
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 5543/149527 
Καθορισμός των λεπτομερειών φυτοϋγειονομι-

κής πιστοποίησης για την εξαγωγή στη Δημοκρα-

τία της Κορέας (Νότια Κορέα) ελληνικών νωπών 

καρπών ακτινιδίων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 4 του ν. 2147/1952 «Περί προλήψεως 

και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών 
και περί οργανώσεως της φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας» 
(Α΄ 155).

β) Των άρθρων V και X του νέου αναθεωρημένου κει-
μένου της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3495/2006 (Α΄ 215) 
και των άρθρων τρίτου και τέταρτου του νόμου αυτού, 
όπως τα άρθρα τρίτο και τέταρτο προστέθηκαν με το άρ-
θρο 24 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15) και άρθρο τέταρτο αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121, διόρθωση σφάλματος Α΄ 126).

3. Την από 8.5.2020 επιστολή της Φυτοϋγειονομικής 
Υπηρεσίας της Νότιας Κορέας (APQA) με την οποία γνω-
στοποιήθηκαν στην Χώρα μας οι φυτοϋγειονομικές απαι-
τήσεις της Νότιας Κορέας για την εξαγωγή ελληνικών 
νωπών καρπών ακτινιδίων.

4. Την από 1.6.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Προστα-
σίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέ-
ρειες φυτοϋγειονομικής πιστοποίησης νωπών καρπών 
ακτινιδίων (Actinidia chinensis, Actinidia deliciosa), οι 
οποίοι παράγονται από διάφορες περιοχές της ελλη-
νικής επικράτειας και προορίζονται να εξαχθούν στη 
Δημοκρατία της Κορέας (στο Νότια Κορέα), προκειμέ-

νου να εξασφαλιστεί ότι οι αποστολές νωπών καρπών 
ακτινιδίων στη Νότια Κορέα δεν θα συμβάλλουν στην 
εισαγωγή και μετάδοση των επιβλαβών οργανισμών του 
Παραρτήματος ΙΙ.

Άρθρο 2
Αρμόδιες υπηρεσίες - Επίσημα εργαστήρια

1. Αρμόδιες υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου για 
την εφαρμογή της παρούσας ορίζονται οι Διευθύνσεις 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των 
Περιφερειακών Ενοτήτων. Όπου απαιτείται, τα Περιφε-
ρειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτο-
ϋγειονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) δύνανται να συνδράμουν 
τις ΔΑΟΚ της περιοχή ευθύνης τους, μετά από σχετικό 
αίτημα της οικείας ΔΑΟΚ.

2. Επίσημα εργαστήρια για τη διενέργεια των προβλε-
πόμενων στην παρούσα εργαστηριακών αναλύσεων 
ορίζονται τα εργαστήρια του Μπενάκειου Φυτοπαθο-
λογικού Ινστιτούτου (ΜΦΙ), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου εποπτευόμενο από το ΥΠΑΑΤ.

3. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής της 
Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ είναι αρμόδια 
υπηρεσία για τον συντονισμό του έργου των ΔΑΟΚ και 
του ΜΦΙ, καθώς και για την επικοινωνία με τον Εθνικό 
Οργανισμό Φυτοπροστασίας της Νότιας Κορέας (Animal 
and Plant Quarantine Agency - APQA) για θέματα φυ-
τοϋγείας.

Άρθρο 3
Αίτηση φυτοϋγειονομικής πιστοποίησης

1. Κάθε εξαγωγέας με έδρα στην ελληνική επικράτεια 
που προτίθεται να εξάγει νωπούς καρπούς ακτινιδίων 
στη Νότια Κορέα υποβάλλει στη Διεύθυνση Προστα-
σίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ ετησίως αίτηση, 
όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα Ι, η οποία συ-
νοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο 
Παράρτημα Ι, για τη φυτοϋγειονομική πιστοποίηση των 
επιχειρήσεων των εξαγωγέων, των οπωρώνων, των συ-
σκευαστηρίων, των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και 
των θαλάμων ψυχρής μεταχείρισης.

2. Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά της παρ. 1 
υποβάλλονται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. 
σε CD ROM), το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου κάθε έτους 
για την εξαγωγική περίοδο που ακολουθεί. Ειδικά και 
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μόνο για την εξαγωγική περίοδο 2020-2021 η αίτηση 
κατατίθεται το αργότερο μέχρι 31 Ιουλίου 2020.

3. Αντίγραφο της αίτησης και των δικαιολογητικών 
που την συνοδεύουν διαβιβάζεται ηλεκτρονικά από τη 
Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής στη ΔΑΟΚ 
της έδρας του εξαγωγέα. Εφόσον για την ολοκλήρωση 
των επιτόπιων ελέγχων του άρθρου 5 απαιτείται η συ-
νεργασία ΔΑΟΚ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων, 
αντίγραφο της αίτησης και των δικαιολογητικών που 
τη συνοδεύουν διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τη Δι-
εύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ 
στις συναρμόδιες ΔΑΟΚ.

5. Οι κάτοχοι των οπωρώνων, των συσκευαστηρίων, 
των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και ψυχρής μεταχεί-
ρισης (cold treatment) υποχρεούνται να τηρούν στο 
αρχείο τους τα αποδεικτικά στοιχεία της νόμιμης κατο-
χής/χρήσης αυτών και να τα διαθέτουν στις αρμόδιες 
υπηρεσίες του άρθρου 2.

Άρθρο 4
Διοικητικός έλεγχος αίτησης 
φυτοϋγειονομικής πιστοποίησης

1. Η ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκο-
νται: α) η εγκατάσταση διαλογής, συσκευασίας, αποθή-
κευσης και ο θάλαμος της ψυχρής μεταχείρισης και β) τα 
αγροτεμάχια των οπωρώνων, ελέγχει την πληρότητα της 
αίτησης και των δικαιολογητικών του άρθρου 3 και σε 
περίπτωση που αυτά δεν είναι πλήρη ενημερώνει εγ-
γράφως ή ηλεκτρονικά τον εξαγωγέα και θέτει εύλογη 
προθεσμία για τη συμπλήρωσή τους. Εφόσον η αίτηση 
είναι πλήρης ή οι ελλείψεις συμπληρωθούν, οι αρμόδιες 
ΔΑΟΚ προβαίνουν σε επιτόπιο έλεγχο των εγκαταστάσε-
ων των περ. α΄ και β΄, σύμφωνα με το άρθρο 5.

2. Στη περίπτωση που οι ανωτέρω ελλείψεις δεν συ-
μπληρωθούν εντός της προθεσμίας της παρ. 1, η αίτηση 
απορρίπτεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Δι-
εύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ 
ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας ΔΑΟΚ. Μετά την 
απόρριψη της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να 
υποβάλει εκ νέου αίτηση την επόμενη χρονιά, σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 3.

3. Για τον έλεγχο της πληρότητας της αίτησης και των 
δικαιολογητικών που κατατίθενται, μπορεί να απαιτεί-
ται η συνεργασία ΔΑΟΚ διαφορετικών Περιφερειακών 
Ενοτήτων.

Άρθρο 5
Επιτόπιος έλεγχος 
στις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα

1. Η αρμόδια ΔΑΟΚ, εφόσον η αίτηση και τα δικαιολο-
γητικά είναι πλήρη σύμφωνα με το άρθρο 4, διενεργεί 
επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα και 
αξιολογεί:

α) Τη φυτοϋγειονομική καταλληλότητα και επάρκεια 
των εγκαταστάσεων: 

αα) του συσκευαστηρίου (διαλογής / συσκευασίας),
ββ) της αποθήκευσης και
γγ) του θαλάμου της ψυχρής μεταχείρισης πριν τη 

φόρτωση, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ. 

Αν η ψυχρή μεταχείριση προγραμματίζεται να διε-
νεργείται σε ένα εμπορευματοκιβώτιο (container) κατά 
τη διαμετακόμιση (transit), ο προβλεπόμενος έλεγχος 
διενεργείται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV πριν από τη 
φόρτωση.

β) Το αρχείο των εγκαταστάσεων της περ. α΄, ως εξής:
αα) Το σύστημα ιχνηλασιμότητας που εφαρμόζεται, 

ώστε από τον έλεγχο να μπορεί να προκύπτει η καταγω-
γή (ο οπωρώνας - το συσκευαστήριο - ο αποθηκευτικός 
χώρος - ο θάλαμος ψυχρής μεταχείρισης) κάθε παρτί-
δας νωπών καρπών ακτινιδίων, μέχρι τη φόρτωση και 
τη σφράγιση του φορτίου. Σύστημα ιχνηλασιμότητας 
διατηρεί και ο κάτοχος οπωρώνα, ο οποίος καταγράφει 
τη διάθεση των καρπών παραγωγής από κάθε αγροτε-
μάχιο, με προορισμό τη Νότια Κορέα.

ββ) Το σύστημα παρακολούθησης ενός φορτίου που 
έχει απορριφθεί για εξαγωγή στη Νότια Κορέα, μέχρι και 
την τελική διάθεσή του (διαδικασία follow-up).

γγ) Το σύστημα που εφαρμόζεται ώστε να διασφαλί-
ζεται ότι οι νωποί καρποί ακτινιδίων που δεν προορίζο-
νται για εξαγωγή στη Νότια Κορέα αποθηκεύονται σε 
ξεχωριστούς χώρους.

γ) Τις γνώσεις του υπεύθυνου για τα φυτοϋγειονομικά 
θέματα, που ορίζεται στην αίτηση του άρθρου 3, ανα-
φορικά με τις απαιτήσεις των περ. α΄ και β΄ της ορθής 
εφαρμογής της ψυχρής μεταχείρισης και των υποχρεώ-
σεων του άρθρου 6.

2. Εφόσον η αρμόδια ΔΑΟΚ διαπιστώσει ελλείψεις στις 
εγκαταστάσεις διαλογής, συσκευασίας, αποθήκευσης, 
στους θαλάμους ψυχρής μεταχείρισης, στο σύστημα 
ιχνηλασιμότητας των νωπών καρπών ακτινιδίων που 
πρόκειται να εξαχθούν στη Νότια Κορέα, στη διαδικασία 
ελέγχου των επιβλαβών οργανισμών (monitoring) του 
Παραρτήματος ΙΙ, στα προληπτικά μέτρα και στο σύστη-
μα πρακτικών διαχείρισης οργανισμών καραντίνας που 
έχει ορίσει η Νότια Κορέα, ενημερώνει εγγράφως τον 
αιτούντα και ορίζει εύλογη προθεσμία για τη συμπλή-
ρωσή τους.

3. Εφόσον οι ελλείψεις δεν συμπληρωθούν εντός της 
προθεσμίας της παρ. 2, η αρμόδια ΔΑΟΚ ενημερώνει τη 
Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ 
και η αίτηση απορρίπτεται με απόφαση του Προϊσταμέ-
νου της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 
του ΥΠΑΑΤ μετά από εισήγηση της αρμόδιας ΔΑΟΚ. 
Μετά την απόρριψη, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υπο-
βάλει εκ νέου αίτηση την επόμενη χρονιά, σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 3.

4. Η αρμόδια ΔΑΟΚ, εφόσον κατά τον επιτόπιο έλεγχο 
διαπιστώσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παρ. 2:

α) αποστέλλει στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ συμπληρωμένους τους πίνακες 
του Παραρτήματος V, στην ελληνική γλώσσα και σε ένα 
αντίγραφο στην αγγλική γλώσσα,

β) ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα, το αργότερο 
μέχρι το τέλος Ιουλίου κάθε έτους (ειδικά και μόνο για 
την εξαγωγική περίοδο 2020-2021 μέχρι 15 Αυγούστου 
2020) για την εξαγωγική περίοδο που ακολουθεί.

5. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 
του ΥΠΑΑΤ, με βάση τα στοιχεία της παρ. 4, μέχρι τέλος 
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Αυγούστου κάθε έτους (ειδικά και μόνο για την εξαγω-
γική περίοδο 2020-2021 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2020), 
αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία της Νότιας Κορέας 
APQA στοιχεία για το σύνολο των εξαγωγέων ανά Πε-
ριφερειακή Ενότητα που αιτήθηκαν και συμμορφώνο-
νται με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης για την 
εξαγωγή νωπών καρπών ακτινιδίων για την επικείμενη 
εξαγωγική περίοδο.

Τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την έναρξη των εξαγωγών 
ακτινιδίων στη Νότια Κορέα, η Δ/νση Προστασίας Φυ-
τικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ, αποστέλλει αίτημα προς 
την φυτοϋγειονομική υπηρεσία της Νότιας Κορέας  - 
APQA για την αποστολή στη χώρα μας φυτοϋγειονομι-
κών ελεγκτών της APQA οι οποίοι, από κοινού με τους 
φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές των αρμοδίων ΔΑΟΚ, θα 
επιθεωρούν τις αποστολές νωπών καρπών ακτινιδίων 
πριν την αποστολή τους στη Νότια Κορέα (pre - clearance 
inspection).

Στο αίτημα προς την APQA απαραιτήτως περιλαμβά-
νονται τα εξής στοιχεία:

α) Ο αριθμός των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών που θα 
απαιτηθούν καθώς και η περίοδος της επίσκεψης τους.

β) Ο εκτιμώμενος όγκος νωπών καρπών ακτινιδίων 
προς εξαγωγή στη Νότια Κορέα κατά την τρέχουσα εξα-
γωγική περίοδο.

γ) Κατάλογος των περιοχών που βρίσκονται τα εγκε-
κριμένα συσκευαστήρια και οι οπωρώνες καθώς και οι 
λιμένες από τους οποίους οι αποστολές θα αναχωρούν 
για τη Νότια Κορέα.

δ) Αναλυτικές πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις ψυ-
χρής μεταχείρισης πριν την διαμετακόμιση (διάρκεια 
μεταχείρισης, όγκος, όνομα και τοποθεσία, κ.λπ.).

6. Η φυτοϋγειονομική πιστοποίηση των εγκαταστάσε-
ων, σύμφωνα με την παρούσα, δεν θίγει τις κείμενες δια-
τάξεις για τυχόν αδειοδότηση από άλλες αρμόδιες αρχές.

7. Τα έξοδα μετάβασης από Νότια Κορέα, μετακίνησης 
εντός Ελλάδος, διαμονής, ημερήσιας αποζημίωσης, κ.λπ. 
των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών της APQA βαρύνουν 
τους ενδιαφερόμενους εξαγωγείς, σύμφωνα με τις ορι-
ζόμενες απαιτήσεις της APQA.

Άρθρο 6
Φυτοϋγειονομικές υποχρεώσεις επιχειρήσεων

Οι εξαγωγείς νωπών καρπών ακτινιδίων με προορισμό 
τη Νότια Κορέα, οι κάτοχοι των εγκαταστάσεων διαλο-
γής/συσκευασίας, αποθήκευσης, των θαλάμων ψυχρής 
μεταχείρισης και κάθε παραγωγός, όσον αφορά στους 
οπωρώνες, έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

α) Να ορίσουν εκπρόσωπό τους, ο οποίος είναι έμπει-
ρος στον τομέα της φυτοϋγείας, σύμφωνα με τις φυτο-
ϋγειονομικές απαιτήσεις της παρούσας και αποτελεί 
τον σύνδεσμο μεταξύ της επιχείρησης και της αρμόδιας 
ΔΑΟΚ.

β) Να τηρούν στο αρχείο όλα τα στοιχεία που αφορούν 
στην ιχνηλασιμότητα κάθε παρτίδας νωπών καρπών 
ακτινιδίων, ως εξής:

αα) οι παραγωγοί: τα στοιχεία για την ποσότητα παρα-
γωγής για κάθε οπωρώνα και τα συσκευαστήρια ή τους 
εμπόρους διάθεσής της,

ββ) oι κάτοχοι εγκαταστάσεων συσκευασίας, αποθή-
κευσης και διενέργειας ψυχρής μεταχείρισης: τα στοιχεία 
της συσκευασίας, της αποθήκευσης και της διενέργειας 
ψυχρής μεταχείρισης,

γγ) οι εξαγωγείς: τα στοιχεία των συσκευαστηρίων και 
των θαλάμων ψυχρής μεταχείρισης.

γ) Οι υπόχρεοι των υποπερ. ββ΄ και γγ΄ της περ. β΄ τη-
ρούν τα στοιχεία παρακολούθησης μέχρι την τελική δι-
άθεση κάθε παρτίδας ενός φορτίου που έχει απορριφθεί 
για εξαγωγή στη Νότια Κορέα (διαδικασία follow - up).

δ) Τα στοιχεία των περ. β΄ και γ΄ τηρούνται στο αρχείο 
για τουλάχιστον ένα (1) έτος και είναι στην διάθεση των 
αρμόδιων ΔΑΟΚ, εφόσον ζητηθούν.

ε) Στο χώρο διαλογής / συσκευασίας και αποθήκευσης 
απαγορεύεται να διατηρούνται νωποί καρποί ακτινιδίων 
που δεν προορίζονται για εξαγωγή στη Νότια Κορέα ή 
άλλοι νωποί καρποί.

στ) Ο χώρος διαλογής / συσκευασίας και αποθήκευσης 
διατηρείται πάντα καθαρός και εφαρμόζεται συστηματι-
κό πρόγραμμα καθαρισμού και απεντόμωσης.

ζ) στο χώρο διαλογής / συσκευασίας, αποθήκευσης 
και φόρτωσης του προϊόντος λαμβάνονται τα απαραί-
τητα μέτρα (πόρτες που ανοίγουν και κλείνουν αυτόμα-
τα, κουρτίνες, εντομοστεγή δίχτυα με διάμετρο οπής 
1.6 mm ή λιγότερο, φόρτωση του τελικού προϊόντος σε 
κλειστό χώρο, κ.α.) για την παρεμπόδιση προσβολής των 
νωπών ακτινιδίων από επιβλαβείς οργανισμούς ενδια-
φέροντος της Νότιας Κορέας.

η) Διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή, εξοπλισμό, στε-
λέχωση για την κάλυψη όλων των φυτοϋγειονομικών 
απαιτήσεων της παρούσας απόφασης.

θ) Πραγματοποιούν μακροσκοπικούς ελέγχους και 
εφόσον ενδείκνυται τοποθετούν κατάλληλες παγίδες ή 
λαμβάνουν πρόσθετα φυτοϋγειονομικά μέτρα, σύμφωνα 
με τις οδηγίες της αρμόδιας ΔΑΟΚ.

ι) Λαμβάνουν και αποστέλλουν κατάλληλα δείγμα-
τα για φυτοϋγειονομική ανάλυση. Η δειγματοληψία, η 
ποσότητα του δείγματος, η συχνότητα λήψης και απο-
στολής των δειγμάτων, διενεργούνται σύμφωνα με τις 
οδηγίες της αρμόδιας ΔΑΟΚ.

ια) Διαθέτουν στην αρμόδια ΔΑΟΚ τουλάχιστον τα εξής:
αα) κατάλληλο χώρο ελέγχων,
ββ) κατάλληλη τράπεζα ελέγχων, 
γγ) επαρκή φωτισμό,
δδ) υλικά συσκευασίας των δειγμάτων, 
εε) απολυμαντικά υλικά και
στστ) αποσταγμένο νερό.
ιβ) Εξασφαλίζουν στους ελεγκτές και διευκολύνουν 

την ελεύθερη πρόσβαση στους οπωρώνες, στα γραφεία, 
και στις εγκαταστάσεις, δεν αρνούνται τον έλεγχο, δεν 
παρεμποδίζουν τη διενέργειά του και δεν αποκρύπτουν 
στοιχεία ή δεν παρέχουν ανακριβή ή ψευδή στοιχεία στις 
αρμόδιες αρχές.

ιγ) Αποδέχονται, μετά από σχετική έγγραφη υπόδειξη 
της αρμόδιας ΔΑΟΚ, συγκεκριμένες υποχρεώσεις που 
έχουν σχέση με τη λήψη μέτρων βελτίωσης της φυτο-
ϋγειονομικής κατάστασης των οπωρώνων, των εγκατα-
στάσεων διαλογής / συσκευασίας, αποθήκευσης και των 
θαλάμων ψυχρής μεταχείρισης, ώστε να διασφαλίζεται 
η ορθή εφαρμογή της παρούσας.
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ιδ) Ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια ΔΑΟΚ εντός 
δέκα (10) εργάσιμων ημερών για: 

αα) μεταβολές των στοιχείων της αίτησης ή των δικαι-
ολογητικών που τη συνοδεύουν. 

ββ) αλλαγές στις εγκαταστάσεις διαλογής / συσκευα-
σίας και αποθήκευσης.

γγ) τροποποιήσεις ή επισκευές στο θάλαμο ψυχρής 
μεταχείρισης, που μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο το φυ-
τοϋγειονομικό καθεστώς των καρπών προς εξαγωγή 
Νότια Κορέα και

δδ) την τυχόν προσωρινή ή οριστική αναστολή της 
δραστηριότητας της επιχείρησης ή της λειτουργίας της 
εγκατάστασης ή του θαλάμου ψυχρής μεταχείρισης.

Η αρμόδια ΔΑΟΚ μετά την ενημέρωσή της για τις 
αλλαγές των υποπερ. αα΄ έως δδ΄ διενεργεί έλεγχο και 
αξιολόγηση, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5.

ιε) Οι κάτοχοι των οπωρώνων, των συσκευαστηρίων 
και των αποθηκευτικών χώρων λαμβάνουν τα ανα-
γκαία μέτρα για την αποτελεσματική παρακολούθηση 
(monitoring), την πρόληψη και την Ολοκληρωμένη Δι-
αχείριση των Επιβλαβών Οργανισμών (Ιntegrated Ρest 
Μanagement=IPM) για την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση 
εμφάνισης και προσβολής από τους επιβλαβείς οργανι-
σμούς καραντίνας του Παραρτήματος ΙΙ.

ιστ) οι οπωρώνες που πιστοποιούνται για την εξαγωγή 
νωπών καρπών ακτινιδίων στη Νότια Κορέα πρέπει να 
εφαρμόζουν τους κανόνες ορθών γεωργικών πρακτικών 
(Good Agricultural Practices-GAP) ή άλλα διεθνή συστή-
ματα διαπίστευσης.

ιζ) Ειδικότερα, στους οπωρώνες που πιστοποιούνται 
για εξαγωγή νωπών ακτινιδίων στη Νότια Κορέα εγκα-
θίστανται φερομονικές παγίδες για την παρακολούθη-
ση των εντόμων Lobesia botrana και Ostrinia nubilalis. 
Εγκαθίσταται μία φερομονική παγίδα ανά είδος εντόμου 
και ανά δύο (2) εκτάρια (ha) και τουλάχιστον μία παγίδα 
ανά είδος εντόμου και οπωρώνα. Η παρακολούθηση 
των παγίδων λαμβάνει χώρα κάθε δύο (2) εβδομάδες, 
στο διάστημα από την άνθηση μέχρι και την συγκομι-
δή των ακτινιδίων και τα αποτελέσματα των ελέγχων 
καταγράφονται και είναι στην διάθεση των αρμόδιων 
φυτοϋγειονομικών ελεγκτών. Σε περίπτωση εμφάνισης 
των ανωτέρω ειδών εντόμων στους οπωρώνες ακτινιδί-
ου, κατά την διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης, 
οι συγκεκριμένοι οπωρώνες εξαιρούνται από την δυνα-
τότητα εξαγωγής του προϊόντος τους στη Νότια Κορέα.

Άρθρο 7
Έλεγχος, αναστολή και ανάκληση 
της φυτοϋγειονομικής πιστοποίησης

1. Προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση των φυ-
τοϋγειονομικών απαιτήσεων της παρούσας, η αρμόδια 
ΔΑΟΚ διενεργεί ελέγχους στις πιστοποιημένες εγκατα-
στάσεις των συσκευαστηρίων, των αποθηκευτικών χώ-
ρων, των θαλάμων ψυχρής μεταχείρισης και στους οπω-
ρώνες, στο αρχείο που διατηρούν και ιδίως στο σύστημα 
της ιχνηλασιμότητας για τις παρτίδες κάθε φορτίου που 
προορίζεται για εξαγωγή στη Νότια Κορέα, καθώς και 
έλεγχο για την τελική διάθεση της κάθε παρτίδας ενός 
φορτίου, που έχει απορριφθεί η εξαγωγή της στη Νότια 
Κορέα, ως εξής:

α) Τακτικούς ελέγχους τουλάχιστον μία φορά το έτος 
πριν την έναρξη της εξαγωγικής περιόδου. Όπου ενδεί-
κνυται, διενεργείται και ένας έλεγχος κατά τη διάρκεια 
της εξαγωγικής περιόδου. Οι εν λόγω έλεγχοι διενερ-
γούνται μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση στον 
υπόχρεο με κάθε πρόσφορο μέσο.

β) Έκτακτους ελέγχους αυτεπάγγελτα ή κατόπιν εντο-
λής της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 
του ΥΠΑΑΤ, κατόπιν καταγγελιών ή σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα του τελευταίου ελέγχου για την έγκαιρη 
υλοποίηση των βελτιώσεων ή τροποποιήσεων.

2. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου εφόσον υπάρχουν 
υποψίες μη τήρησης των προβλεπόμενων φυτοϋγειο-
νομικών απαιτήσεων ή για λανθάνουσα προσβολή, οι 
ΔΑΟΚ μπορούν να διενεργούν δειγματοληψίες για ερ-
γαστηριακή ανάλυση.

3. O φυτοϋγειονομικός ελεγκτής πριν την έναρξη του 
ελέγχου, επιδεικνύει στον ελεγχόμενο την εντολή ελέγχου.

4. Εάν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι, ένας πιστο-
ποιημένος εξαγωγέας ή κάτοχος μιας εγκατάστασης ή 
ενός οπωρώνα για εξαγωγή νωπών καρπών ακτινιδίων 
στη Νότια Κορέα:

α) παρουσιάζει ελλείψεις στις εγκαταστάσεις διαλο-
γής / συσκευασίας, αποθήκευσης και θαλάμους ψυχρής 
μεταχείρισης, στο σύστημα ιχνηλασιμότητας των νω-
πών καρπών ακτινιδίων που πρόκειται να εξαχθούν στη 
Νότια Κορέα, στη διαδικασία ελέγχου των επιβλαβών 
οργανισμών (monitoring) του Παραρτήματος ΙΙ, στα 
προληπτικά μέτρα και στο σύστημα πρακτικών διαχεί-
ρισης καραντίνας, η φυτοϋγειονομική του πιστοποίηση 
αναστέλλεται προσωρινά και τίθενται οι όροι για την 
εκπλήρωσή της,

β) έχει παύσει να πληροί τους φυτοϋγειονομικούς 
όρους της παρούσας απόφασης, ή αρνείται να συμμορ-
φωθεί προς τους όρους που τυχόν έχουν τεθεί ή συστη-
ματικά παραβιάζει τις διατάξεις της παρούσας απόφασης 
ή έχει παύσει να ασκεί την εγκριθείσα δραστηριότητα, 
η φυτοϋγειονομική τους πιστοποίηση ανακαλείται ορι-
στικά.

5. Για τις διαπιστούμενες παραβάσεις, η αρμόδια ΔΑΟΚ 
συντάσσει αιτιολογημένες εκθέσεις ελέγχου μέσα σε 
προθεσμία σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη διαπίστωση 
των παραβάσεων αυτών και την αποστέλλει στον ενδια-
φερόμενο επί αποδείξει (ή με αποδεικτικό παραλαβής).

6. Ο ενδιαφερόμενος στον οποίο κοινοποιείται η 
έκθεση ελέγχου, δικαιούται να υποβάλει εγγράφως 
τις απόψεις του στη Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ και στη ΔΑΟΚ που διαπίστωσε 
τις παραβάσεις, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερο-
λογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της 
αιτιολογικής έκθεσης στον ενδιαφερόμενο.

7. Η προσωρινή αναστολή ή η ανάκληση της πιστο-
ποίησης λαμβάνεται με απόφαση του Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του
ΥΠΑΑΤ μετά από εισήγηση της ΔΑΟΚ που διενήργησε 
τον έλεγχο και διαβιβάζεται από τη Διεύθυνση Προ-
στασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ στην αρμόδια 
υπηρεσία της Νότιας Κορέας, APQA.
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Άρθρο 8
Έλεγχοι των καρπών - Συσκευασία

1. Για κάθε παρτίδα ενός φορτίου πριν από τη συ-
σκευασία οι καρποί διαλέγονται και οι ελαττωματικοί 
απομακρύνονται. Η αρμόδια ΔΑΟΚ, κατά τη διαδικασία 
της διαλογής, της συσκευασίας, της αποθήκευσης, της 
ψυχρής μεταχείρισης (cold treatment) και της φόρτω-
σης κάθε παρτίδας νωπών καρπών ακτινιδίων, διενεργεί 
διοικητικό και φυτοϋγειονομικό έλεγχο. Οι καρποί κάθε 
παρτίδας που προορίζονται για εξαγωγή στη Νότια Κο-
ρέα, πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από έντομα, ακάρεα, 
φύλλα, βλαστούς, χώμα και από σάπιους καρπούς.

2. Οι νωποί καρποί ακτινιδίων που προορίζονται για 
εξαγωγή στη Νότια Κορέα συσκευάζονται και αποθη-
κεύονται ξεχωριστά από αυτούς που προορίζονται για 
εξαγωγή σε άλλες χώρες.

3. Κάθε συσκευασία νωπών καρπών ακτινιδίων που 
προορίζεται για εξαγωγή στη Νότια Κορέα φέρει υπο-
χρεωτικά τα εξής στοιχεία στην αγγλική γλώσσα:

α) Ελληνικό Προϊόν (Product or produce of Greece),
β) Ονομασία εξαγωγικής εταιρείας (Name of Exporting 

Company),
γ) Κωδικός αριθμός συσκευαστηρίου (Packinghouse -

Registration Number),
δ) Κωδικός αριθμός οπωρώνα (Orchard Registration 

Number) και
ε) κάθε παλέτα καρπών και κιβώτιο φέρει την εξής 

σήμανση: «FOR KOREA» («Για την Κορέα»).
4. Οι καρποί συσκευάζονται σε καθαρά και σε μη χρη-

σιμοποιημένα υλικά συσκευασίας, τα οποία πληρούν τις 
φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της Νότιας Κορέας.

5. Τα ξύλινα μέσα συσκευασίας που μπορεί να συνο-
δεύουν ένα φορτίο καρπών, συμπεριλαμβανομένων 
και των ξύλινων υλικών που χρησιμοποιούνται για τη 
στήριξη, υποστήριξη ή σφήνωση του εν λόγω φορτίου, 
πληρούν τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Φυτο-
ϋγειονομικών Μέτρων ISPM15 της Διεθνούς Σύμβασης 
για την Προστασία των Φυτών (IPPC/FAO).

6. Η αρμόδια ΔΑΟΚ σε συνεργασία με φυτοϋγειονο-
μικούς ελεγκτές της Νότιας Κορέας διενεργεί φυσικούς 
ελέγχους (έλεγχος καραντίνας) σε κάθε αποστολή νωπών 
καρπών ακτινιδίων σε ποσοστό δειγματοληψίας 2% του 
συνολικού αριθμού των συσκευασιών ή σε δείγμα του-
λάχιστον 600 καρπών.

Άρθρο 9
Διαδικασία ψυχρής μεταχείρισης

1. Οι νωποί καρποί ακτινιδίων υπόκεινται σε ψυχρή με-
ταχείριση (cold treatment) πριν από τη φόρτωση ή κατά 
τη διαμετακόμιση προς τη Νότια Κορέα, για τη διαχείριση 
του κινδύνου από τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας 
Ceratitis capitata (μύγα της Μεσογείου).

2. Η ψυχρή μεταχείριση διενεργείται σύμφωνα με την 
ακόλουθη κατάλληλη θερμοκρασία και διάρκεια στη 
σάρκα του καρπού:

α) 1,1 οC ή χαμηλότερη, για τουλάχιστον δεκατέσσερις 
(14) συνεχείς ημέρες ή 

β) 1,6 οC ή χαμηλότερη, για τουλάχιστον δεκαέξι (16) 
συνεχείς ημέρες ή

γ) 2,2 οC ή χαμηλότερη, για τουλάχιστον δεκαοχτώ (18) 
συνεχείς ημέρες.

3. Οι προδιαγραφές της ψυχρής μεταχείρισης (cold 
treatment) καθορίζονται σύμφωνα με τα Παραρτήματα 
ΙΙΙ και IV.

Άρθρο 10
Πρόσθετη δήλωση 
στο Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας

1. Κάθε φορτίο νωπών καρπών ακτινιδίων, που πλη-
ροί τις διατάξεις της παρούσας, πριν από την εξαγωγή 
του στη Νότια Κορέα επιθεωρείται από κοινού από τους 
φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές της αρμόδιας ΔΑΟΚ και 
τους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές της Νότιας Κορέας. 
Μετά από τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων, 
η αρμόδια ΔΑΟΚ εκδίδει Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας κατά 
το άρθρο V, παράγραφος 2, σημείο β) του νέου αναθεω-
ρημένου κειμένου της Διεθνούς Σύμβασης για την Προ-
στασία των Φυτών που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του ν. 3495/2006 (Α΄ 215), με την ακόλουθη πρόσθετη 
δήλωση: «The consignment is free from Lobesia botrana 
and Ostrinia nubilalis».

2. Για αποστολές που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή με-
ταχείριση πριν τη διαμετακόμιση, λαμβάνεται δείγμα 
καρπών, προς επιθεώρηση, ίσο με 2% του συνολικού 
αριθμού των συσκευασιών ή τουλάχιστον 600 καρπών. 
Σε περίπτωση αποστολών που αποτελούνται από καρ-
πούς ακτινιδίων δύο ή περισσοτέρων οπωρώνων, τότε 
λαμβάνονται δείγματα ξεχωριστά για κάθε οπωρώνα. 
Σε περίπτωση που κατά την επιθεώρηση διαπιστωθεί η 
παρουσία ζωντανών εντόμων της μύγας της μεσογείου 
(Ceratitis capitata), τότε η αποστολή απορρίπτεται και η 
εξαγωγή καρπών προς την Νότια Κορέα αναστέλλεται 
μέχρι την ολοκλήρωση της διερεύνησης του λόγου απο-
τυχίας της ψυχρής μεταχείρισης πριν τη διαμετακόμιση. 
Το Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας των αποστολών που έχουν 
υποβληθεί σε ψυχρή μεταχείριση πριν τη διαμετακόμιση 
πρέπει να αναφέρει τη μέθοδο ψυχρής μεταχείρισης, 
τη θερμοκρασία και τη διάρκεια και τον αριθμό του 
εμπορευματοκιβωτίου, καθώς και τον αριθμό σφραγί-
δας που έχει τοποθετηθεί στο εμπορευματοκιβώτιο. Στο 
πιστοποιητικό φυτοϋγείας επισυνάπτεται πιστοποιητικό 
ψυχρής μεταχείρισης (cold treatment certificate) πριν τη 
διαμετακόμιση.

3. Στις αποστολές που υφίστανται «ψυχρή μεταχείρι-
ση κατά τη διαμετακόμιση» η επιθεώρηση του φορτίου 
για επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας ενδιαφέροντος 
της Νότια Κορέας λαμβάνει χώρα πριν την έναρξη της 
διαδικασίας της ψυχρής μεταχείρισης. Σε περίπτωση 
διαπίστωσης επιβλαβών οργανισμών ενδιαφέροντος 
της Νότιας Κορέας, με εξαίρεση την μύγα της μεσογεί-
ου (Ceratitis capitata), το φορτίο δεν μπορεί να εξαχθεί 
στη Νότια Κορέα. Το Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας φέρει 
την ένδειξη «ψυχρή μεταχείριση κατά τη διαμετακόμι-
ση» («cold treatment in transit»), την θερμοκρασία, την 
διάρκεια μεταχείρισης, τον αριθμό του εμπορευματοκι-
βωτίου καθώς και τον αριθμό της σφραγίδας που έχει το-
ποθετηθεί στο εμπορευματοκιβώτιο. Στο πιστοποιητικό 
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φυτοϋγείας επισυνάπτεται απαραιτήτως (στην αγγλική 
γλώσσα) πιστοποιητικό βαθμονόμησης των αισθητήρων 
θερμοκρασίας (certificate of calibration).

Άρθρο 11
Κυρώσεις

Στους παραβάτες της παρούσας απόφασης επιβάλ-
λονται:

α) Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 34α του 
ν. 2147/1952 (Α΄ 155) όπως προστέθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 3 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242) και

β) Οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 35 του 
ν. 2147/1952, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 3 του ν. 2538/1997.

Άρθρο 12
Παραρτήματα

1. Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση Παραρτή-
ματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων μπορούν να τροποποιούνται τεχνικά και 
λεπτομερειακά ζητήματα που αφορούν τα Παραρτήματα 
της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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: 

1. Ceratitis capitata

2. Lobesia botrana

3. Ostrinia nubilalis

4. Aonidiella aurantii

5. Ceroplastes rusci

6. Aspidiotus nerii

7. Pseudococcus longispinus

8. Fomitiporia mediterranea

9. Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi
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ISO 
 ( )6

(Orchard Registration 
Number) (ha)7 (  ) /

1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ioυνίου 2020

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02023721606200020*


