεί πριστή ξυ−
λεία που πληροί τις απαιτήσεις του εν λόγω διεθνούς 
προτύπου, στους χώρους κατασκευής, επισκευής και 
σήμανσής των απαγορεύεται να χρησιμοποιεί και να 
διατηρεί ταυτόχρονα ξυλεία ή ξύλινα μέσα συσκευασίας 
που δεν πληρούν της απαιτήσεις του εν λόγω διεθνούς 
προτύπου.
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1.4. Να διαθέτει κατάλληλο σύστημα διαχείρισης του 
φλοιού (π.χ. καύσης ή ασφαλούς απομάκρυνσης) που 
προέρχεται από την επεξεργασία της ξυλείας.

1.5. Να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, εξοπλισμό, 
στελέχωση και οργάνωση για την κάλυψη όλων των 
φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων της παρούσας απόφα−
σης.

1.6. Να πραγματοποιεί τους απαιτούμενους ελέγχους, 
οι οποίοι ανταποκρίνονται στις οδηγίες της Επιτροπής 
ή των αρμοδίων υπηρεσιών, για την ορθή εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης.

1.7. Να λαμβάνει και αποστέλλει κατάλληλα δείγματα 
ξύλου των ξύλινων μέσων συσκευασίας που κατασκευ−
άζει ή επισκευάζει και της ξυλείας που χρησιμοποιεί, 
για εξέταση στο επίσημο εργαστήριο.

Ο τρόπος δειγματοληψίας, η ποσότητα του δείγματος, 
η συχνότητα λήψης και αποστολής των δειγμάτων γίνε−
ται υπό την επίβλεψη ή εποπτεία της Επιτροπής ή της 
οικείας αρμόδιας υπηρεσίας, βάσει προγράμματος το 
οποίο υποβάλλει μαζί με την αίτηση για αξιολόγηση.

Οι δαπάνες λήψης και αποστολής των δειγμάτων κα−
θώς και η εξέταση τους από το επίσημο εργαστήριο 
βαρύνουν την επιχείρηση.

1.8. Να εξασφαλίζει και να διευκολύνει την πρόσβαση 
της Επιτροπής ή των αρμοδίων υπηρεσιών στις εγκα−
ταστάσεις της επιχείρησης, για τους προβλεπόμενους 
ελέγχους ή και για δειγματοληψίες καθώς και στο αρ−
χείο ή σε άλλα συναφή έγγραφα.

1.9. Να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με την Επιτροπή 
και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

1.10. Να αποδέχεται μετά από σχετική έγγραφη υπό−
δειξη της Επιτροπής, συγκεκριμένες υποχρεώσεις, που 
έχουν σχέση με τη λήψη μέτρων βελτίωσης της φυ−
τοϋγειονομικής κατάστασης της εγκατάστασης και 
τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της παρούσας 
απόφασης. Οι ειδικές αυτές υποχρεώσεις μπορεί να 
περιλαμβάνουν βελτιώσεις στην υποδομή, εξοπλισμό, 
στελέχωση και οργάνωση της εγκατάστασης.

1.11. Να γνωρίζει εγγράφως στην Επιτροπή και στη 
Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διά της Υπη−
ρεσίας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπου 
υπέβαλε την αίτηση, εντός εύλογου χρόνου, μέχρι 15 
εργάσιμες ημέρες, για:

α) Αλλαγές στο περιεχόμενο της αίτησης, Παράρτημα 
Ι, σημείο 4, περιπτώσεις (α) (β) (γ) και (δ) του εντύ−
που της αίτησης, τις τροποποιήσεις ή επισκευές στο 
θάλαμο μεταχείρισης καθώς και τυχόν αλλαγές στην 
εγκατάσταση.

β) Αναστολή της δραστηριότητας της επιχείρησης ή 
της λειτουργίας της εγκατάστασης επί εξάμηνο του−
λάχιστον ή οριστικά.

Άρθρο 8
Έλεγχοι, αναστολή και ανάκλιση μιας έγκρισης

1. Η Επιτροπή διενεργεί τακτικούς ελέγχους στις επι−
χειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο Μητρώο, μία 
φορά κατά ημερολογιακό έτος, μετά από προηγούμενη 
γνωστοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο.

2. Η Επιτροπή διενεργεί αυτεπάγγελτα ή κατόπιν εντο−
λής της αρμόδιας αρχής, έκτακτους ελέγχους, καθ΄ όλο 
το ημερολογιακό έτος.

3. Οι έλεγχοι των παραγράφων 1 και 2 αφορούν:
α) Τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 5, 6 (1) και 7.

β) Μακροσκοπικό έλεγχο της χρησιμοποιούμενης ξυ−
λείας (προμηθευόμενης ή και παραγόμενης) και των 
παραγόμενων ή επισκευαζόμενων ξύλινων μέσων συ−
σκευασίας.

Εφ’ όσον υπάρχουν υποψίες μη τήρησης των προ−
βλεπόμενων φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων, διενεργεί−
ται δειγματοληψία ξύλου για επίσημη εργαστηριακή 
εξέταση. Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες λήψης και 
αποστολής των δειγμάτων καθώς και της εξέτασης 
βαρύνουν την οικεία αρμόδια υπηρεσία.

γ) Τα αποτελέσματα των επίσημων εργαστηριακών 
εξετάσεων επί των δειγμάτων ξύλου των ξύλινων μέσων 
συσκευασίας που κατασκευάζει ή επισκευάζει και της 
ξυλείας που χρησιμοποιεί.

δ) Την έγκαιρη υλοποίηση των βελτιώσεων ή τροπο−
ποιήσεων, σύμφωνα με την έκθεση και εισήγηση της 
Επιτροπής, από τον προηγούμενο έλεγχο.

ε) Την εγκριθείσα σήμανση:
i) επί των ξύλινων μέσων συσκευασίας που κατασκευ−

άζει ή επισκευάζει, όπως προβλέπεται από το ISPM15.
ii) επί της πριστής ξυλείας, επί του περιτυλίγματος ή 

της συσκευασίας, κατά περίπωση.
στ) τον έλεγχο του αρχείου και του συστήματος ιχνη−

λασιμότητας.
ζ) τον έλεγχο του συστήματος διαχείρισης του φλοιού 

που προέρχεται από την επεξεργασία της ξυλείας.
4. Για κάθε έλεγχο η Επιτροπή συντάσσει Έκθεση, 

σύμφωνα με το Παράρτημα VII.
5. Κάθε κάτοχος έγκρισης στον οποίο διενεργείται 

έλεγχος από την Επιτροπή, υποχρεούται να παρέχει 
ελεύθερη πρόσβαση στα γραφεία και στις εγκαταστά−
σεις της επιχείρησης και να μην αρνείται τον έλεγχο 
ή να παρεμποδίζει τη διενέργειά του άμεσα ή έμμεσα. 
Επίσης υποχρεούται να παρέχει στην Επιτροπή τα αι−
τούμενα στοιχεία ή πληροφορίες και να μην αποκρύπτει 
αυτά από τον έλεγχο.

Απαγορεύεται στον κάτοχο της έγκρισης να δίδει 
ανακριβείς ή ψευδείς πληροφορίες στην Επιτροπή ή 
σε άλλη αρμόδια αρχή.

6. Οι έλεγχοι της Επιτροπής της παρούσας απόφασης, 
δεν θίγουν τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους που διε−
νεργούνται, σύμφωνα με τις κείμενες φυτοϋγειονομικές 
διατάξεις, όπως ισχύουν.

7. Η Επιτροπή κατά τους ελέγχους και πριν την έναρξη 
αυτών, υποχρεούται να επιδεικνύει στην ελεγχόμενη 
επιχείρηση την εντολή ελέγχου, που εκδίδεται από τον 
οικείο Νομάρχη.

8. Εάν από τους ελέγχους, διαπιστωθεί ότι ο κάτο−
χος της έγκρισης δεν πληροί ορισμένες απαιτήσεις ή 
ελλείψεις που είναι δυνατό να εκθέτουν σε κίνδυνο 
προσβολής από επιβλαβείς οργανισμούς τη ξυλεία που 
προμηθεύεται, χρησιμοποιεί ή μεταχειρίζεται καθώς και 
τα ξύλινα μέσα που κατασκευάζει ή επισκευάζει, η έγκρι−
ση αναστέλλεται προσωρινά και τίθενται οι όροι για 
την εκπλήρωσή τους.

9. Εάν από τους ελέγχους διαπιστωθεί ότι ο κάτο−
χος της έγκρισης χρήσης μιας σήμανσης έχει παύσει 
να πληροί τους όρους της παρούσας απόφασης, που 
συνιστούν σοβαρή παραβίαση της ισχύουσας φυτοϋ−
γειονομικής νομοθεσίας ή αρνείται να συμμορφωθεί 
προς τους όρους που τυχόν έχουν τεθεί ή συστηματικά 
παραβιάζει τις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή 
παύσει επί διετία ή μόνιμα να ασκεί την εγκριθείσα 
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δραστηριότητα, τότε ανακαλείται η έγκριση και δια−
γράφεται από το Μητρώο.

10. Η προσωρινή αναστολή και η ανάκληση της έγκρι−
σης λαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από εισήγηση της Διεύ−
θυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, σύμφωνα με 
τη διαδικασία έγκρισης της επιχείρησης.

11. Η χρήση από επιχείρηση αριθμού Μητρώου που 
δεν είναι νόμιμα καταχωρημένος ή είναι ανύπαρκτος ή 
με οποιαδήποτε μορφή υποδηλεί ψευδώς νόμιμη κατα−
χώρησή του στο Μητρώο, θεωρείται σοβαρή παράβαση 
της Φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας.

12. Για τις διαπιστούμενες παραβάσεις συντάσσονται 
αιτιολογημένες εκθέσεις μέσα σε προθεσμία σαράντα 
οκτώ (48) ωρών από τη διαπίστωση των παραβάσεων 
αυτών, σύμφωνα με το ν. 2147/1952 (Α΄155), όπως ισχύ−
ει.

Ο ενδιαφερόμενος, στον οποίο κοινοποιείται η έκθε−
ση με αποδεικτικό παραλαβής, δικαιούται να υποβάλει, 
μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη νόμιμη 
κοινοποίηση, τις απόψεις του εγγράφως στη Διεύθυν−

ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αντίγραφο στην 
Επιτροπή ή στην αρμόδια υπηρεσία που διαπίστωσε τις 
ανωτέρω παραβάσεις.

13. Η απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων για ανάκληση της έγκρισης εκδίδεται, 
μετά την έγγραφη υποβολή των απόψεων του ενδια−
φερομένου ή την πάροδο της προθεσμίας υποβολής 
τους.

14. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
συντάσσει κατευθυντήριες οδηγίες για τους μακρο−
σκοπικούς ελέγχους, το ποσοστό δειγματοληψίας και 
κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια αναφορικά με τη λήψη 
και αποστολή καταλλήλων δειγμάτων στο επίσημο ερ−
γαστήριο.

Άρθρο 9
Παραρτήματα

Κατωτέρω παρατίθενται τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, III, IV, V, 
VI, VII, VIII και ΙΧ, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας απόφασης και έχουν ως εξής:
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Β) ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟ−
ΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1. Εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα της εγκατά−
στασης.

2. Η παραγωγική και / ή εμπορική δραστηριότητα της 
επιχείρησης.

3. Επίσημο αντίγραφο της σύστασης της επιχείρησης 
και οι τροποποιήσεις της. Η αιτούμενη δραστηριότητα 
της κατασκευής ξύλινων μέσων συσκευασίας ή και η 
παραγωγή πριστής ξυλείας, η επωνυμία και η έδρα της 
επιχείρησης θα πρέπει να προκύπτουν από τη σύσταση 
της επιχείρησης.

4. Η περιγραφή των μηχανολογικών εγκαταστάσε−
ων.

5. Πλήρης περιγραφή της μεταχείρισης για την οποία 
αιτείται έγκριση σήμανσης.

6. Όλα τα δεδομένα των δοκιμών του θαλάμου (π.χ. τα 
αποτελέσματα της αυτόματης μέτρησης και καταγρα−
φής των αισθητήρων 13 σημείων του θαλάμου θερμικής 
μεταχείρισης), από τα οποία να τεκμηριώνεται η ορθή 
εφαρμογή της μεθόδου (≥56oC / ≥30 λεπτά), με την 
επιφύλαξη τουλάχιστον μιας δοκιμής, που διενεργείται 
υπό την εποπτεία της Επιτροπής κατά τον επιτόπιο 
έλεγχο της εγκατάστασης.

7. Το σχεδιάγραμμα τοποθέτησης των αισθητήρων 
13 σημείων της αρχικής αυτόματης μέτρησης και κα−
ταγραφής της θερμοκρασίας καθώς και ο εντοπισμός 
των δύο ψυχρότερων σημείων που προέκυψαν κατά τη 
διάρκεια της δοκιμής ή των δοκιμών.

8. Ο τύπος των οργάνων μέτρησης και η διαδικασία 
που ακολουθείται για τη ρύθμιση – βαθμονόμησή των 
(calibration). Η βαθμονόμηση αποδεικνύεται με πιστοποι−
ητικό εγκεκριμένου φορέα πιστοποίησης.

9. Οι λεπτομέρειες στοίβαξης κατά τη διάρκεια της 
μεταχείρισης.

10. Οι κρίσιμες παράμετροι της μεταχείρισης (π.χ. για 
τη θερμική μεταχείριση ο χρόνος που απαιτείται ώστε 
το θερμόμετρο στο ψυχρότερο σημείο του θαλάμου 
να καταγράψει ≥56oC στο κέντρο του ξύλου και να 
διατηρεί αυτή τη θερμοκρασία για ≥30 λεπτά) και ο 
τρόπος ελέγχου (π.χ. μέσω του αυτόματου συστήμα−
τος ελέγχου κατανομής της θερμότητας / αυτόματης 
μέτρησης και καταγραφής της θερμοκρασίας και του 
χρόνου της μεταχείρισης).

11. Οι συνθήκες, η δοσολογία και η χρονική διάρκεια 
της μεταχείρισης.

12. Τα έκτακτα και διορθωτικά μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται, σε περίπτωση αποτυχίας ή προβλημάτων, 
σε βασικές παραμέτρους της διαδικασίας μεταχείρι−
σης.

13. Τα μέτρα διαχείρισης των παρτίδων της ξυλείας 
ή των ξύλινων μέσων συσκευασίας, που δεν πληρούν 
τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της παρούσας από−
φασης.

14. Το σύστημα ασφαλούς διαχείρισης του παραγό−
μενου φλοιού.

15. Το σύστημα ιχνηλασιμότητας που εφαρμόζεται 
για την ξυλεία που προμηθεύεται, παράγει και σημαίνει 
καθώς και για τα ξύλινα μέσα που παράγει, επισκευάζει 
ή προμηθεύεται.

16. Το πρόγραμμα δειγματοληψίας και αποστολής 
κατάλληλων δειγμάτων ξύλου, των ξύλινων μέσων συ−
σκευασίας και της ξυλείας, για εξέταση στο επίσημο 
Εργαστήριο.

17. Το υπόδειγμα και οι διαστάσεις της σήμανσης, 
σύμφωνα με το Παράρτημα V.

18. Αντίγραφο καταβολής του προβλεπόμενου παρα−
βόλου.

19. Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, διευκρινήσεις ή πα−
ρατηρήσεις που σχετίζονται με την Αίτηση (φάκελο).

Τα ανωτέρω υποβάλλονται και είναι σύμφωνα με τα 
Παραρτήματα ΙΙ, III, IV, V και VI της παρούσας απόφα−
σης.

Τόπος:………………………

Ημερομηνία:........./......./.........
Ο (η)   αιτών (ούσα)
.....................................................................................................................
(Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή/Σφραγίδα)

Γ) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 
ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Ανάλογα με τον τύπο της αιτούμενης μεταχείρισης 
αναγράφεται:

α) HT: Heat Treatment (Θερμική μεταχείριση).
β) MB: Methyl Bromide [Μεταχείριση (υποκαπνισμός) 

με βρωμιούχο μεθύλιο].
γ) DB HT: Debarking and Heat Treatment (Αποφλοίωση 

και Θερμική μεταχείριση).
δ) DB MB: Debarking and Methyl Bromide Treatment 

(Αποφλοίωση και μεταχείριση με βρωμιούχο μεθύλιο).
2. Για τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης χρη−

σιμοποιείται η ακόλουθη τεχνική ορολογία:
α) Ξύλινα μέσα συσκευασίας: π.χ. παλέτες (pallets), 

καφάσια (crates), μέσα συσκευασίας (packing blocks), 
καρούλια (drums), κιβώτια (cases), σανίδες φόρτωσης 
(load boards), ταινίες περίδεσης παλετών (pallet collars), 
μαδέρια (skids).

β) Ξύλινα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση 
ή στήριξη φορτίων αλλά δεν παραμένουν συνδεδεμένα 
με το φορτίο (dunnage): π.χ. τάκοι και σφήνες κ.ά.

3. Δεν απαιτείται η μεταχείριση και η σήμανση, σύμ−
φωνα με το ISPM15, των ξύλινων μέσων συσκευασίας 
και των ξύλινων υλικών που χρησιμοποιούνται για τη 
στερέωση ή στήριξη φορτίων (dunnage), τα οποία κα−
τασκευάζονται από μεταποιημένη ξυλεία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
1. Αποφλοίωση (debarking): Αφαίρεση του φλοιού από 

κυλινδρικό ξύλο (η αποφλοίωση δεν καθιστά απαραί−
τητα το ξύλο τελείως απαλλαγμένο από φλοιό) [FAO, 
1990].

2. Θερμική μεταχείριση (heat treatment): Η διαδικασία 
στην οποία ένα εμπόρευμα θερμαίνεται έως ότου φθά−
σει σε μια ελάχιστη θερμοκρασία για μια ελάχιστη χρο−
νική περίοδο, σύμφωνα με τις επίσημες αναγνωρισμένες 
τεχνικές προδιαγραφές [ΙSPM Pub. No 15, 2002].

3. Υποκαπνισμός (fumigation): Μεταχείριση του εμπο−
ρεύματος με χημικό παράγοντα ο οποίος είναι εξ ολο−
κλήρου ή εν μέρει σε αέρια φάση [FAO, 1990, revised 
FAO 1995].

4. Μόλυνση εμπορεύματος (infestation): Η παρουσία 
στο εμπόρευμα ζώντος παθογόνου του εν λόγω φυτού 
ή φυτικού προϊόντος. Η προσβολή περιλαμβάνει τη μό−
λυνση [CEPM 1997, revised CEPM, 1999].

5. Μεταποιημένο ξύλινο υλικό (processed wood 
material): Προϊόν που κατασκευάζεται από ξύλο με τη 
χρήση κόλλας, θερμότητας και πίεσης ή με οποιοδήποτε 
συνδυασμό αυτών [ISPM Pub. No 15, 2002].

6. Ενδείξεις παρουσίας ζώντων εντόμων:
α) Σε ξύλο με φλοιό, εκτός από αυτό που έχει υποστεί 

θερμική μεταχείριση, στοές εντόμων στο φλοιό.
β) Σε ξύλο χωρίς φλοιό, εκτός από αυτό που έχει υπο−

στεί θερμική μεταχείριση ή υποκαπνισμό, στοές εντόμων 
διατομής άνω των 3mm.

 « ».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Α΄. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ−
ΝΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

Ι). ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙ−
ΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ «ΗΤ».

1. Απαιτείται έλεγχος της θερμοκρασίας στο κέντρο 
του ξύλου σε διαφορετικά σημεία του χώρου θερμικής 
μεταχείρισης (θάλαμος). Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει 
να επαναληφθεί. Μία επανάληψη είναι αρκετή, εκτός 
και εάν τα αποτελέσματα του επαναληπτικού ελέγχου, 
διαφέρουν σημαντικά από εκείνα του πρώτου.

2. Απαιτούνται έλεγχοι για κάθε ξεχωριστό θάλαμο, 
που χρησιμοποιείται για τη θερμική μεταχείριση πρι−
στής ξυλείας ή ξύλινων μέσων συσκευασίας. Κατά τη 
διαδικασία αυτή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το είδος 
και οι διαστάσεις του ξύλου.

3. Για την έγκριση χρήσης της σήμανσης «ΗΤ» στα 
ξύλινα μέσα συσκευασίας, στοιχείων τους ή στην πριστή 
ξυλεία είναι απαραίτητο να γίνουν δοκιμές, συνδυασμών 
χρόνου / θερμοκρασίας ώστε να επιβεβαιωθεί ότι επι−
τυγχάνονται οι απαιτούμενες προδιαγραφές κατά τη 
διάρκεια της θερμικής μεταχείρισης. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να είναι παρούσα κατά τη διάρκεια τουλάχιστον 
μιας δοκιμής.

4. Η χρήση της σήμανσης «ΗΤ» πιστοποιεί ότι το κέ−
ντρο του ξύλου έχει θερμανθεί τουλάχιστον στους 56oC 
και για τουλάχιστον 30 λεπτά. Ο συνδυασμός αυτός 
χρόνου / θερμοκρασίας διασφαλίζει ότι το ξύλο είναι 
απαλλαγμένο από παθογόνα καραντίνας.

5. Η έγκριση χρήσης της σήμανσης «ΗΤ» στα ξύλινα 
μέσα συσκευασίας ή στην πριστή ξυλεία χορηγείται με 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας 
Φυτικής Παραγωγής και είναι η επίσημη διαβεβαίωση ότι 
ικανοποιούνται πλήρως οι φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις 
του Διεθνούς Προτύπου ISPM15 (IPPC/FAO).

6. Ξύλο πλατύφυλλων (hardwood) και ξύλο κωνοφόρων 
(softwood):

α) Δεν απαιτούνται ξεχωριστές δοκιμές για τα δια−
φορετικά είδη ξύλου κωνοφόρων (μαλακό ξύλο). Το ίδιο 
ισχύει και για τα διαφορετικά είδη ξύλου πλατύφυλλων 
(σκληρό ξύλο).

β) Στην περίπτωση που ξύλο κωνοφόρων και ξύλο 
πλατύφυλλων υφίστανται ταυτόχρονα θερμική μετα−
χείριση στον ίδιο θάλαμο, τότε απαιτούνται ξεχωρι−
στές δοκιμές στους δύο τύπους ξύλου, προκειμένου 
να διαπιστωθεί το είδος του ξύλου με τη μικρότερη 
ταχύτητα διείσδυσης της θερμότητας στο κέντρο του. 
Η ταχύτητα διάδοσης της θερμότητας στο ξύλο επη−
ρεάζεται σημαντικά από την περιεχόμενη υγρασία του. 
Αυτή η δοκιμή θα καθορίσει τις ελάχιστες συνθήκες 
που θα εφαρμοστούν για παρτίδες που αποτελούνται 
από ξύλο κωνοφόρων και πλατύφυλλων.

γ) Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης το ξύλο 
της λεύκης (Populus spp.) εντάσσεται στα κωνοφόρα 
(μαλακό ξύλο).

7. Όργανα ελέγχου της θερμοκρασίας:
α) Αισθητήρες τοποθετούνται σε διάφορα σημεία της 

στοιβάδας σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ για τη μέτρη−
ση, παρακολούθηση και καταγραφή της θερμοκρασίας 
σε 13 σημεία τουλάχιστον, κατά τις αρχικές δοκιμές.

β) Η επιχείρηση έχει την ευθύνη για την προμήθεια 

των κατάλληλων οργάνων μέτρησης, παρακολούθησης 
και καταγραφής της θερμοκρασίας του θαλάμου θερμι−
κής μεταχείρισης καθώς και τη ρύθμιση – βαθμονόμησή 
τους (calibration).

γ) Οι απαιτήσεις διακρίβωσης των αισθητήρων μέτρη−
σης της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας του 
θαλάμου θερμικής μεταχείρισης, καθορίζονται με οδη−
γίες του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.).

δ) Οι αισθητήρες μέτρησης, παρακολούθησης και κα−
ταγραφής της θερμοκρασίας τοποθετούνται σε οπές, 
που ανοίγονται στο κέντρο του ξύλου, σε σημεία με τη 
μικρότερη απόσταση από τo εξωτερικό μέρος του και 
καλύπτονται με κατάλληλη ουσία, η οποία είναι ανθε−
κτική σε υψηλές θερμοκρασίες, για να αποφεύγεται ο 
επηρεασμός των μετρήσεων της θερμοκρασίας στο 
κέντρο του ξύλου, από τη θερμοκρασία του περιβάλλο−
ντος χώρου. Οι οπές δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες 
από ότι είναι απαραίτητο, για την υποδοχή των αισθη−
τήρων μέτρησης της θερμοκρασίας.

ε) Γίνονται μετρήσεις στο χώρο του θαλάμου με ξηρό 
και υγρό θερμόμετρο ή με αισθητήρα μέτρησης της 
σχετικής υγρασίας, για σύγκριση με τις μετρήσεις στο 
κέντρο του ξύλου. Με τον τρόπο αυτό σχηματίζεται κα−
λύτερη εικόνα, της ταχύτητας αύξησης της θερμοκρα−
σίας του αέρα του περιβάλλοντος χώρου στο θάλαμο 
και της θερμοκρασίας στο εσωτερικού του ξύλου.

στ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης θερμικής μεταχείρισης 
ξυλείας διαφορετικών διαστάσεων και διαφορετικών 
ξύλινων μέσων συσκευασίας (π.χ παλέτες, καφάσια), οι 
αισθητήρες μέτρησης της θερμοκρασίας τοποθετού−
νται σε εκείνα τα σημεία των ξύλων με τη μεγαλύτερη 
διατομή, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ.

ζ) Εφ’ όσον καθοριστεί η μεταβλητότητα ανόδου της 
θερμοκρασίας του θαλάμου, που αποτελεί ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό και δείκτη της θερμικής συμπεριφο−
ράς του, οι αισθητήρες στην επανάληψη της δοκιμής, 
θα πρέπει να τοποθετηθούν κυρίως στα ψυχρότερα 
σημεία, που καθορίστηκαν από την  πρώτη δοκιμή. Για 
τον έλεγχο θα χρησιμοποιούνται μόνο τα αποτελέσματα 
των μετρήσεων της επανάληψης.

η) Η Επιτροπή θα πρέπει να διαπιστώνει, κατά τον 
επιτόπιο έλεγχο, ότι ικανοποιούνται πλήρως οι απαι−
τήσεις που προβλέπονται για τη θερμική μεταχείριση, 
τόσο από τη μεθοδολογία των δοκιμών όσο και από 
την καταλληλότητα των οργάνων μέτρησης καθώς και 
από τη ρύθμιση – βαθμονόμησή τους (calibration), που 
θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ενός διαπιστευμένου 
εργαστηρίου.

θ) Επίσης από τα αποτελέσματα των δοκιμών θα πρέ−
πει να προκύπτει ότι στα ξύλα όλων των διαστάσεων και 
ειδών (κωνοφόρα ή πλατύφυλλα), από τα οποία έχουν 
ληφθεί μετρήσεις, επιτεύχθηκε θερμοκρασία τουλάχι−
στον 56oC στο κέντρο του ξύλου για τουλάχιστον 30 
λεπτά.

ι) Εφ’ όσον η Επιτροπή διαπιστώσει από τον έλεγχο 
που διενήργησε, ότι ικανοποιούνται πλήρως οι απαι−
τήσεις της παρούσας απόφασης, κατά περίπτωση, 
συντάσσει έκθεση ελέγχου και εισηγείται ανάλογα 
προς τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(Παράρτημα VΙΙ).

ια) Η έγκριση χρήσης μιας σήμανσης του Παραρτή−
ματος V, στα ξύλινα μέσα συσκευασίας ή στην πριστή 
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ξυλεία δεν χορηγείται, όταν δεν υπάρχουν δεδομένα 
δοκιμών, από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν ικανοποι−
ηθεί πλήρως οι απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

ιβ) Εάν οι παραπάνω δοκιμές έχουν γίνει αποκλειστικά 
σε ξύλο κωνοφόρων η έγκριση χορηγείται και ισχύει 
μόνο για αυτή την κατηγορία ξυλείας και όχι για ξύλο 
πλατύφυλλων. Εάν οι δοκιμές έχουν γίνει αποκλειστικά 
σε ξύλο πλατύφυλλων η έγκριση χορηγείται και ισχύει 
και για τις δύο κατηγορίες ξύλου, με την προϋπόθεση 
ότι οι δύο αυτές κατηγορίες ξύλου έχουν ανάλογη πε−
ριεχόμενη υγρασία.

8. Συνεχής παρακολούθηση του θαλάμου, μετά τις 
αρχικές δοκιμές των 13 σημείων:

α) Η συνεχής παρακολούθηση του θαλάμου είναι υπο−
χρεωτική, με τουλάχιστον έξι (6) αισθητήρες σε κάθε 
μεταχείριση (φουρνιά/παρτίδα), εκ των οποίων οι δύο 
τοποθετούνται στα ψυχρότερα σημεία του θαλάμου που 
καθορίστηκαν κατά τις δοκιμές των 13 σημείων και σε 
εκείνα τα κομμάτια ξύλου με την μεγαλύτερη διατομή. 
Οι υπόλοιποι αισθητήρες κατανέμονται ομοιόμορφα 
στο χώρο του θαλάμου και σημαίνονται οι θέσεις τους 
καθώς και η είσοδος του θαλάμου.

β) Καταγράφεται η θερμοκρασία του αέρα με ξηρό 
θερμόμετρο καθώς και η σχετική υγρασία του αέρα 
του θαλάμου για κάθε μεταχείριση (φουρνιά/παρτίδα). 
Η επιχείρηση διατηρεί τα στοιχεία αυτά στο αρχείο 
για έλεγχο.

γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης θερμικής μεταχείρισης 
ξυλείας διαφορετικών διαστάσεων και διαφορετικών 
ξύλινων μέσων συσκευασίας (π.χ παλέτες, καφάσια), οι 
αισθητήρες μέτρησης της θερμοκρασίας τοποθετούνται 
σε εκείνα τα σημεία των ξύλων με την μεγαλύτερη 
διατομή.

Β΄. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥ−
ΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΜΕ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ ΜΕΘΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ «ΜB».

1. Ο υποκαπνισμός με βρωμιούχο μεθύλιο γίνεται, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες στη Χώρα διατάξεις περί 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

2. Χώρος υποκαπνισμού, θερμοκρασία και στεγανό−
τητα :

α) Ο χώρος που έχει επιλεγεί για τον υποκαπνισμό θα 
πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

i) να είναι κάτω από στέγαστρο.
ii) να αερίζεται καλά.
iii) να διατηρεί την ελάχιστη θερμοκρασία των 10oC 

καθ’ όλη τη διάρκεια του υποκαπνισμού.
iv) να διαθέτει τα κατάλληλα όργανα μέτρησης, παρα−

κολούθησης και καταγραφής της θερμοκρασίας του θα−
λάμου υποκαπνισμού και του περιβάλλοντος χώρου.

β) Η ρύθμιση − βαθμονόμηση των οργάνων (calibration) 
θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ενός διαπιστευμένου 
εργαστηρίου.

γ) Οι απαιτήσεις διακρίβωσης των αισθητήρων μέ−
τρησης της θερμοκρασίας στο χώρο μεταχείρισης 
καθορίζονται με οδηγίες του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.).

3. Η θερμοκρασία του ξύλου της πριστής  ξυλείας ή 
των ξύλινων μέσων συσκευασίας, κατά περίπτωση, κα−
ταγράφεται κατά τη διάρκεια της μεταχείρισης και δεν 
πρέπει να κατέλθει κάτω των 10oC. Για το σκοπό αυτό 

ανοίγονται στα ξύλα οπές διαμέτρου όσο απαιτείται για 
την τοποθέτηση των αισθητήρων μέτρησης, παρακο−
λούθησης και καταγραφής της θερμοκρασίας. Η πρώτη 
μέτρηση της θερμοκρασίας θα πρέπει να γίνεται μετά 
την παρέλευση τουλάχιστον 10 λεπτών από τη διάνοιξη 
των οπών ώστε η μέτρηση να μην επηρεάζεται από τη 
θερμότητα που αναπτύσσεται κατά τη διάνοιξή τους.

4. Κατά τη διάρκεια της μεταχείρισης και προκειμέ−
νου να αποφεύγεται η διαφυγή αερίου στο έδαφος, το 
δάπεδο του θαλάμου υποκαπνισμού θα πρέπει να είναι 
από τσιμεντένια βάση ή άλλο αδιαπέραστο υλικό (π.χ. 
χρήση στρώσης πλαστικού πάχους τουλάχιστο 1000 
gauge ή 250 micron).

5. Στην περίπτωση που ο υποκαπνισμός διενεργεί−
ται σε ένα εμπορευματοκιβώτιο (container) και υπάρχει 
αμφιβολία ως προς τη στεγανότητά του, τότε αυτό 
θα πρέπει να καλύπτεται και να στεγανοποιείται με 
κατάλληλο για το αέριο βρωμιούχο μεθύλιο υλικό κά−
λυψης (π.χ. πλαστικό πάχους τουλάχιστον 500 gauge 
ή 125 micron).

6. Στοίβαση:
α) Για να επιτευχθεί η μέγιστη διάχυση και διείσδυ−

ση του αερίου, τα ξύλινα μέσα συσκευασίας ή τα επί 
μέρους στοιχεία τους ή η πριστή ξυλεία θα πρέπει να 
στοιβάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε το ύψος της στοι−
βάδας να μην υπερβαίνει τα 5m.

β) Να υπάρχουν υποστηρίγματα ύψους 0.70m πάνω 
από την οροφή της στοιβάδας και μεταξύ του δαπέδου 
και της πρώτης στρώσης της στοιβάδας για να διευκο−
λύνεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αερίου / αέρα.

7. Στεγανότητα, κάλυψη και εξαερισμός :
α) Το υλικό κάλυψης πρέπει να δημιουργεί εσώκλειστο 

στεγανό χώρο και να αποτελείται από αδιαπέραστο 
υλικό (π.χ. πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας πάχους 
τουλάχιστον 500 gauge ή 125 micron) και το οποίο να 
μην έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως. 

β) Σε ακραίες καιρικές συνθήκες μπορεί να απαιτηθούν 
δύο στρώσεις πολυαιθυλενίου των ιδίων προδιαγραφών. 
Τυχόν οπές ή σχισίματα, που μπορεί να δημιουργηθούν 
κατά την κάλυψη της στοιβάδας, θα πρέπει να στεγανο−
ποιούνται πριν από την εφαρμογή του αερίου. Οι άκρες 
του καλύμματος, στεγανοποιούνται στα σημεία επαφής 
του με το δάπεδο, με κατάλληλα μέσα (π.χ. στενόμακρα 
σακιά με άμμο ή  άλλο κατάλληλο τρόπο).

γ) Μετά την ολοκλήρωση του υποκαπνισμού και την 
απομάκρυνση του καλύμματος θα πρέπει να μεσολα−
βήσει αρκετός χρόνος για τον εξαερισμό, ώστε η συ−
γκέντρωση του βρωμιούχου μεθυλίου να μειωθεί κάτω 
των 5ppm.

δ) Δοσολογία υποκαπνισμού

Θερμοκρασία Δοσολογία
(gr/m3)

Ελάχιστη συγκέντρωση (gr/m3)

0.5ώρες 2ώρες 4ώρες 16ώρες

≥21oC 48 36 24 17 14

≥16oC 56 42 28 20 17

≥11oC 64 48 32 22 19

Ελάχιστη θερμοκρασία υποκαπνισμού 10oC και ελάχιστος χρόνος 
εφαρμογής 16 ώρες.

ε) Κατά τη διάρκεια του υποκαπνισμού προστίθεται 
επί πλέον αέριο βρωμιούχου μεθυλίου, ανάλογα με τις 
ανάγκες και τα αποτελέσματα των μετρήσεων, που γί−
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νονται κατά τη διάρκεια της μεταχείρισης, ώστε να 
διατηρείται η συγκέντρωση του αερίου στα προβλε−
πόμενα επίπεδα.

8. Ανεμιστήρες:
α) Η κυκλοφορία του μίγματος αερίου / αέρα κάτω 

από το κάλυμμα γίνεται με τη βοήθεια ανεμιστήρων. 
Στην περίπτωση στοιβάδας μήκους μεγαλύτερου των 
10 μέτρων χρησιμοποιούνται δύο ανεμιστήρες.

β) Δεν απαιτείται η χρησιμοποίηση ανεμιστήρων σε 
εμπορευματοκιβώτια (containers) και στις περιπτώσεις 
που η στοιβάδα δεν ξεπερνά σε μήκος τα 4m, εκτός 
εάν η εφαρμογή του αερίου γίνεται με atomiser jets και 
χωρίς vaporiser.

γ) Οι ανεμιστήρες πρέπει να έχουν κατάλληλη ισχύ 
ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη διάχυση και διείσδυση 
του αερίου. Η ανάμειξη του αερίου διαρκεί συνήθως 
μία ώρα.

9. Εφαρμογή του αερίου:
α) Το βρωμιούχο μεθύλιο πρέπει να είναι σε κατάστα−

ση αερίου και να εφαρμόζεται με κατάλληλο vaporiser 
από χάλκινη σερπαντίνα, η οποία θα πρέπει να είναι 
βυθισμένη σε λουτρό θερμού ύδατος τουλάχιστον 65oC 
ή με τη χρησιμοποίηση άλλης ανάλογης συσκευής.

β) Το αέριο εισάγεται στο θάλαμο υποκαπνισμού με 
γραμμές μεταφοράς, που είναι τοποθετημένες στην 
κορυφή της στοιβάδας.

10. Έλεγχος συγκέντρωσης και διαρροών του αερί−
ου:

α) Η συγκέντρωση του βρωμιούχου μεθυλίου ελέγ−
χεται μέσω των γραμμών δειγματοληψίας του αερί−
ου και η μέτρηση της συγκέντρωσής του διενεργείται 
με τη χρήση κατάλληλου αναλυτή αερίου (π.χ. thermal 
conductivity meter), ανά τακτά χρονικά διαστήματα του−
λάχιστο 0.5ωρών, 2 ωρών, 4 ωρών και 16 ωρών, μετά την 
έναρξη του υποκαπνισμού.

β) Καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταχείρισης γίνεται έλεγ−
χος για τυχόν διαρροές του αερίου, λήψη κατάλληλων 
διορθωτικών μέτρων στεγανοποίησης και προσθήκη 
αερίου.

γ) Όλες οι μετρήσεις καταγράφονται με αυτογραφικό 
σύστημα ή από τον υπεύθυνο για τον υποκαπνισμό σε 
έντυπο (Παράρτημα ΙV).

δ) Η ρύθμιση – βαθμονόμηση (calibration), των οργάνων 
μέτρησης της συγκέντρωσης του αερίου στο θάλαμο 
μεταχείρισης, θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ενός 
διαπιστευμένου εργαστηρίου.

ε) Οι απαιτήσεις διακρίβωσης των οργάνων μέτρησης 
της συγκέντρωσης του αερίου καθορίζονται με οδηγίες 
του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.).

Γ΄. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥ−
ΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙ−
ΣΗΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ISPM15 (IPPC/FAO).

Ι). ΓΕΝΙΚΑ
1. Στην περίπτωση που μια επιχείρηση επιθυμεί να κά−

νει χρήση μιας σήμανσης του διεθνούς προτύπου ISPM15 
(IPPC/FAO), αλλά δεν διαθέτει την απαιτούμενη υποδομή 
− εξοπλισμό (π.χ. θερμική μεταχείριση), θα πρέπει να 
προμηθεύεται πριστή ξυλεία, που να πληροί τις φυτοϋ−
γειονομικές απαιτήσεις του εν λόγω διεθνούς προτύπου, 
από επιχειρήσεις της Χώρας που έχουν εγκριθεί για το 
σκοπό αυτό από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, των 
άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ε.Κ.) 
ή τρίτων χωρών που επίσης έχουν εγκριθεί με βάση ένα 
επίσημο πρόγραμμα για το σκοπό αυτό.

2. Ιχνηλασιμότητα της πριστής ξυλείας που πληροί τις 
φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις του ISPM15 (IPPC/FAO):

α) Για τον έλεγχο απαιτούνται έγγραφα που να συνο−
δεύουν ένα φορτίο πριστής ξυλείας (π.χ. από μία τρίτη 
χώρα, ένα Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας ή άλλο σχετικό έγ−
γραφο που προβλέπεται από επίσημο πρόγραμμα. Από 
ένα άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Κ., ένα φυτοϋγειονομικό 
διαβατήριο ή άλλο σχετικό έγγραφο που προβλέπεται 
από επίσημο πρόγραμμα και σήμανση της ξυλείας ώστε 
να μπορεί να γίνεται ταυτοποίηση ενός φορτίου, μιας 
παρτίδας ή μιας συσκευασμένης ποσότητας, με ένα 
μοναδικό κωδικό, ο οποίος θα πρέπει να είναι καταχω−
ρημένος και στο συνοδευτικό έγγραφο.

β) Επιπροσθέτως, θα πρέπει να υπάρχει δήλωση επί 
του συνοδευτικού εγγράφου που να επιβεβαιώνει τη 
μεταχείριση (π.χ. θερμική μεταχείριση ≥56o C/≥30 λεπτά) 
και στην περίπτωση που η μεταχείριση δεν διενεργήθη−
κε από τον προμηθευτή, την επωνυμία της επιχείρησης 
που διενήργησε την εγκεκριμένη μεταχείριση.

γ) Η ξυλεία θα πρέπει επίσης να φέρει σήμανση (π.χ. 
«ΗΤ», για θερμική μεταχείριση), είτε σε κάθε τεμάχιό 
της ή σε κάθε δέμα−συσκευασία της. Εφ’ όσον το δέμα 
της ξυλείας εμπορεύεται σε περιτύλιγμα, η σήμανση 
μπορεί επιπροσθέτως να φέρεται και επί του περιτυ−
λίγματος.

Οι παραπάνω διαδικασίες έχουν εφαρμογή, ανεξάρτη−
τα από την επιχείρηση που διενήργησε τη μεταχείριση 
και είναι αναγκαίες προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ιχνηλασιμότητα.

ΙΙ). Προϋποθέσεις για την προμήθεια και διακίνηση 
πριστής ξυλείας, που έχει υποστεί μία εγκεκριμένη 
μεταχείριση και πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας 
απόφασης.

1. Πριστή ξυλεία που έχει υποστεί μία εγκεκριμένη 
μεταχείριση στη Χώρα:

α) Για τη χρήση πριστής ξυλείας μία επιχείρηση κα−
τασκευής ξύλινων μέσων συσκευασίας, θα πρέπει να 
ελέγχει και να βεβαιώνεται ότι η πριστή ξυλεία που 
προμηθεύεται έχει υποβληθεί σε μία εγκεκριμένη μετα−
χείριση (π.χ. θερμική μεταχείριση σε θάλαμο, ≥56oC/≥30 
λεπτά), η οποία έχει εγκριθεί, σύμφωνα με την παρούσα 
απόφαση.

β) Μία επιχείρηση κατασκευής ξύλινων μέσων συσκευ−
ασίας στην οποία έχει χορηγηθεί η έγκριση μιας σήμαν−
σης, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, δεν μπορεί 
να προμηθεύεται την πριστή ξυλεία που έχει υποστεί 
μία εγκεκριμένη μεταχείριση (π.χ. θερμική μεταχείριση 
≥56oC/≥30 λεπτά) από ένα προμηθευτή ξυλείας και στη 
συνέχεια να σημαίνει τα ξύλινα μέσα που κατασκευάζει, 
με την εγκεκριμένη σήμανση του προμηθευτή.

γ) Όταν μία επιχείρηση κατασκευής ξύλινων μέσων 
συσκευασίας προμηθεύεται ξυλεία που έχει υποστεί 
μία εγκεκριμένη μεταχείριση (π.χ. θερμική, ≥56oC/≥30 
λεπτά), ο προμηθευτής της θα πρέπει να είναι σε θέση 
να αποδείξει ότι, η ξυλεία αυτή πληροί τις απαιτήσεις 
μιας εγκεκριμένης μεταχείρισης, σύμφωνα με την πα−
ρούσα απόφαση.

δ) Ένας προμηθευτής ξυλείας πληροί την παραπά−
νω απαίτηση για πριστή ξυλεία που έχει υποστεί, π.χ. 
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θερμική μεταχείριση και αποφλοίωση, με τη σήμανση 
της πριστής ξυλείας και την αναγραφή δήλωσης στο 
εμπορικό έγγραφο που συνοδεύει την πριστή ξυλεία, 
σύμφωνα με το Παράρτημα V, Μέρος Β΄.

ε) Οι παρτίδες ξυλείας που έχουν υποστεί μία εγκε−
κριμένη μεταχείριση και σήμανση, αποθηκεύονται σε 
ανεξάρτητους αποθηκευτικούς χώρους ώστε να είναι 
δυνατή η ταυτοποίηση και η διάκρισή τους, τόσο από 
τον κατασκευαστή των ξύλινων μέσων συσκευασίας, 
όσο και από την Επιτροπή κατά τον έλεγχο.

στ) Ο αγοραστής πρέπει να ελέγχει, εάν οι παρτίδες 
ξυλείας που προμηθεύεται:

i) φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση, π.χ. θερμικής 
μεταχείρισης και αποφλοίωσης (Παράρτημα V, Μέρος 
Β΄) και

ii) συνοδεύονται με εμπορικό έγγραφο, από το οποίο 
να προκύπτει ότι έχει διενεργηθεί η προβλεπόμενη π.χ. 
θερμική μεταχείριση και αποφλοίωση και η ταυτοποίηση 
της επιχείρησης που διενήργησε την εν λόγω μετα−
χείριση.

ζ) Ο αγοραστής θα πρέπει να είναι σε θέση να ταυ−
τοποιεί τη ξυλεία που προμηθεύεται και περιγράφεται 
στα σχετικά έγγραφα, σε σχέση με τη σήμανση στη 
συσκευασία ή με μια άλλη σήμανση.

2. Πριστή ξυλεία που έχει υποστεί μία εγκεκριμένη 
μεταχείριση, σε ένα άλλο κράτος μέλος της Ε.Κ.:

Οι φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις, για την πριστή  ξυ−
λεία καταγωγής ενός κράτους μέλους της Ε.Κ., που 
προορίζεται να διακινηθεί στη Χώρα, καθορίζονται από 
το π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), όπως ισχύει.

3. Πριστή ξυλεία που έχει υποστεί μία εγκεκριμένη 
μεταχείριση, σε μία τρίτη χώρα:

α) Εφ’ όσον η πριστλη ξυλεία προέρχεται από μία τρί−
τη χώρα, εκτός Ε.Κ., ανάλογα με την χώρα καταγωγής 
και το είδος της ξυλείας (π.χ. κωνοφόρα), θα πρέπει να 
συνοδεύεται με ένα πιστοποιητικό φυτοϋγείας ή πιστο−
ποιητικό της βιομηχανίας, κατά περίπτωση, σύμφωνα με 
το π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), όπως ισχύει και τις σχετικές 
αποφάσεις της Επιτροπής της Ε.Κ.

β) Τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται από τον 
εισαγωγέα, στην αρμόδια αρχή του πρώτου σημείου 
εισόδου, του κράτους μέλους της Ε.Κ. από το οποίο 
γίνεται η εισαγωγή στην Ε.Κ.

γ) Το πρωτότυπο πιστοποιητικό φυτοϋγείας ή της 
βιομηχανίας, κατά περίπτωση, πρέπει κατά την άφιξη 
ενός φορτίου να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του 
σημείου εισόδου της Χώρας, και το οποίο διατηρείται 
στο αρχείο από την αρμόδια υπηρεσία του εν λόγω 
σημείου εισόδου, εκτός εάν η εισαγωγή ολοκληρώθηκε 
σε ένα άλλο κράτος μέλος της Ε.Κ.

δ) Οι εισαγωγείς διατηρούν αντίγραφα των παραπάνω 
πιστοποιητικών, αντίγραφα των οποίων αποστέλλουν 
στους αγοραστές της πριστής ξυλείας, ως αποδεικτικό 
της θερμικής μεταχείρισης.

ε) Για λόγους εμπορικού απορρήτου, ο εισαγωγέας 
μπορεί να αποκρύπτει στοιχεία του πιστοποιητικού, 
εκτός από τον αύξοντα αριθμό, την ημερομηνία έκδο−
σης, την εκδίδουσα αρχή, την περιγραφή του φορτίου 
και τους αριθμούς ταυτοποίησης. Τα στοιχεία αυτά είναι 
διαθέσιμα στην Επιτροπή ή σε άλλη αρμόδια υπηρεσία 
κατά τον έλεγχο.

στ) Στην περίπτωση που καθίσταται αναγκαίο, η αρ−
μόδια αρχή του σημείου εισόδου, μπορεί να κάνει χρήση 

από το αρχείο, του πρωτότυπου πιστοποιητικού και 
κάθε άλλη πληροφορία ώστε να εξακριβώνεται η ιχνη−
λασιμότητα των παρτίδων ενός φορτίου.

ΙΙΙ). Αρχείο.
1. Όλες οι επιχειρήσεις που προμηθεύονται παρτίδες 

πριστής ξυλείας που έχουν υποστεί μία εγκεκριμένη με−
ταχείριση σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, ανεξάρ−
τητα από τη χώρα προέλευσης, θα πρέπει να καταχω−
ρούν στο αρχείο τα στοιχεία της προμήθειας, τα οποία 
είναι διαθέσιμα για έλεγχο από την Επιτροπή ή άλλη 
αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να διαπιστώνεται ότι 
πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

2. Οι καταχωρήσεις στο αρχείο περιλαμβάνουν:
α) Παρτίδες ξυλείας που προμηθεύεται, σύμφωνα με 

την παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένων:
i) Παραγγελθείσα ποσότητα (m3).
ii) Ημερομηνία παραγγελίας και προμήθειας.
iii) Επωνυμία ή όνομα προμηθευτή.
iv) Αριθμός και ημερομηνία δελτίου παραγγελίας.
v) Αριθμός και ημερομηνία δελτίου αποστολής.
vi) Αριθμός και ημερομηνία τιμολογίου.
β) Ξυλεία που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή και 

σήμανση των ξύλινων μέσων συσκευασίας, σύμφωνα με 
την παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένων:

i) Ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε (m3).
ii) Ημερομηνία κατασκευής (π.χ. 25.12.2005).
iii) Λεπτομέρειες πελάτη (Επωνυμία ή όνομα, Διεύθυν−

ση, τηλέφωνο).
γ) Υπόλοιπο ξυλείας που δεν έχει χρησιμοποιηθεί 

(m3).
Είναι η ποσότητα που παραμένει από την παρελη−

φθείσα ποσότητα (m3) μετά την αφαίρεση της χρησι−
μοποιηθείσας ποσότητας (m3) και των απωλειών κατά 
τη διάρκεια της παραγωγής.

Τα ανωτέρω στοιχεία διατηρούνται στο αρχείο, είτε 
χειρόγραφα είτε ηλεκτρονικά με τη χρήση κατάλληλου 
λογισμικού συστήματος.

Δ΄. ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝ−
ΣΗΣ «DB»

1. Κάθε επιχείρηση, σύμφωνα με την παρούσα απόφα−
ση, θα πρέπει να κάνει χρήση της σήμανσης «DB» μαζί με 
τη σήμανση «HT» και να έχει εγκαταστήσει κατάλληλο 
σύστημα ελέγχου στο χώρο της παραγωγής. 

2. Το παραπάνω σύστημα ελέγχου θα πρέπει να πε−
ριλαμβάνει τη διενέργεια μακροσκοπικών ελέγχων, σε 
όλες τις παρτίδες πριστής ξυλείας, πριν από τη χρη−
σιμοποίησή της και μέτρα για την απομάκρυνση όλων 
των τεμαχίων ξύλου με φλοιό ή εναλλακτικά θα πρέ−
πει να απομακρύνεται ο φλοιός και να εναποτίθεται 
ασφαλώς.

3. Η ανωτέρω διαδικασία ελέγχου ακολουθείται και 
στα μεταχειρισμένα ξύλινα μέσα συσκευασίας που προ−
μηθεύεται μία επιχείριση, με σκοπό την επισκευή, την 
ανακατασκευή και τη σήμανσή τους, σύμφωνα με την 
παρούσα απόφαση.

Ε΄. ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Στην περίπτωση επισκευής ή ανακατασκευής ενός ξύ−
λινου μέσου συσκευασίας, ακυρώνεται πλήρως η προη−
γούμενη σήμανση και ακολουθεί νέα σήμανση, σύμφωνα 
με την παρούσα απόφαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α΄. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
α) Επωνυμία ή όνομα της επιχείρησης:
β) Έδρα της επιχείρησης (πλήρης ταχυδρομική διεύ−

θυνση):
γ) Εγκατάσταση (πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση):

Β΄. ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.
Τα τετραγωνίδια « » που ακολουθούν συμπληρώνο−

νται με √, κατά περίπτωση.
α) Αρχικός      
β) Τακτικός     
γ) Έκτακτος    

Γ΄. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
α) Η ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ−

ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Συμπληρώνονται τα κενά, κατά περίπτωση.
Η επιχείρηση διαθέτει την απαιτούμενη υποδομή (π.χ. 

θάλαμο θερμικής μεταχείρισης) ..................................................για 
την εφαρμογή της αιτούμενης μεταχείρισης, σύμφωνα 
με την παρούσα απόφαση.

i) Μεταχείριση (π.χ. θερμική).........................................................
των ετοίμων ξύλινων μέσων συσκευασίας (π.χ. καφά−
σια)....................................................................................και σήμανση (π.χ. 
DB HT).......................................... σύμφωνα με το ISPM15.

ii) Μεταχείριση ........................................ των στοιχείων των 
ξύλινων μέσων συσκευασίας, σύμφωνα με το ISPM15, 
και συναρμολόγηση των στοιχείων σε ξύλινα μέσα 
συσκευασίας ................................................................και σήμαν−
ση..................................

iii) Επισκευή ή ανακατασκευή των ξύλινων μέσων 
σκευασίας............................................................. και μεταχείριση 
των ετοίμων ξύλινων μέσων συσκευασίας και σήμαν−
ση....................................... σύμφωνα με το ISPM15.

iv) Μεταχείριση της πριστής ξυλείας .....................................
............και σήμανσή της ......................................., που πληροί τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται από το ISPM15, Παράρ−
τημα V, Μέρος Β΄ της παρούσας απόφασης.

v) Αναφέρονται τυχόν άλλες περιπτώσεις.
β) Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.
i) Κατασκευή των ξύλινων μέσων συσκευασί−

ας............................................ και σήμανσή των ...................................., 
σύμφωνα με το ISPM15, με την προμήθεια της πριστής 
ξυλείας (π.χ. λεύκη) ..............................................., που πληροί τις 
απαιτήσεις της μεταχείρισης, ...........................................που προ−
βλέπεται στο εν λόγω Διεθνές Πρότυπο.

ii) Αναφέρονται τυχόν άλλες περιπτώσεις.
γ) Μετά την ολοκλήρωση και του επιτόπιου ελέγχου, η 

Επιτροπή καταγράφει τα αποτελέσματα της αξιολόγη−
σης (μπορoύν να χρησιμοποιούνται και πρόσθετα φύλλα 
χαρτιού), με τη σειρά που αναφέρονται στο άρθρο 5, 
περιπτώσεις 1.1 μέχρι 1.13.

Δ΄. ΕΙΣΗΓΗΣΗ
α) Η Επιτροπή εισηγείται στη Διεύθυνση Προστασίας 

Φυτικής Παραγωγής σύμφωνα με τα άρθρα 2(2), 5(5), 
8(8)(9)(11) και 10.

β) Στην εισήγηση γίνεται πάντοτε αναφορά στην αξι−

ολόγηση συστήματος ιχνηλασιμότητας που διαθέτει η 
επιχείρηση.

γ) Υπόδειγμα σήμανσης
Το υπόδειγμα σήμανσης και το μέγεθος της (πλάτος Χ 

ύψος) σε εκατοστά στην περίπτωση που γίνεται θετική 
εισήγηση (Παράρτημα V).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΟΣ:
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ
ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙ−

ΡΉΣΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISPM15 (IPPC/FAO) Ή ΚΑΙ ΠΡΙΣΤΗΣ 
ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ISPM15 
(IPPC/FAO).

1. Διατηρείται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) Την υπουργική απόφαση εγγραφής, αναστολής ή 
διαγραφής.

β) Την επωνυμία ή το όνομα της επιχείρησης, την 
Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλ., Fax.

γ) Για κάθε εγκριθείσα εγκατάσταση, την Ταχυδρομική 
Διεύθυνση, Τηλ., Fax.

δ) Τον αριθμό μητρώου.
ε) Την εγκριθείσα σήμανση.
στ) Το είδος των ξύλινων μέσων συσκευασίας, των 

υλικών σφήνωσης και υποστήριξης φορτίων (dunnage) 
και της πριστής ξυλείας, κατά είδος ξύλου.

2. Τα στοιχεία καταχώρησης στο μητρώο είναι στη 
διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑ−

ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Περιλαμβάνει τουλάχιστον:
α) Την επωνυμία ή το όνομα της επιχείρησης, την 

Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλ., Fax.
β) Για κάθε εγκριθείσα εγκατάσταση, την Ταχυδρομική 

Διεύθυνση, Τηλ., Fax.
γ) Τον αριθμό μητρώου.
δ) Την εγκριθείσα σήμανση.
ε) Το είδος των ξύλινων μέσων συσκευασίας, των 

υλικών σφήνωσης και υποστήριξης φορτίων (dunnage) 
και της πριστής ξυλείας, κατά είδος ξύλου.

στ) Κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια που απαιτείται 
για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 10
Κυρώσεις

1. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης τιμωρού−
νται με:

α) Διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην πα−
ρούσα απόφαση και στο άρθρο 34α του ν. 2147/1952 
(Α΄155) όπως προστέθηκε με το ν. 2538/1997 (Α΄242) 
και 
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β) Ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
35 του ν. 2147/1952 (Α΄155) όπως προστέθηκε με το 
ν. 2538/1997 (Α΄242).

Άρθρο 11
Τροποποιήσεις

Τα παραρτήματα της παρούσας απόφασης καθώς και 
κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια μπορούν να τροποποι−
ούνται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προ−
στασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 12
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, κα−

ταργούνται, η υπ’ αριθμ. 111915/7.10.2003 (Β΄ 1575) κοινή 
υπουργική απόφαση και η υπ’ αριθμ. 103310/13.5.2004 (Β΄ 
773) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2006
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