
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ/ INVASIVE ALIEN SPECIES OF UNION CONCERN 

Η εισαγωγή στην Ε.Ε., διατήρηση, εκτροφή, μεταφορά από την Ε.Ε ή εντός αυτής, 

διάθεση στην αγορά, χρήση ή ανταλλαγή, παροχή δυνατότητας αναπαραγωγής ή 

καλλιέργεια και απελευθέρωση στο περιβάλλον, των ειδών του Ενωσιακού 

Καταλόγου απαγορεύεται με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1143/2014* 

*Μεταβατικές διατάξεις και δυνατότητα παρέκκλισης:   

- Κατά παρέκκλιση των περιορισμών διατήρησης και μεταφοράς, ιδιοκτήτες ζώων 

συντροφιάς που είχαν τα ζώα στην κατοχή τους πριν την εγγραφή τους στον  Κατάλογο, 

μπορούν να τα κρατήσουν μέχρι το τέλος της φυσιολογικής τους ζωής, υπό περιορισμό και 

λαμβάνοντας όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι είναι αδύνατη η 

αναπαραγωγή ή η διαφυγή των ζώων.  

 

- Πρόσωπα που διατηρούσαν εμπορικό απόθεμα ζώων ή φυτών των ειδών πριν την εγγραφή 

τους στον Κατάλογο μπορούν να τα πωλήσουν ή να τα παραδώσουν: i) σε μη εμπόρους 

εντός 12 μηνών από την εγγραφή τους, ή ii) σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις (βλ. επόμενη 

παράγραφο) εντός 24 μηνών από την εγγραφή τους. Η μεταβατική αυτή διάταξη 

επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι τα ζώα και φυτά διατηρούνται και μεταφέρονται υπό 

περιορισμό και χωρίς τη δυνατότητα αναπαραγωγής ή διαφυγής, με στόχο την εξάντληση 

των εμπορικών αποθεμάτων. 

 

- Κατά παρέκκλιση των περιορισμών εισαγωγής, διατήρησης, εκτροφής, μεταφοράς, χρήσης 

ή ανταλλαγής και αναπαραγωγής ή καλλιέργειας δίνεται η δυνατότητα σε ορισμένες 

εγκαταστάσεις να προβαίνουν σε έρευνα ή μη επιτόπια διατήρηση (ex-situ conservation) ή 

επιστημονική παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, με αντικείμενο τα είδη του 

Καταλόγου.  Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μετά από έκδοση σχετικής άδειας από το Τμήμα 

Περιβάλλοντος με βάση διαδικασία που ορίζεται στον Νόμο 120(Ι)/2019 (άρθρα 10-13). Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί άδεια για άλλες δραστηριότητες, για λόγους 

επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, μόνο μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 

ΦΥΤΑ (36) 

Επιστημονικό όνομα Κοινό αγγλικό 

όνομα 

Κατηγορία/ 

ταξινομική ομάδα 

ή κοινό ελληνικό 

όνομα 

Ημερομηνία 

εγγραφής στον 

Ενωσιακό 

Κατάλογο 

Lysichiton americanus American skunk 

cabbage  

Χερσαίο φυτό  2/8/2016 

Persicaria perfoliata 

(Polygonum perfoliatum) 

Asiatic tearthumb Χερσαίο φυτό  2/8/2016 



Lagarosiphon major Curly waterweed  

 

Υδρόβιο φυτό 2/8/2016 

Baccharis halimifolia Eastern Baccharis  

 

Χερσαίο φυτό  2/8/2016 

Hydrocotyle ranunculoides Floating 

pennywort  

 

Υδρόβιο φυτό 2/8/2016 

Ludwigia peploides Floating primrose 

willow  

 

Υδρόβιο φυτό 2/8/2016 

Cabomba caroliniana  Green cabomba  

 

Υδρόβιο φυτό 2/8/2016 

Pueraria lobata  Kudzu vine  

 

Χερσαίο φυτό  2/8/2016 

Myriophyllum aquaticum Parrot's feather  

 

Υδρόβιο φυτό 2/8/2016 

Heracleum persicum Persian hogweed  

 

Χερσαίο φυτό  2/8/2016 

Heracleum sosnowskyi Sosnowski's 

hogweed  

 

Χερσαίο φυτό  2/8/2016 

Eichhornia crassipes Water hyacinth  

 

Υδρόβιο φυτό 2/8/2016 

Ludwigia grandiflora  Water primrose  

 

Υδρόβιο φυτό 2/8/2016 

Parthenium hysterophorus  Whitetop weed  

 

Χερσαίο φυτό  2/8/2016 

Althernanthera philoxeroides Alligator weed Υδρόβιο φυτό 3/8/2017 



Asclepias syriaca Common 

milkweed 

Χερσαίο φυτό 3/8/2017 

Elodea nuttalii Nuttall’s 

waterweed 

Υδρόβιο φυτό 3/8/2017 

Gunnera tinctoria Chilean rhubarb Χερσαίο φυτό 3/8/2017 

Heracleum mantegazzianum Giant hogweed Χερσαίο φυτό 3/8/2017 

Impatiens grandulifera Himalayan balsam Χερσαίο φυτό 3/8/2017 

Microstegium vimineum Japanese stiltgrass Χερσαίο φυτό 3/8/2017 

Myriophyllum heterophyllum Broadleaf 

watermilfoil 

Υδρόβιο φυτό 3/8/2017 

Pennisetum setaceum Crimson 

fountaingrass 

Χερσαίο φυτό 3/8/2017 

 

Acacia saligna   Golden wreath 

wattle 

Χερσαίο φυτό 

(Ακακία) 

20/8/2019 

Ailanthus altissima  Tree of heaven Χερσαίο φυτό 

(Αΐλανθος) 

20/8/2019 

Andropogon virginicus  Broomsedge 

bluestem 

Χερσαίο φυτό 20/8/2019 

Cardiospermum 

grandiflorum   

Balloon vine Χερσαίο φυτό 20/8/2019 

Cortaderia jubata  Purple pampas 

grass 

Χερσαίο φυτό 20/8/2019 

Ehrharta calycina  Perennial 

veldtgrass 

Χερσαίο φυτό 20/8/2019 

Gymnocoronis spilanthoides  Senegal tea plant Υδρόβιο φυτό 20/8/2019 

Humulus scandens  Japanese hop Χερσαίο φυτό 20/8/2019 



Lespedeza cuneata   Chinese 

bushclover 

Χερσαίο φυτό 20/8/2019 

Lygodium japonicum Vine-like fern Χερσαίο φυτό 20/8/2019 

Prosopis juliflora Mesquite Χερσαίο φυτό 20/8/2019 

Salvinia molesta  Salvinia moss Υδρόβιο φυτό 20/8/2019 

Triadica sebifera  Chinese tallow Χερσαίο φυτό 20/8/2019 

ΖΩΑ (30)  

Perccottus glenii Amur sleeper  

 

Είδος ψαριού 

γλυκού νερού 

2/8/2016 

Vespa velutina  Asian hornet 

 

Είδος σφήκας 2/8/2016 

Eriocheir sinensis Chinese mitten 

crab 

 

Είδος κάβουρα 2/8/2016 

Myocastor coypus Coypu 

 

Μυοκάστορας 

(είδος τρωκτικού) 

2/8/2016 

Sciurus niger Fox squirrel 

 

Είδος σκίουρου 2/8/2016 

Sciurus carolinensis Grey squirrel 

 

Αμερικάνικος 

γκρίζος σκίουρος 

2/8/2016 

Corvus splendens Indian house crow 

 

Είδος κορακιού 2/8/2016 

Procambarus fallax f. 

virginalis 

Marbled crayfish  

 

Είδος καραβίδας 

γλυκού νερού 

2/8/2016 

Muntiacus reevesi Muntjac deer 

 

Είδος ελαφιού 2/8/2016 



Lithobates (Rana) 

catesbeianus 

North American 

bullfrog 

 

Βουβαλοβάτραχος 2/8/2016 

Callosciurus erythraeus Pallas's squirrel 

 

Είδος σκίουρου 2/8/2016 

Procyon lotor Raccoon 

 

Ρακούν 2/8/2016 

Procambarus clarkii Red swamp 

crayfish 

 

Είδος καραβίδας 

γλυκού νερού 

2/8/2016 

Trachemys scripta 

(including sub-species T. s. 

elegans, T. s. scripta, T. s. 

troosti) 

Yellow-bellied 

Slider, Red-eared 

Slider, Cumberland 

Slider 

Είδος νεροχελώνας 

που περιλαμβάνει 3 

υποείδη 

2/8/2016 

Oxyura jamaicensis Ruddy duck 

 

Αµερικανικό 

κεφαλούδι (είδος 

πάπιας) 

2/8/2016 

Threskiornis aethiopicus Sacred ibis  

 

Ιερή Ίβιδα 

(αφρικάνικο είδος 

πουλιού) 

2/8/2016 

Tamias sibiricus Siberian chipmunk  

 

Είδος μικρού 

σκίουρου 

2/8/2016 

Pacifastacus leniusculus Signal crayfish  

 

Αμερικάνικη 

καραβίδα 

2/8/2016 

Herpestes javanicus Small Asian 

mongoose 

 

Είδος μικρού 

σαρκοφάγου 

θηλαστικού 

2/8/2016 

Nasua nasua South American 

coati 

 

Είδος μικρού 

σαρκοφάγου 

θηλαστικού 

2/8/2016 

Orconectes limosus Spiny-cheek 

crayfish  

Είδος καραβίδας 

γλυκού νερού 

2/8/2016 



 

Orconectes virilis 

 

Virile crayfish  Είδος καραβίδας 

γλυκού νερού  

2/8/2016 

Pseudorasbora parva Topmouth 

gudgeon 

 

Είδος ψαριού 

γλυκού νερού 

2/8/2016 

Alophochen aegyptiacus Egyptian goose Αιγυπτιακή χήνα  3/8/2017 

Nyctereutes procyonoides Raccoon dog Είδος σαρκοφάγου 

θηλαστικού 

3/8/2017 

Ondantra zibenthicus Muskrat Είδος θηλαστικού 3/8/2017 

Acridotheres tristis Common myna Είδος πτηνού 20/8/2019 

Arthurdendyus triangulatus  New Zealand 

flatworm 

Είδος πλατυέλμινθα 20/8/2019 

Lepomis gibbosus  Pumpkinseed Ηλιόψαρο (είδος 

γλυκού νερού) 

20/8/2019 

Plotosus lineatus  Striped eel catfish Θαλάσσιο είδος 

ψαριού 

20/8/2019 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 

 

 


