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Σχετ.:

1. Το υπ’ αριθμ. 8502/229313/26-08-2020 έγγραφο του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ
2. Το από 14-01-2020 Σχέδιο Δράσης της ΠΕ Πειραιά για την αντιμετώπιση του επιβλαβούς
οργανισμού καραντίνας Xylella fastidiosa

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας αποστέλλουμε συνημμένα το επικαιροποιημένο
Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Xylella fastidiosa και
παρακαλούμε για την εφαρμογή του.

Η Προϊστάμενη της Δ/νσης
Αναστασία Ανδρουλιδάκη
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ΤΚ: 18545 Πειραιάς
Πληροφορίες: Ηρ. Μπουμπουράκας
e-mail: ibuburakas@patt.gov.gr ibuburakas@yahoo.com
Τηλέφωνο : 2131602611
Θέμα: «Επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης της ΠΕ Πειραιά για την αντιμετώπιση του επιβλαβούς οργανισμού
καραντίνας Xylella fastidiosa»
Σχετ.: 1. Το υπ’ αριθμ. 8502/229313/26-08-2020 έγγραφο του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ
2. Το από 14-01-2020 Σχέδιο Δράσης της ΠΕ Πειραιά για την αντιμετώπιση του επιβλαβούς οργανισμού
καραντίνας Xylella fastidiosa
Το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της
ΠΕ Πειραιά σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ, προέβη στην επικαιροποίηση του από 14-01-2020 Σχεδίου Δράσης για
την προστασία της ΠΕ Πειραιά από τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας Xylella fastidiosa. Το Σχέδιο Δράσης που
παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια περιλαμβάνει τις Δράσεις του Άξονα 1: Λήψη μέτρων πριν την εμφάνιση
του X. fastidiosa και του Άξονα 2: Λήψη μέτρων μετά τον εντοπισμό του X. fastidiosa στην ΠΕ Πειραιά.
Η κατάρτιση και εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης έχει ως στόχους:
• Την άμεση εξακρίβωση της πρώτης προσβολής.
• Την άμεση λήψη των μέτρων που προβλέπονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1201 στις
περιπτώσεις εξακρίβωσης της πρώτης προσβολής.
• Την διάθεση πόρων για την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με την εφαρμογή του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1201, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
• Την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών χρηστών και του κοινού σε τοπικό επίπεδο.
• Την εφαρμογή και καταγραφή εντατικής επισκόπησης στα σημεία της ΠΕ Πειραιά
που παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα εισόδου του οργανισμού.
• Την διενέργεια ελέγχων στην διακίνηση ευπαθών φυτών.
• Την εκπαίδευση συνεργείων καταστροφής υλικού, προσωπικού και επαγγελματιών χρηστών
• Την συνεργασία με λοιπούς φορείς και υπηρεσίες της ΠΕ.
Πρόλογος
Το βακτήριο Xylella fastidiosa (Well et Raju) εάν και γνωστό από τα τέλη του 18ου αιώνα για τις σοβαρές
ζημιές που προκαλεί σε αμπέλια στην Αμερική, εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) μόλις το 2013 σε φυτά ελιάς στην επαρχία Lecce της Νότιας Ιταλίας. Σήμερα, το φυτοπαθογόνο αυτό
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Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ- ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σελίδα 1

βακτήριο καραντίνας το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΑΙ της Οδηγίας 2000/29ΕΕ, αποτελεί την βασική
προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα στης φυτοϋγείας οδηγώντας στην ψήφιση της Εκτελεστικής
Απόφασης 2015/789/ΕΕ για τη λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της εισόδου και εξάπλωσής του στην
επικράτειά της.
Στις 14 Αυγούστου του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις
πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις, τις γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) και τα
αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από την Επιτροπή σε Κράτη Μέλη, υιοθέτησαν νέα μέτρα κατά
του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Xylella fastidiosa (Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1201) τα οποία
καταργούν την υπάρχουσα Εκτελεστική Απόφαση 2015/789/ΕΕ.

Μέρος Α. Εισαγωγή
Ξενιστές
Πρόκειται για ένα βακτήριο με πολλά υποείδη τα οποία προσβάλλουν ένα ιδιαίτερα μεγάλο εύρος
ξενιστών (160 είδη από 28 οικογένειες) μεταξύ των οποίων και πολλά συνήθη ζιζάνια τα οποία δεν εμφανίζουν
τυπικά συμπτώματα προσβολής, λειτουργούν όμως ως εστίες του βακτηρίου. Ξενιστές του αποτελούν η ελιά (Olea
europaea), τα εσπεριδοειδή (Citrus sp.), τα πυρηνόκαρπα (αμυγδαλιά: Prunus dulcis, ροδάκινά: Prunus persica,
βερικοκιά: Prunus armeniaca κ.α), το αμπέλι (Vitis sp.), πολλά καλλωπιστικά (Πικροδάφνη: Nerium oleander,
Μυρτιά: Myrtus communis, Πολύγαλα: Polygala myrtifolia, Δαφνάκι: Vinca sp. Ακακίες: Acacia sp., Δενδρολίβανο:
Rosmarinus officinalis, Λεβάντα: Lavantula sp.), και δασικά είδη Πλάτανος: Platanus sp., Βελανιδιά: Quercus sp.,
Ευκάλυπτος: Eucalyptus sp.) κ.α.
Βιολογία
Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί και προσδιορισθεί τέσσερα διαφορετικά υποείδη του γένους Xylella.
(Schaad et al. 2004):
(i) To X. fastidiosa subsp. fastidiosa, που προκαλεί το Pierce’s disease των αμπελιών;
(ii) Το X. fastidiosa subsp. sandyi, που προκαλεί κάψιμο των φύλλων στην πικροδάφνη
(iii) Το X. fastidiosa subsp. multiplex, που προκαλεί κάψιμο των φύλλων σε εύρος ξενιστών όπως
αμυγδαλιά, ροδακινιά κ.α. και
(iv) Το X. fastidiosa subsp. pauca, που προκαλεί ποικιλοχρωματική χλώρωση των εσπεριδοειδών και
κάψιμο φύλλων στα φυτά καφέ.
Παρόλα αυτά, υπάρχουν σημαντικές διαφορές των υποειδών ανά ξενιστή (Hernandez-Martinez, 2007),
που τονίζει την αναγκαιότητα την ορθής αναγνώρισης σε επίπεδο υποείδους.
Συμπτώματα
Το βακτήριο αποικίζει τα ξυλώδη αγγεία των φυτών ξενιστών και κινείται εντός τους ανοδικά και
καθοδικά φράζοντάς τα περιορίζοντας τη τροφοδοσία
των προσβεβλημένων φυτών σε νερό και θρεπτικά
στοιχεία. Η καχεξία και τα συμπτώματα έλλειψης
νερού γίνονται εντονότερα κατά την θερινή περίοδο.
Στην περίπτωση των ελαιόδενδρων παρατηρείται
χλώρωση και περίκαυμα (καψάλισμα) των φύλλων,
νέκρωση της κορυφής των κλάδων, ημιπληγία
κλαδίσκων, κλάδων και βραχιόνων, αποπληξία και
τελικά νέκρωση όλου του δένδρου (Εικόνες 1 & 2). Τα
συμπτώματα μοιάζουν με εκείνα της αδρομύκωσης
που προκαλεί ο μύκητας Verticillium dahliae με τη
διαφορά όμως ότι στην περίπτωση του X. fastidiosa,
εκδηλώνεται κίτρινη διαχωριστική γραμμή μεταξύ του ξηρού και του πράσινου μέρους των συμπτωματικών
Εικόνα 1. Προσβολή φύλλων ελιάς από το βακτήριο
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φυτών.
Μετάδοση
Στη φύση το βακτήριο μεταδίδεται με τον εμβολιασμό αλλά και με έντομα κυρίως τζιτζικάκια
(Cicadelidae) και οι κατά καιρούς εμφανιζόμενες επιδημικές εξάρσεις της ασθένειας έχουν συνδεθεί με την
αύξηση του πληθυσμού των εντόμωνφορέων (Εικόνα 3). Η διακίνηση και
χρήση μολυσμένου πολλαπλασιαστικού
υλικού, συμπεριλαμβανομένης και της
περίπτωσης των εντόμων-φορέων που
ενδέχεται να μεταφερθούν πάνω στα
φυτά θεωρείται ο αποτελεσματικότερος
τρόπος εξάπλωσης του Xylella fastidiosa
σε μεγάλες αποστάσεις. Ιδιαίτερη
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός
ότι
σε
πολλές
περιπτώσεις
τα
προσβεβλημένα φυτά δεν εμφανίζουν
συμπτώματα. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό
του βακτηρίου είναι ότι διαθέτει πολλά
στελέχη με εξειδικευμένες προτιμήσεις σε Εικόνα 2. Προσβολή ελαιόδεντρου από το βακτήριο Xylella fastidiosa
subsp. fastidiosa
ξενιστές.
Αντιμετώπιση
Δεδομένης της επικινδυνότητας του Xf για την καλλιέργεια της ελιάς, των εσπεριδοειδών, της αμπέλου και
άλλων φυτικών ειδών και της απουσίας αποτελεσματικών
βακτηριοκτόνων, καθίσταται αναγκαία η λήψη προληπτικών
μέτρων που αποσκοπούν στον περιορισμό της εξάπλωσης του
βακτηρίου στις περιοχές που έχει ήδη εντοπιστεί και στην
παρεμπόδιση της εισόδου σε άλλα κράτη μέλη. Στα μέτρα αυτά
περιλαμβάνεται η χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού
(φυταρίων, δενδρυλλίων και εμβολίων), η αντιμετώπιση των
εντόμων - φορέων καθώς και καλλιεργητικά μέτρα καταστροφής
των ζιζανίων - ξενιστών. Σε περίπτωση εντοπισμού της προσβολής
στη καλλιέργεια, συνιστάται καταστροφή όλων των
προσβεβλημένων φυτών με κάψιμο.
Εικόνα 3. To τζικικάκι Philaneus spumarious
(Hemiptera, Aphrophoridae)

Η κατάσταση σήμερα στην Ευρώπη
Έπειτα από γνωστοποίηση των σχετικών Ευρωπαϊκών Φυτοϋγειονομικών Υπηρεσιών γνωρίζουμε ότι η
παρουσία του εξαιρετικά επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Xylella fastidiosa έχει μέχρι σήμερα διαπιστωθεί
στις παρακάτω Χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
1. Ιταλία, (επαρχίες Lecce, Brindisi, Tarando και πρόσφατα Toscana)
Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, στην περιοχή της Τοσκάνης ο επιβλαβής οργανισμός έχει
εντοπιστεί σε τρία νέα είδη (Asparagus acutifolius, Phagnalon saxatile, Lanicera implexa). Το
στέλεχος που έχει εντοπιστεί είναι το: Xylella fastidiosa subsp. mulltiplex ST 87
2. Γαλλία, (Περιφέρειες Κορσικής και Προβηγκίας-Άλπεων-Κυανής Ακτής)
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3.

4.
5.
6.
7.

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, i) ο επιβλαβής οργανισμός εντοπίστηκε στην επαρχεία
Occitanie και ii) επτά νέα φυτικά είδη (Arbutus unedo, Argyranthemum frutescens, Artemisia
absinthium, Eriocephalus africanus, Perovskia abortamoides, Viburnum tinus και Vitex agnus)
καταγράφηκαν ως ξενιστές του βακτηρίου
Ισπανία, (Αυτόνομη κοινότητα Βαλεαρίδων Νήσων, Αλικάντε της Περιφέρειας Βαλέντσια και
Περιφέρεια Μαδρίτης)
Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, i) στις Βελεαρίδες Νήσους τα στελέχη του επιβλαβούς
οργανισμού που έχουν εντοπιστεί είναι τα: X. fastidiosa sbsp. fastidiodsa ST1, X. fastidiosa sbsp
multiplex ST7 και ST81 και X. fastidiosa sbsp pausa ST 80
ii) Στην Αλικάντε της Περιφέρειας Βαλέντσια, καταγράφηκε ένα νέο φυτικό είδος ξενιστή
(Asparagus acutifolium), το στέλεχος που έχει καταγραφεί είναι το X. fastidiosa sbsp multiplex
ST6, και στην οριοθετημένη ζώνη περιλαμβάνονται 63 φυτώρεια iii) Στην περιφέρεια της
Μαδρίτης κατά τις επισκοπήσεις των ετών 2018-2020 δεν καταγράφηκαν νέες προσβολές.
Γερμανία, (Σαξονία, Θουριγγία)
Πορτογαλία, (Περιφέρεια Πόρτο και στη Μητροπολιτική Περιοχή της Λισαβόνας. σε
συμπτωματικά φυτά δενδρολίβανου (Salvia rosmarinus )
Βέλγιο, σε φυτωριακή μονάδα σε φυτά ελιάς που διακινήθηκαν με Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο
από φυτώριο της περιοχής Αλικάντε (Περιφέρεια Βαλένθια) της Ισπανίας
Κύπρο, σε δενδρύλλια ελιάς καταγωγής Ισπανίας.

Η κατάσταση στη Χώρα μας
Τα παραπάνω γεννούν έντονη ανησυχία στη Χώρα μας η οποία επί του παρόντος (τέλη του 2021)
θεωρείται απαλλαγμένη και η διατήρησή της σε αυτό το καθεστώς αποτελεί θέμα ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑΣ και
ΥΨΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ. Σύμφωνα με την ανάλυση φυτοϋγειονομικής επικινδυνότητας της
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), κλιματικές συνθήκες όπως της Ελλάδας θεωρούνται
κατάλληλες για την εγκατάσταση και εξάπλωση του βακτηρίου Xf. Το Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της
Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ, το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟΚ
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αττικής καθώς και η Δασική
Υπηρεσία Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πειραιά στοχεύουν στην παρεμπόδιση της εισαγωγής του Xf στο Ελλαδικό
Χώρο μέσω των αυξημένων και επισταμένων φυτοϋγειονομικών επιθεωρήσεων εισαγόμενων ή διακινούμενων
φορτίων με υψηλό βαθμό επικινδυνότητας καθώς και επισκοπήσεων σε φυτείες, φυτώρια και κέντρα εμπορίας με
ευπαθείς ξενιστές.
Η κατάσταση στην ΠΕ Πειραιά
Η ΠΕ Πειραιά όπως και το σύνολο της Χώρας όπως αναφέρθηκε παραπάνω θεωρείται μέχρι στιγμής
απαλλαγμένη (τέλη του 2021) από το οργανισμό καραντίνας Xf. Το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού
Ελέγχου της ΔΑΟΚ ΠΕ Πειραιά μέσω του επικαιροποιημένου Σχεδίου Δράσης θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για
τη διατήρηση του καθεστώτος αυτού. Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί πως στη ΠΕ Πειραιά ΔΕΝ
υπάρχουν καλλιέργειες ευπαθών φυτών αλλά κέντρα εμπορίας “συγκεκριμένων φυτών”, πάρκα και χώροι
πρασίνου. Το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί εμπορική πύλη εισόδου φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων
αντικειμένων για τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο των οποίων αρμοδιότητα έχει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας
Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ & ΠΕ) Αττικής. Πέρα όμως από μεγάλο εμπορικό λιμάνι αποτελεί
ταυτόχρονα και σημαντικό επιβατικό σταθμό έναν από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη και γι’ αυτό ιδιαίτερη
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον έλεγχο των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που
μεταφέρονται στις αποσκευές των επισκεπτών.
Το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Πειραιά μέχρι σήμερα:
1. Λαμβάνει μέρος στις επισκοπήσεις για τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας, πραγματοποιώντας
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61dc1172d804b3fd51547cb3 στις 10/01/22 13:23
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΓΟΝΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ Xylella fastidiosa (Well et Raju)
Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ- ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σελίδα 4

μακροσκοπικούς ελέγχους και δειγματοληψίες “συγκεκριμένων φυτικών ειδών” σε σημεία
κινδύνου (λιμάνια, κέντρα εμπορίας, πάρκα και χώρους πρασίνου) αλλά και τοποθετώντας δίκτυο
παγίδων για την παρακολούθηση των εντόμων φορέων. Ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα
τους επαγγελματίες και τους ενδιαφερόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τις
τρέχουσες εξελίξεις (Νομοθεσία, εξάπλωση, νέοι ξενιστές κ.τ.λ.) που αφορούν το Xf.
2. Έχει από το 2015 αναλάβει την πρωτοβουλία σύνταξης ενημερωτικού φυλλάδιού για το X.f το
οποίο και έχει διανείμει σε επαγγελματίες και σε ενδιαφερόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς.
Ορισμοί
• «συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός»: Xylella fastidiosa (Wells et al.) και οποιοδήποτε
υποείδος αυτής
• «φυτά-ξενιστές»: όλα τα φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων, που είναι γνωστό ότι είναι
ευπαθή σε ένα ή περισσότερα υποείδη του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού. Τα εν λόγω
φυτά ανήκουν στα γένη ή τα είδη που απαριθμούνται στο παράρτημα I σύμφωνα με τον
Εκτελεστικό Κανονισμό 2020/1201/EE). Επισημαίνεται ότι, στα «φυτά ξενιστές» ανήκουν τα φυτά
προς φύτευση εκτός των σπόρων τα οποία έχουν βρεθεί προσβεβλημένα από τον επιβλαβή
οργανισμό Xylella fastidiosa σε παγκόσμιο επίπεδο σε φυσικές συνθήκες και η παρουσία του έχει
επιβεβαιωθεί από δύο διαγνωστικές μεθόδους.
• «συγκεκριμένα φυτά»: φυτά-ξενιστές για φύτευση, εκτός των σπόρων, τα οποία ανήκουν στα
γένη ή τα είδη που απαριθμούνται στο παράρτημα II σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό
2020/1201/EE και για τα οποία είναι γνωστό ότι είναι ευπαθή σε ορισμένο υποείδος του
συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού που έχει διαπιστωθεί στον Ενωσιακό χώρο.
• «επαγγελματίας»: οποιοδήποτε πρόσωπο εμπλέκεται επαγγελματικά σε μία ή περισσότερες από
τις ακόλουθες δραστηριότητες που αφορούν φυτά:
i) φύτευση·
ii) βελτίωση·
iii) παραγωγή, στην οποία περιλαμβάνεται η καλλιέργεια, ο πολλαπλασιασμός και η διατήρηση·
iv) είσοδος και διακίνηση εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης·
v) διαθεσιμότητα στην αγορά.
vi) αποθήκευση, συλλογή και επεξεργασία
Νομικό πλαίσιο
• Ν. 2147/1952 (ΦΕΚ Α’ 155): «Περί προλήψεως και καταστολής των ασθενειών και των εχθρών των
φυτών και περί οργανώσεως της φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας».
• ΠΔ 37/2021 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των κανονισμών (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 095, 7.4.2017, σ. 1 και διορθωτικό ΕΕ L 137, 24.5.2017, σ.
40), για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με
σκοπό την εξασφάλιση εφαρμογής των κανόνων για την υγεία των φυτών και (ΕΕ) 2016/2031 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
• ΚΥΑ 101137/2011 (ΦΕΚ Β’ 2384): «Ορισμός των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών στις Περιφερειακές
Ενότητες και καθορισμός των καθηκόντων τους».
• ΥΑ 8717/87833/22-8-2012 (ΦΕΚ Β’ 2494): «Ορισμός των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών στα
Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου και καθορισμός των καθηκόντων
τους.»

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61dc1172d804b3fd51547cb3 στις 10/01/22 13:23
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΓΟΝΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ Xylella fastidiosa (Well et Raju)
Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ- ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σελίδα 5

•
•
•
•

ΚΥΑ 102569/2011 (ΦΕΚ Β’ 2912) : «Ορισμός των δασικών υπηρεσιών φυτοϋγειονομικού ελέγχου,
των δασικών φυτοϋγειονομικών ελεγκτών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και καθορισμός των
καθηκόντων τους».
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2020/1201 της Επιτροπής της 14ης Αυγούστου 2020 σχετικά
με μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης του οργανισμού Xylella fastidiosa
(Wells et al.) στην Ένωση».
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2130 της επιτροπής της 2ης Δεκεμβρίου 2021 για την
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1201 όσον αφορά τους καταλόγους των
φυτών-ξενιστών και των συγκεκριμένων φυτών και τις εξετάσεις για την ταυτοποίηση του
οργανισμού Xylella fastidiosa
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Μέρος Β.
Άξονας 1.
Δράσεις πριν την εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Xylella fastidiosa
Η εφαρμογή των δράσεων του Άξονα 1 αποσκοπεί στην άμεση διαπίστωση της πρώτης προσβολής από
το X.f και στην χωρίς χρονοτριβή λήψη των προβλεπόμενων μέτρων του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)
2020/1201 με στόχο την αποφυγή αφενός της εισόδου και αφ’ ετέρου της εγκατάστασης του στην ΠΕ Πειραιά και
στη Χώρα.
Δράση 1.: Έλεγχοι διακινούμενων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων από Χώρες της Ε.Ε.
Α. Τήρηση των έκτακτων μέτρων για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του
οργανισμού Xf σύμφωνα με τα άρθρα 19-27 κεφάλαιο VII του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2020/1201
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
Η μετακίνηση των συγκεκριμένων φυτών εκτός των οριοθετημένων ζωνών και από τη προσβεβλημένη ζώνη
στη ζώνη ασφαλείας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις.
Συγκεκριμένες παρεκκλίσεις εφαρμόζονται στα συγκεκριμένα φυτά τα οποία δεν έχουν βρεθεί
προσβεβλημένα στις οριοθετημένες περιοχές κατά τη διάρκεια του προγράμματος των επίσημων επισκοπήσεων.
Α.1. Μετακίνηση εκτός οριοθετημένης περιοχής και μετακίνηση από αντίστοιχες προσβεβλημένες ζώνες
προς ζώνες ασφαλείας, συγκεκριμένων φυτών που έχουν καλλιεργηθεί σε εγκεκριμένους τόπους παραγωγής
που βρίσκονται εντός της εν λόγω οριοθετημένης περιοχής (Άρθρο 19, Καν. 2020/1201)
Η μετακίνηση εκτός οριοθετημένης περιοχής και η μετακίνηση από αντίστοιχες προσβεβλημένες ζώνες προς
ζώνες ασφαλείας, συγκεκριμένων φυτών τα οποία έχουν καλλιεργηθεί σε τόπο παραγωγής που βρίσκεται εντός
της εν λόγω οριοθετημένης περιοχής μπορεί να επιτραπεί μόνον όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) τα συγκεκριμένα φυτά καλλιεργήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής τους σε τόπο που
έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού ή βρίσκονταν σε τέτοιο τόπο για τα τρία τελευταία έτη
τουλάχιστον·
β) καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης των συγκεκριμένων φυτών, δεν εντοπίστηκε παρουσία ούτε του
συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού ούτε των διαβιβαστών του στον τόπο παραγωγής·
γ) τα συγκεκριμένα φυτά υποβάλλονται σε φυτοϋγειονομικές αγωγές εναντίον του πληθυσμού διαβιβαστών,
σε όλα τα στάδια ζωής του, σε κατάλληλες εποχές του έτους, προκειμένου να παραμείνουν απαλλαγμένα από
διαβιβαστές του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού. Οι αγωγές αυτές περιλαμβάνουν αποτελεσματικές
χημικές, βιολογικές ή μηχανικές μεθόδους, όπως αρμόζει, με συνεκτίμηση των τοπικών συνθηκών·
δ) τα συγκεκριμένα φυτά μεταφέρονται διαμέσου ή εντός της οριοθετημένης περιοχής μέσα σε κλειστά
δοχεία ή συσκευασίες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι αδύνατη η προσβολή από τον συγκεκριμένο επιβλαβή
οργανισμό ή από οποιονδήποτε από τους διαβιβαστές του·
ε) όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον χρόνο της μετακίνησης, τα συγκεκριμένα φυτά έχουν υποβληθεί σε
μοριακή εξέταση για την παρουσία του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού μέσω κάποιας από τις μεθόδους
που αναφέρονται στο παράρτημα IV, του Κανονισμού, με χρήση συστήματος δειγματοληψίας ικανού να
εξακριβώσει την παρουσία προσβεβλημένων φυτών σε ποσοστό 1 % με επίπεδο εμπιστοσύνης τουλάχιστον 80 %.
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Α.2.Μετακίνηση εκτός οριοθετημένης περιοχής και μετακίνηση από αντίστοιχες προσβεβλημένες ζώνες
προς ζώνες ασφαλείας, συγκεκριμένων φυτών στα οποία δεν έχει εντοπιστεί ποτέ προσβολή εντός της εν λόγω
οριοθετημένης περιοχής (Άρθρο 20, Καν. 2020/1201).
Η μετακίνηση εκτός οριοθετημένης περιοχής και η μετακίνηση από αντίστοιχες προσβεβλημένες ζώνες προς
ζώνες ασφαλείας, συγκεκριμένων φυτών στα οποία δεν έχει εντοπιστεί ποτέ προσβολή εντός της εν λόγω
οριοθετημένης περιοχής μπορεί να επιτραπεί μόνον όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα συγκεκριμένα φυτά καλλιεργήθηκαν σε τόπο που ανήκει σε επαγγελματία εγγεγραμμένο σε μητρώο
σύμφωνα με το άρθρο 65 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031·
β) τα συγκεκριμένα φυτά ανήκουν σε είδη φυτών τα οποία έχουν καλλιεργηθεί για τουλάχιστον ένα μέρος
της ζωής τους σε οριοθετημένη περιοχή και έχουν υποβληθεί, επί τρία έτη από τον καθορισμό της οριοθετημένης
περιοχής, σε δραστηριότητες έρευνας επισκόπησης όπως αναφέρεται στα άρθρα 10 και 15, χωρίς να διαπιστωθεί
ποτέ προσβολή από τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό·
γ) τα είδη των συγκεκριμένων φυτών που αναφέρονται στο στοιχείο β) έχουν δημοσιευτεί στη βάση
δεδομένων της Επιτροπής με τα φυτά ξενιστές στα οποία δεν καταγραφεί προσβολή στη συγκεκριμένη
οριοθετημένη περιοχή·
δ) τα συγκεκριμένα φυτά υποβάλλονται σε φυτοϋγειονομικές αγωγές εναντίον του πληθυσμού διαβιβαστών,
σε όλα τα στάδια ζωής του, σε κατάλληλες εποχές του έτους, προκειμένου να παραμείνουν απαλλαγμένα από
διαβιβαστές του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού. Οι αγωγές αυτές περιλαμβάνουν αποτελεσματικές
χημικές, βιολογικές ή μηχανικές μεθόδους, όπως αρμόζει, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες·
ε) όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον χρόνο της μετακίνησης, οι παρτίδες των συγκεκριμένων φυτών
υποβλήθηκαν σε επιθεώρηση και μοριακή εξέταση από την αρμόδια αρχή, με χρήση συστήματος δειγματοληψίας
ικανού να εξακριβώσει την παρουσία προσβεβλημένων φυτών σε ποσοστό 1 % με επίπεδο εμπιστοσύνης
τουλάχιστον 95 %·
στ) όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον χρόνο της μετακίνησης, οι παρτίδες των συγκεκριμένων φυτών
υποβλήθηκαν σε φυτοϋγειονομικές αγωγές εναντίον όλων των διαβιβαστών του συγκεκριμένου επιβλαβούς
οργανισμού.
Α.3.Μετακίνηση εκτός οριοθετημένης περιοχής και μετακίνηση από αντίστοιχες προσβεβλημένες ζώνες
προς ζώνες ασφαλείας, συγκεκριμένων φυτών που έχουν καλλιεργηθεί in vitro εντός της εν λόγω
οριοθετημένης περιοχής καθ’ όλο τον κύκλο παραγωγής τους (Άρθρο 21, Καν. 2020/1201)
Η μετακίνηση εκτός οριοθετημένης περιοχής και η μετακίνηση από αντίστοιχες προσβεβλημένες ζώνες προς ζώνες
ασφαλείας, συγκεκριμένων φυτών τα οποία έχουν καλλιεργηθεί in vitro εντός της εν λόγω οριοθετημένης
περιοχής καθ’ όλο τον κύκλο παραγωγής τους μπορεί να επιτραπεί μόνον όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) τα συγκεκριμένα φυτά καλλιεργήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής τους σε τόπο που έχει
εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 24·
β) τα συγκεκριμένα φυτά έχουν καλλιεργηθεί σε διαφανή δοχεία υπό άσηπτες συνθήκες και πληρούν μία από
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
i) έχουν παραχθεί από σπόρους·
ii) έχουν αναπαραχθεί υπό άσηπτες συνθήκες από μητρικά φυτά που έχουν παραμείνει καθ’ όλη τη ζωή τους
σε περιοχή του εδάφους της Ένωσης απαλλαγμένη από τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό και τα οποία
έχουν εξεταστεί και έχουν βρεθεί απαλλαγμένα από τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό·
iii) έχουν αναπαραχθεί, υπό άσηπτες συνθήκες, από μητρικά φυτά που έχουν καλλιεργηθεί σε τόπο που πληροί
τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 19, και που έχουν εξεταστεί και βρέθηκαν απαλλαγμένα από τον
συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό με χρήση συστήματος δειγματοληψίας ικανού να εξακριβώσει την
παρουσία προσβεβλημένων φυτών σε ποσοστό 1 % με επίπεδο εμπιστοσύνης τουλάχιστον 95 %·
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γ) τα συγκεκριμένα φυτά μεταφέρονται διαμέσου ή εντός οριοθετημένων περιοχών μέσα σε δοχείο και υπό
άσηπτες συνθήκες, ώστε να αποκλείεται η πιθανότητα προσβολής από τον συγκεκριμένο επιβλαβή
οργανισμό μέσω των διαβιβαστών του.
Α.4. Μετακίνηση εκτός οριοθετημένης περιοχής και μετακίνηση από αντίστοιχες προσβεβλημένες ζώνες
προς ζώνες ασφαλείας, φυτών Vitis σε λήθαργο τα οποία έχουν καλλιεργηθεί για μέρος της ζωής τους εντός της
εν λόγω οριοθετημένης περιοχής (Άρθρο 22, Καν. 2020/1201)
Η μετακίνηση εκτός οριοθετημένης περιοχής και η μετακίνηση από αντίστοιχες προσβεβλημένες ζώνες προς
ζώνες ασφαλείας, φυτών Vitis σε λήθαργο που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων, και τα οποία έχουν
καλλιεργηθεί για μέρος της ζωής τους εντός της εν λόγω οριοθετημένης περιοχής και έχουν καταγραφεί ως
συγκεκριμένα φυτά για την εν λόγω οριοθετημένη περιοχή, μπορεί να επιτραπεί μόνον όταν πληρούνται όλες οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε τόπο που ανήκει σε επαγγελματία εγγεγραμμένο σε μητρώο σύμφωνα με το
άρθρο 65 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031·
β) όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον χρόνο της μετακίνησης, τα φυτά υποβλήθηκαν σε κατάλληλη αγωγή με
θερμοθεραπεία σε εγκατάσταση αγωγής εγκεκριμένη και εποπτευόμενη από την αρμόδια αρχή για τον σκοπό
αυτόν, με βύθιση των φυτών σε νερό θερμοκρασίας 50 °C επί 45 λεπτά.
Α.5. Μετακίνηση εντός προσβεβλημένων ζωνών, εντός ζωνών ασφαλείας, και από ζώνες ασφαλείας προς
τις αντίστοιχες προσβεβλημένες ζώνες, συγκεκριμένων φυτών τα οποία καλλιεργήθηκαν για μέρος της ζωής
τους εντός οριοθετημένης περιοχής. (Άρθρο 23, Καν. 2020/1201)
Η μετακίνηση εντός προσβεβλημένων ζωνών, εντός ζωνών ασφαλείας, και από ζώνες ασφαλείας προς τις
αντίστοιχες προσβεβλημένες ζώνες, συγκεκριμένων φυτών τα οποία καλλιεργήθηκαν τουλάχιστον για μέρος της
ζωής τους εντός οριοθετημένης περιοχής μπορεί να επιτραπεί μόνον όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) τα συγκεκριμένα φυτά καλλιεργήθηκαν σε τόπο που ανήκει σε επαγγελματία εγγεγραμμένο σε μητρώο
σύμφωνα με το άρθρο 65 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031·
β) ο εν λόγω τόπος υπόκειται σε ετήσια δειγματοληψία και εξετάσεις από την αρμόδια αρχή για την
παρουσία του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού, σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναφέρονται στη κάρτα
έρευνας επιβλαβούς οργανισμού της Αρχής για την Xylella fastidiosa·
γ) τα αποτελέσματα της ετήσιας επιθεώρησης και της εξέτασης αντιπροσωπευτικού δείγματος
επιβεβαιώνουν την απουσία του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού·
δ) τα συγκεκριμένα φυτά υποβάλλονται σε φυτοϋγειονομικές αγωγές εναντίον του πληθυσμού διαβιβαστών,
σε όλα τα στάδια ζωής του, σε κατάλληλες εποχές του έτους, προκειμένου να παραμείνουν απαλλαγμένα από
διαβιβαστές του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού. Οι αγωγές αυτές περιλαμβάνουν αποτελεσματικές
χημικές, βιολογικές ή μηχανικές μεθόδους, όπως αρμόζει, με συνεκτίμηση των τοπικών συνθηκών·
ε) οι επαγγελματίες ζητούν από το πρόσωπο που παραλαμβάνει τα φυτά αυτά να υπογράψει δήλωση στην
οποία να βεβαιώνεται ότι τα εν λόγω φυτά δεν πρόκειται να μετακινηθούν εκτός των εν λόγω ζωνών.
Α.6. Μετακίνηση, εντός της Ένωσης, συγκεκριμένων φυτών τα οποία δεν έχουν καλλιεργηθεί ποτέ εντός
οριοθετημένης περιοχής (Άρθρο 25, Καν. 2020/1201)
1.Τα συγκεκριμένα φυτά τα οποία δεν έχουν καλλιεργηθεί ποτέ εντός οριοθετημένης περιοχής επιτρέπεται να
μετακινούνται εντός της Ένωσης μόνον εφόσον έχουν καλλιεργηθεί σε τόπο που πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) ανήκει σε επαγγελματία εγγεγραμμένο σε μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 65 του κανονισμού (ΕΕ)
2016/2031 και υπόκειται σε ετήσια επιθεώρηση από την αρμόδια αρχή·
β) υποβάλλεται σε δειγματοληψία και εξετάσεις, όπως αρμόζει για το εκάστοτε επίπεδο κινδύνου, για την
παρουσία του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού, με χρήση κάποιας από τις μεθόδους εξέτασης που
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παρατίθενται στο παράρτημα IV του Κανονισμού και λαμβανομένων υπόψη των πληροφοριών που αναφέρονται
στην κάρτα έρευνας επιβλαβούς οργανισμού της Αρχής για την Xylella fastidiosa.
2.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων, των γενών ή των ειδών
Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. και Prunus dulcis (Mill.)
D.A. Webb, επιτρέπεται να μετακινηθούν εντός της Ένωσης για πρώτη φορά μόνον όταν πληρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις: α) έχουν καλλιεργηθεί σε τόπο που υποβάλλεται σε ετήσια επιθεώρηση από την αρμόδια αρχή· β)
ο εν λόγω τόπος υποβάλλεται σε δειγματοληψία και εξετάσεις για την παρουσία του συγκεκριμένου επιβλαβούς
οργανισμού, με συνεκτίμηση των πληροφοριών που περιέχονται στην κάρτα έρευνας επιβλαβούς οργανισμού της
Αρχής για την Xylella fastidiosa και με χρήση συστήματος δειγματοληψίας ικανού να εξακριβώσει την παρουσία
προσβεβλημένων φυτών σε ποσοστό 1 % με επίπεδο εμπιστοσύνης τουλάχιστον 80 %.
Α.7. Μετακίνηση, εντός της Ένωσης, προβασικών μητρικών φυτών ή προβασικού υλικού, τα οποία έχουν
καλλιεργηθεί εκτός οριοθετημένης περιοχής (Άρθρο 26, Καν. 2020/1201)
Τα προβασικά μητρικά φυτά, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της εκτελεστικής οδηγίας
2014/98/ΕΕ της Επιτροπής(11), ή το προβασικό υλικό, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 της οδηγίας
2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου(12), που ανήκουν στα είδη Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus amygdalus
Batsch, P. amygdalus x P. persica, P. armeniaca L., P. avium (L.) L., P. cerasus L., P. domestica L., P. domestica x P.
salicina, P. dulcis (Mill.) D.A. Webb, P. persica (L.) Batsch, και P. salicina Lindley και τα οποία έχουν καλλιεργηθεί
εκτός οριοθετημένων περιοχών και έχουν παραμείνει τουλάχιστον για ένα μέρος της ζωής τους εκτός
εγκαταστάσεων με προστασία από έντομα, μετακινούνται εντός της Ένωσης μόνον εφόσον συνοδεύονται από
φυτοϋγειονομικό διαβατήριο και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/925 της Επιτροπής
β) το συντομότερο δυνατόν πριν από τη μετακίνησή τους υποβλήθηκαν σε οπτική επιθεώρηση, δειγματοληψία
και μοριακή εξέταση ως προς την παρουσία του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού, σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα.
Επισημαίνεται ότι, όλα τα συγκεκριμένα φυτά που αναφέρονται στα άρθρα 19 έως και 26 του Κανονισμού
μετακινούνται εντός της Ένωσης μόνο εάν συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο βάση των άρθρων
78 έως 95 του Νέου Κανονισμού για τη φυτοϋγεία 2016/2031/ΕΕ. Τέλος, για τη μετακίνηση εντός της Ένωσης
των συγκεκριμένων φυτών που αναφέρονται στο άρθρο 23 (περίπτωση Α.5. του παρόντος) πρέπει να
πληρούνται και οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 α & β του κανονισμού.
Β. Οι οικείες υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά (το Τμήμα Ποιοτικού &
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟΚ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού
Ελέγχου Αττικής καθώς και η Δασική Υπηρεσία Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πειραιά) προβαίνουν στις
παρακάτω ενέργειες:
1. Διενεργούν ελέγχους στην εσωτερική αγορά σε φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα α)
ενδοκοινοτικής απόκτησης, καθώς και β) σε εγχώρια παραγόμενα σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο
άρθρο 4 του ΠΔ 37/2021).
2. Ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο όλους τους εμπλεκόμενους (φυτώρια, σημεία πώλησης καλλωπιστικών
φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού, εταιρειών διεθνών μεταφορών, παραγωγών, συνεταιρισμών,
γεωπόνων του δημοσίου και ιδιωτών, τελωνειακών, Δήμων και Εργολάβων δημοσίων κηποτεχνικών έργων) για
το φυτοϋγειονομικό καθεστώς του επιβλαβούς οργανισμού Xf
3. Εντατικοποιούν του ελέγχους σε όλες τις επιχειρήσεις που διακινούν φυτά προς φύτευση από χώρες της Ε.Ε
στις οποίες έχει διαπιστωθεί η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού Xf (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, κλπ). Στο
πλαίσιο αυτό επιβάλλεται η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και
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Ελέγχου των Αποκεντρωμένων Δομών του ΥπΑΑΤ, καθώς και με τα ΠΚΠΦ,Π&ΦΕ της περιοχής αρμοδιότητας
τους.
Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν:
α) την τήρηση της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας από τους υπόχρεους εγγραφής στο φυτοϋγειονομικό
μητρώο (τήρηση αρχείων, ιχνηλασιμότητα, κ.α),
β) δειγματοληψία σε κάθε νέα διακινούμενη αποστολή φυτών - ξενιστών του Xf.
4. Ενημερώνουν και συνεργάζονται με την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, τα Τελωνεία και άλλες
Υπηρεσίες καθώς και λοιπές υπηρεσίες που διενεργούν ελέγχους στο εσωτερικό της χώρας. Σκοπός της
ενημέρωσης των ανωτέρων αρχών από τους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές, είναι η άμεση ενημέρωση της
οικείας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου σε περίπτωση που κατά την διενέργεια ελέγχων αρμοδιότητας
Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος, Τελωνείων και λοιπών Υπηρεσιών παρατηρηθεί η διακίνηση
ύποπτων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων.
Γ. Οι επαγγελματίες υποχρεούνται στην εγγραφή τους στο φυτοϋγειονομικό μητρώο, σύμφωνα με τα όσα
προβλέπονται στο άρθρο 6 του Π.Δ 37/2021.
Δράση 2.: Έλεγχοι εισαγόμενων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων από Τρίτες Χώρες
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδέσμευση των αποστολών συγκεκριμένων φυτών αποτελεί ο
Φυτοϋγειονομικός Έλεγχος από την Οικεία Υπηρεσία Φυτοϋγειονομικού ελέγχου (Περιφερειακό Κέντρο
Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου – ΠΚΠΦ Π&ΦΕ Αττικής) του Σημείου Εισόδου.
Για την αποτροπή εισαγωγής του Xylella fastidiosa στην Ένωση από Τρίτες Χώρες αλλά παράλληλα τη
διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών, θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 28 έως 31 κατά
περίπτωση, όπως ορίζονται στον Κανονισμό 2020/1201/ΕΕ. Συγκεκριμένα, τα φυτά-ξενιστές καταγωγής τρίτων
χωρών, κατά την εισαγωγή τους στην Ένωση, συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας και πληρούν όλες οι
προϋποθέσεις που αναγράφονται στα άρθρα 28 έως και 30 του Κανονισμού 2020/1201/ΕΕ, υπόκεινται δε σε
επίσημους ελέγχους κατά την είσοδό τους (άρθρο 33 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Α. Στην περίπτωση συγκεκριμένων φυτών που κατάγονται από τρίτη χώρα ή από περιοχή, στην οποία ο
εν λόγω οργανισμός δεν έχει εντοπιστεί
α) Κατά την κρίση του φυτοϋγειονομικού ελεγκτή, δύναται να διενεργείται δειγματοληψία και δοκιμή της
παρτίδας των συγκεκριμένων φυτών, ώστε να επιβεβαιωθεί η απουσία του συγκεκριμένου επιβλαβή
οργανισμού.
β) Τα συγκεκριμένα φυτά καταγωγής τρίτης χώρας στην οποία δεν έχει εμφανιστεί ο συγκεκριμένος οργανισμός
μπορούν να εισαχθούν στην Ένωση εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Εκτελεστικού
Κανονισμού 2020/1201/ΕΕ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και συγκεκριμένα:
α) η εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της οικείας τρίτης χώρας έχει γνωστοποιήσει γραπτώς στην Επιτροπή πως ο συγκεκριμένος
επιβλαβής οργανισμός είναι γνωστό ότι δεν απαντά στη χώρα, με βάση επιθεωρήσεις, δειγματοληψίες και μοριακές εξετάσεις από
την αρμόδια αρχή με χρήση κάποιας από τις μεθόδους που παρατίθενται στο παράρτημα IV και σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή
πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής για τη διενέργεια ερευνών
επισκόπησης για την Xylella fastidiosa με στατιστικά ορθό τρόπο και με βάση τον κίνδυνο, ο σχεδιασμός της έρευνας και το
σύστημα δειγματοληψίας που χρησιμοποιούνται είναι ικανά να εντοπίζουν την παρουσία προσβεβλημένων φυτών σε ποσοστό 1 %
σε εθνικό επίπεδο, με επίπεδο εμπιστοσύνης τουλάχιστον 80 % (έναρξη από 01-01-2023)
β) τα φυτά-ξενιστές συνοδεύονται από πιστοποιητικό φυτοϋγείας, στο τμήμα «Συμπληρωματική δήλωση» του οποίου δηλώνεται
ότι ο συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός δεν απαντά στη χώρα
γ) τα φυτά ξενιστές έχουν καλλιεργηθεί σε τόπο που υπόκειται σε ετήσια επιθεώρηση από την αρμόδια αρχή και, όπως αρμόζει
ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου, με δειγματοληψία και εξετάσεις, όπως παρατίθεται στο παράρτημα IV, η οποία διενεργείται σε
κατάλληλες χρονικές στιγμές στα εν λόγω φυτά για την παρουσία του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού· δ) τα φυτά προς
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φύτευση, εκτός των σπόρων, των ειδών Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L.
και Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, έχουν καλλιεργηθεί σε τόπο που υπόκειται σε ετήσια επιθεώρηση από την αρμόδια αρχή, με
δειγματοληψία και εξετάσεις, όπως παρατίθεται στο παράρτημα IV, η οποία διενεργείται σε κατάλληλες χρονικές στιγμές στα εν
λόγω φυτά για την παρουσία του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού, με χρήση συστήματος δειγματοληψίας ικανού να
εξακριβώσει την παρουσία προσβεβλημένων φυτών σε ποσοστό 1 % με επίπεδο εμπιστοσύνης τουλάχιστον 80 %·
ε) κατά την είσοδό τους στην Ένωση τα φυτά-ξενιστές υποβλήθηκαν σε έλεγχο από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 33,
και δεν διαπιστώθηκε παρουσία του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού.

Β. Στην περίπτωση συγκεκριμένων φυτών που κατάγονται από τρίτη χώρα, στην οποία ο εν λόγω οργανισμός
έχει εντοπιστεί
Β.1. Φυτά-ξενιστές που κατάγονται από απαλλαγμένη από τον επιβλαβή οργανισμό περιοχή μιας
προσβεβλημένης χώρας
α) Η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου οφείλει να διενεργεί δειγματοληψία και δοκιμή της παρτίδας
των συγκεκριμένων φυτών, ώστε να επιβεβαιωθεί η απουσία του συγκεκριμένου επιβλαβή οργανισμού.
β) Τα συγκεκριμένα φυτά καταγωγής τρίτης χώρας στην οποία έχει εμφανιστεί ο συγκεκριμένος οργανισμός
μπορούν να εισαχθούν στην Ένωση εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 29 του Εκτελεστικού
Κανονισμού 2020/1201/ΕΕ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα:
Τα φυτά-ξενιστές καταγωγής τρίτης χώρας στην οποία είναι γνωστό ότι απαντά ο συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός
επιτρέπεται να εισαχθούν στην Ένωση μόνον εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα φυτά-ξενιστές κατάγονται από περιοχή την οποία ο οικείος εθνικός οργανισμός φυτοπροστασίας έχει κηρύξει απαλλαγμένη
από τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα και με βάση
επίσημες έρευνες επισκόπησης βάσει δειγματοληψιών και εξετάσεων με χρήση κάποιας από τις μεθόδους που παρατίθενται στο
παράρτημα IV. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής για τη διενέργεια ερευνών επισκόπησης για την Xylella
fastidiosa με στατιστικά ορθό τρόπο και με βάση τον κίνδυνο, ο σχεδιασμός της έρευνας και το σύστημα δειγματοληψίας που
χρησιμοποιούνται είναι ικανά να εντοπίζουν την παρουσία προσβεβλημένων φυτών σε ποσοστό 1 %, με επίπεδο εμπιστοσύνης
τουλάχιστον 80 %· (έναρξη από 01-01-2023)
β) ο εθνικός οργανισμός προστασίας φυτών της οικείας τρίτης χώρας έχει γνωστοποιήσει γραπτώς στην Επιτροπή την ονομασία της
εν λόγω περιοχής·
γ) τα φυτά-ξενιστές συνοδεύονται από πιστοποιητικό φυτοϋγείας, στο τμήμα «Τόπος καταγωγής» του οποίου δηλώνεται ότι τα εν
λόγω φυτά έχουν παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους στην περιοχή που αναφέρεται στο στοιχείο α), με ρητή αναφορά
στην ονομασία της περιοχής·
δ) τα φυτά ξενιστές έχουν καλλιεργηθεί σε τόπο που υπόκειται σε ετήσια επιθεώρηση από την αρμόδια αρχή και, όπως αρμόζει
ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου, με δειγματοληψία και εξετάσεις, όπως παρατίθεται στο παράρτημα IV, η οποία διενεργείται σε
κατάλληλες χρονικές στιγμές στα εν λόγω φυτά για την παρουσία του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού· ε) τα φυτά προς
φύτευση, εκτός των σπόρων, των ειδών Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L.
και Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, έχουν καλλιεργηθεί σε τόπο που υπόκειται σε ετήσια επιθεώρηση από την αρμόδια αρχή, με
δειγματοληψία και εξετάσεις, όπως παρατίθεται στο παράρτημα IV, η οποία διενεργείται σε κατάλληλες χρονικές στιγμές στα εν
λόγω φυτά για την παρουσία του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού, με χρήση συστήματος δειγματοληψίας ικανού να
εξακριβώσει την παρουσία προσβεβλημένων φυτών σε ποσοστό 1 % με επίπεδο εμπιστοσύνης τουλάχιστον 80 %·
στ) κατά την είσοδό τους στην Ένωση τα φυτά-ξενιστές υποβλήθηκαν σε έλεγχο από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 33,
και δεν διαπιστώθηκε παρουσία του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού.

Β.2. Φυτά-ξενιστές που κατάγονται από απαλλαγμένο από τον επιβλαβή οργανισμό τόπο παραγωγής μιας
προσβεβλημένης χώρας
α) Η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου οφείλει να διενεργεί δειγματοληψία και δοκιμή της παρτίδας
των συγκεκριμένων φυτών, ώστε να επιβεβαιωθεί η απουσία του συγκεκριμένου επιβλαβή οργανισμού.
β) Τα συγκεκριμένα φυτά καταγωγής τρίτης χώρας στην οποία έχει εμφανιστεί ο συγκεκριμένος οργανισμός
μπορούν να εισαχθούν στην Ένωση εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 30 του Εκτελεστικού
Κανονισμού 2020/1201/ΕΕ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα:
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1.Τα φυτά-ξενιστές καταγωγής τρίτης χώρας στην οποία είναι γνωστό ότι απαντά ο συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός
επιτρέπεται να εισαχθούν στην Ένωση μόνον εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) τα φυτά-ξενιστές κατάγονται από
τόπο παραγωγής που έχει εγκριθεί από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας ως απαλλαγμένος από τον επιβλαβή οργανισμό
σύμφωνα με το άρθρο 31· β) η εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της οικείας τρίτης χώρας έχει διαβιβάσει γραπτώς στην Επιτροπή
τον κατάλογο των τόπων παραγωγής που είναι απαλλαγμένοι από επιβλαβείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της
γεωγραφικής θέσης τους μέσα στη χώρα· γ) τα φυτά-ξενιστές συνοδεύονται από πιστοποιητικό φυτοϋγείας στο οποίο
αναφέρονται τα εξής: i) στο τμήμα «Συμπληρωματική δήλωση» δηλώνεται ότι τα φυτά-ξενιστές έχουν αναπτυχθεί καθ’ όλο τον
κύκλο παραγωγής τους σε έναν ή περισσότερους τόπους τους οποίους η εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας έχει εγκρίνει ως
απαλλαγμένους από τον επιβλαβή οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 31, και ότι τα φυτά-ξενιστές έχουν μεταφερθεί μέσα σε
κλειστά δοχεία ή συσκευασίες, ώστε να διασφαλίζεται ότι η προσβολή από τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό μέσω των
διαβιβαστών του είναι αδύνατη· ii) στο τμήμα «Τόπος καταγωγής» αναφέρεται η ονομασία ή ο κωδικός του ή των απαλλαγμένων
από τον επιβλαβή οργανισμό τόπων παραγωγής· δ) κατά την είσοδό τους στην Ένωση τα φυτά-ξενιστές υποβλήθηκαν σε έλεγχο
από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 33, και δεν διαπιστώθηκε παρουσία του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού.
2.Τα φυτά-ξενιστές καταγωγής τρίτης χώρας στην οποία είναι γνωστό ότι απαντά ο συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός, τα οποία
έχουν αναπτυχθεί in vitro καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής, επιτρέπεται να εισαχθούν στην Ένωση μόνον εάν
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) τα φυτά-ξενιστές πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: i) έχουν παραχθεί
από σπόρους· ii) έχουν αναπαραχθεί, υπό άσηπτες συνθήκες, από μητρικά φυτά που έχουν παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια της
ζωής τους σε περιοχή απαλλαγμένη από τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό και τα οποία εξετάστηκαν και βρέθηκαν
απαλλαγμένα από τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό· iii) έχουν αναπαραχθεί, υπό άσηπτες συνθήκες, από μητρικά φυτά που
καλλιεργήθηκαν σε τόπο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 και τα οποία εξετάστηκαν και βρέθηκαν απαλλαγμένα από
τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό· β) τα φυτά-ξενιστές καλλιεργήθηκαν σε τόπο παραγωγής που έχει εγκριθεί από την εθνική
υπηρεσία φυτοπροστασίας ως απαλλαγμένος από τον επιβλαβή οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 31· γ) η εθνική υπηρεσία
φυτοπροστασίας της οικείας τρίτης χώρας έχει διαβιβάσει γραπτώς στην Επιτροπή τον κατάλογο των τόπων παραγωγής που είναι
απαλλαγμένοι από επιβλαβείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής θέσης τους μέσα στη χώρα· δ) τα φυτάξενιστές συνοδεύονται από πιστοποιητικό φυτοϋγείας στο οποίο αναφέρονται τα εξής: i) στο τμήμα «Συμπληρωματική δήλωση»
δηλώνεται ότι τα φυτά-ξενιστές έχουν αναπτυχθεί in vitro καθ’ όλο τον κύκλο παραγωγής τους σε έναν ή περισσότερους τόπους
τους οποίους η εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας έχει εγκρίνει ως απαλλαγμένους από τον επιβλαβή οργανισμό, σύμφωνα με το
άρθρο 31, και ότι τα φυτά-ξενιστές έχουν μεταφερθεί μέσα σε κλειστά δοχεία ή συσκευασίες, ώστε να διασφαλίζεται ότι η
προσβολή από τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό ή από οποιονδήποτε από τους διαβιβαστές του είναι αδύνατη· ii) στο τμήμα
«Τόπος καταγωγής» αναφέρεται η ονομασία ή ο κωδικός του απαλλαγμένου από τον επιβλαβή οργανισμό τόπου παραγωγής.

Οι επαγγελματίες υποχρεούνται στην εγγραφή τους στο φυτοϋγειονομικό μητρώο, σύμφωνα με τα όσα
προβλέπονται στο άρθρο 6 του Π.Δ 37/2021.
Δράση 3.: Παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεκτίμηση της κατάστασης στην ΠΕ Πειραιά
Εφαρμογή του ειδικού προγράμματος επισκοπήσεων που κατάρτισε το Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
της Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με το Εργαστήριο βακτηριολογίας του
Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (ΜΦΙ) στα “συγκεκριμένα φυτά” του Παραρτήματος ΙΙ του
Εκτελεστικού Κανονισμού 2020/1201/ΕΕ και ειδικότερα της ελιάς, των πυρηνοκάρπων και των καλλωπιστικών με
έμφαση στα ξενικής καταγωγής-προέλευσης (Τρίτων Χωρών και Χωρών της ΕΕ) αλλά και στα Ελληνικής
παραγωγής.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει: i) μακροσκοπικούς ελέγχους, ii) λήψη, συσκευασία, σήμανση και
αποστολή δειγμάτων συμπτωματικών και μη φυτών και iii) ανάρτηση δικτύου παγίδων για την παρακολούθηση
του πληθυσμού των εντόμων φορέων του βακτηρίου.
Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2020/1201/ΕΕ (άρθρο 2) τα κράτη μέλη διενεργούν ετήσιες
«επισκοπήσεις» σχετικά με την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού Xf στο έδαφός τους. Το Τμήμα
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ σε συνεργασία με τα αρμόδια
επίσημα εργαστήρια φυτοϋγειονομικού ελέγχου του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (Εργαστήριο
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Βακτηριολογίας και Εργαστήριο Εντομολογίας) έχουν καταρτίσει σχετική ειδική μεθοδολογία επισκοπήσεων για
τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό καραντίνας. [Η μεθοδολογία επισκοπήσεων βρίσκεται αναρτημένη στον
ιστότοπο του ΜΦΙ, www.bpi.gr] .
Η μεθοδολογία εφαρμόζεται σε ειδικό πρόγραμμα επισκόπησης για τη διαπίστωση της παρουσίας ή μη
του φυτοπαθογόνου βακτηρίου Xf σε γεωργικές καλλιέργειες της χώρας, και κυρίως ελιάς, πυρηνοκάρπων και
καλλωπιστικών φυτών. Στην επισκόπηση περιλαμβάνεται τόσο ο μακροσκοπικός έλεγχος των φυτών, όσο και η
λήψη, συσκευασία, σήμανση και αποστολή δειγμάτων κατάλληλου φυτικού υλικού καθώς και η ανάρτηση
παγίδων για την παρακολούθηση των φορέων εντόμων της ασθένειας, μέσω των κατά τόπους υπηρεσιών
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.
Τα δείγματα αποστέλλονται για εργαστηριακή εξέταση στα ακόλουθα Επίσημα Εργαστήρια:
1) το Εργαστήριο Βακτηριολογίας του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (ΜΦΙ),
2) το Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας του ΜΦΙ, και
3) το Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας - Βακτηριολογίας, που ανήκει στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και
Τεχνολογίας Τροφίμων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης.
Η εν λόγω επισκόπηση εντάσσεται στο γενικό πρόγραμμα: «Εκτέλεση επισκοπήσεων (surveys) για την
αναγνώριση προστατευόμενων ζωνών από επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας» του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Η μεθοδολογία της επισκόπησης περιλαμβάνει οδηγίες και πληροφορίες απαραίτητες για τους
Φυτοϋγειονομικούς Ελεγκτές που θα διενεργήσουν το σχετικό μακροσκοπικό έλεγχο, τις δειγματοληψίες φυτικού
υλικού καθώς και την ανάρτηση παγίδων.
Στα πλαίσια του επίσημου προγράμματος επισκοπήσεων και για την αρτιότερη εφαρμογή των
επισκοπήσεων για το βακτήριο Xf, προβλέπεται κάθε χρόνο η εκπαίδευση των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών της
χώρας μας από το ΜΦΙ σε συνεργασία με το Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής του ΥπΑΑΤ.
Δράση 4.: Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων και του ευρύτερου κοινού.
Η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων (φυτώρια, σημεία πώλησης καλλωπιστικών
φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού, εταιρειών διεθνών μεταφορών, παραγωγών, συνεταιρισμών, γεωπόνων
του δημοσίου και ιδιωτών, τελωνειακών, Δήμων και Εργολάβων δημοσίων κηποτεχνικών έργων) καθώς και του
ευρύτερου κοινού κρίνεται απαραίτητη και θα πραγματοποιηθεί μέσω των παρακάτω ενεργειών:
α) Αρθογραφία σε εκλαϊκευμένα περιοδικά καθώς και στον ημερήσιο τύπο.
β) Αποστολή φυτοπροστατευτικών ανακοινώσεων σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
γ) Παρουσίαση σχετικών κειμένων στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ).
δ) Δημιουργία εικονογραφημένων αφισών και ανάρτηση τους σε περίοπτα σημεία (λιμάνια κεντρική
αγορά, επιχειρήσεις εμπορίας φυτών και φυτικών προϊόντων).
ε) Ενημέρωση μεταφορικών εταιρειών (ναυτιλιακών και οδικών μεταφορών).
στ) Ενημερωτικά Φυλλάδια, οδηγίες προς ενδιαφερόμενους,
ζ) Ενημερωτικές Ημερίδες,
η) Συνεντεύξεις σε ΜΜΕ,
θ) Ειδικές ημερίδες για τους επαγγελματίες χρήστες.
Για την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων και του ευρύτερου κοινού θα
αξιοποιηθούν το ενημερωτικό φυλλάδιο της ΔΑΟΚ ΠΕ Πειραιά, το φυλλάδιο και η αφίσα που έχει επιμεληθεί το
Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ
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καθώς και το ενημερωτικό
βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=C1ORMRWaiMI που έχει δημιουργήσει η παραπάνω Υπηρεσία του ΥπΑΑΤ, σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τον ΕΛΓΟ Δήμητρα, το ΓΕΩΤΕΕ και το ΤΕΙ Κρήτης.
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/Fytoeigionomikos_Elegxos/XylellaInfoFlyer.pdf

Αρμόδιες Αρχές
Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του παρόντος σχεδίου δράσης και των μέτρων που προβλέπει ο Εκτελεστικός
Κανονισμός 2020/1201 ΕΕ αποτελούν οι υπηρεσίες του άρθρου 3, του Π.Δ 37/2021, οι αρμοδιότητες των οποίων
ορίζονται στο άρθρο 4 του του Π.Δ 37/2021, τον Ν. 2147/1952 καθώς και στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις
ορισμού των Φυτοϋγειονομικών ελεγκτών της Χώρας. Οι αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης
είναι:
❖ H Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ, Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.
❖ Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πειραιά (για την έκδοση των σχετικών εντολών – αποφάσεων, την διάθεση
των απαραίτητων πιστώσεων για την υλοποίηση όσων προβλέπονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό
2020/1201/ΕΕ
❖ Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Κτηνιατρικής & Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής (για τον
συντονισμό – εποπτεία κ.λπ.)
❖ Η Διεύθυνση Προστασίας Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, σε ότι αφορά τον συντονισμό
των δασικών υπηρεσιών Φυτοϋγειονομικού ελέγχου για την εφαρμογή της Φ/Υ Νομοθεσίας.
❖ Οι Υπηρεσίες Φ/Υ ελέγχου:
• ΔΑΟΚ ΠΕΙΡΑΙΑ, Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.
• ΠΚΠΦ, Π & Φ/Υ Ελέγχου Αττικής
• Διεύθυνση Δασών Πειραιά (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής).
Ειδικότερα:
Α. Οι φυτοϋγειονομικές υπηρεσίες της Π.Ε. Πειραιά (ΔΑΟΚ, ΠΚΠΦ, Π & Φ/Υ Αττικής, Διεύθυνση Δασών
Πειραιά)
• Ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο επίσημα όλους τους εμπλεκόμενους (φυτώρια, σημεία πώλησης
καλλωπιστικών φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού, εταιρειών διεθνών μεταφορών, παραγωγών,
συνεταιρισμών, γεωπόνων του δημοσίου και ιδιωτών, τελωνιακών, Δήμων και Εργολάβων δημοσίων
κηποτεχνικών έργων) για το φυτοϋγειονομικό καθεστώς του επιβλαβούς οργανισμού Xf
• Εντατικοποιούν τους ελέγχους σε όλες τις επιχειρήσεις που διακινούν φυτά προς φύτευση από χώρες της ΕΕ
στις οποίες έχει διαπιστωθεί η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού Xf (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, κλπ). Στο
πλαίσιο αυτό επιβάλλεται η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και
Ελέγχου των Αποκεντρωμένων Δομών του ΥΠΑΑΤ καθώς και με τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών,
Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ,Π&ΦΕ) του ΥπΑΑΤ, της περιοχής αρμοδιότητας τους.
Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν:
α) Την τήρηση της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας από τους υπόχρεους εγγραφής στο φυτοϋγειονομικό μητρώο
(τήρηση αρχείων, ιχνηλασιμότητα, κ.α),
β) Δειγματοληψία σε κάθε καινούργια αποστολή φυτών ξενιστών του Xf.
• Διενεργούν ελέγχους σε οπωρώνες, χώρους πρασίνου, επιχειρήσεις εμπορίας φυτών - ξενιστών και
εντατικοποιούν την συλλογή επισήμων δειγμάτων στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επισκοπήσεων για
τον επιβλαβή οργανισμό Xf τόσο σε φυτά ξενιστές του, όσο και στα έντομα φορείς του (μετά από σχετική
συνεννόηση με το ΜΦΙ), με σκοπό την επιβεβαίωση της απουσίας του επιβλαβούς οργανισμού (detection
survey).
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•

Οι φυτοϋγειονομικές υπηρεσίες, στις περιοχές αρμοδιότητάς τους, ενημερώνουν τους εμπλεκόμενους ότι
σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 37/2021 αποτελεί υποχρέωσή τους να γνωστοποιούν αμέσως στην αρμόδια
Αρχή της περιοχής τους οποιαδήποτε ύποπτη εμφάνιση επιβλαβών οργανισμών ή συμπτωμάτων.
• Γνωστοποιούν στο Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του ΥΠΑΑΤ τις ενέργειες που έχουν γίνει στην περιοχή
αρμοδιότητας τους σχετικά με την πληροφόρηση των εμπλεκόμενων φορέων (ημερίδες, έκδοση φυλλαδίων,
Δελτία τύπου, άρθρα σε εφημερίδες, κλπ), προκειμένου να συντονίζεται καλύτερα η ενημέρωση των
εμπλεκομένων.
• Σε περίπτωση κρούσματος ενημερώνουν σχετικά το Τμήμα Φυτοϋγειονομικού ελέγχου του ΥΠΑΑΤ και
λαμβάνουν τα επίσημα φυτοϋγειονομικά μέτρα που προβλέπει ο Εκτελεστικός Κανονισμός 2020/1201/ΕΕ
(λήψη επισήμων δειγμάτων, οριοθέτηση ζωνών, επισήμανση προσβεβλημένων δέντρων, καταστροφή
προσβεβλημένων φυτών, κλπ).
Β. Αστυνομία: Η Ελληνική Αστυνομία καλείται να συνδράμει στη διευκόλυνση των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών
στην είσοδο σε ιδιωτικούς ή άλλους χώρους για λήψη μέτρων, όπου κριθεί απαραίτητο.
Γ. Λιμενικό Σώμα: Το Λιμενικό Σώμα καλείται να συνδράμει στη διευκόλυνση των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών
για τον έλεγχο αποστολών φυτών που διακινούνται από χώρες της ΕΕ μέσω των λιμανιών της Χώρας μας.
Δ. Δήμοι Π.Ε. Πειραιά: Σε συνεργασία με τις τοπικές υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου και το Τμήμα
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του ΥΠΑΑΤ, παίζουν υποστηρικτικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση του κοινού, στην
προώθηση ανακοινώσεων και στην παροχή προσωπικού και εξοπλισμού.
Συγκεκριμένα, καλούνται να καταγράψουν τα κατάλληλα διαθέσιμα μηχανήματα για τυχόν εκρίζωση,
ψεκασμό, τεμαχισμό, μεταφορά των φυτών που θα κριθούν ότι πρέπει να απομακρυνθούν, καθώς και να
προβούν στην δημιουργία συνεργείων υπεύθυνων για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, τα οποία θα
πρέπει να θέσουν υπόψη της ΔΑΟΚ Πειραιά, προκειμένου να οργανωθεί έγκαιρα η εκπαίδευσή τους. Επίσης,
να καταγράψουν τις ελλείψεις σε προσωπικό, εξοπλισμό και πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση του
σχεδίου αυτού, προκειμένου να ενημερωθεί το ΥπΑΑΤ και το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη για τη
συνδρομή τους.
Ε. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, Τμήμα Πειραιά & Νήσων καλείται να συνδράμει στα πλαίσια
των αρμοδιοτήτων της (να κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κ.λπ.)
ΣΤ. Η Διεύθυνση Πολιτικής Γης, Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού Π.Ε. Πειραιά, καλείται να
καταγράψει και να χαρτογραφήσει όλα τα κτηματολογικά στοιχεία του αγροτεμαχίου ή του χώρου πρασίνου
όπου τυχόν εμφανιστεί το πρόβλημα και να οριοθετήσει την περιοχή σε συνεργασία με τις υπηρεσίες
Φυτοϋγειονομικού ελέγχου.
Ζ. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πειραιά καλείται να συνδράμει σε περίπτωση που προκριθεί η καύση των
προσβεβλημένων φυτών, αντί του θαψίματος ή της απομάκρυνσής τους.
Η. Τέλος, η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά (Αντιπεριφερειάρχης, Οικονομική υπηρεσία) σε συνεργασία με το
ΥΠΑΑΤ (Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής) καλείται να μεριμνήσει σε χρόνο πριν την εμφάνιση
του προβλήματος, για την εξασφάλιση – δέσμευση των απαιτούμενων πιστώσεων για την υλοποίηση του
Σχεδίου αυτού και την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών.
Επίσημα Εργαστήρια για την ανάλυση των δειγμάτων
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Τα δείγματα φυτικών ιστών καθώς και παγίδων αποστέλλονται για εργαστηριακή εξέταση στα ακόλουθα
Επίσημα Εργαστήρια:
1) Ερευνητικό Ίδρυμα: Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βακτηριολoγίας
Ειδικοί ερευνητές: Δρ Μαρία Χολέβα
Ταχ. Δ/νση: Στ. Δέλτα 8, ΤΚ 14561 Κηφισιά.
Τηλ.: 210-8180259, Fax: 210-8077-506
E-mail: m.holeva@bpi.gr
2) Ερευνητικό Ίδρυμα: Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
α) Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας
Ειδικοί ερευνητές: Δρ Δ. Παπαχρήστος και Δ. Καπανταϊδάκη
Ταχ. Δ/νση: Στ. Δέλτα 8, ΤΚ 14561 Κηφισιά.
Τηλ.: 210-8180219 / 210-8180240, Fax: 210-8077506
E-mail: d.papachristos@bpi.gr,, d.kapantaidaki@bpi.gr
β) Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Ειδικός ερευνητής: Δρ Π. Μυλωνάς
Ταχ. Δ/νση: Στ. Δέλτα 8, ΤΚ 14561 Κηφισιά.
Τηλ.: 210-8180216, Fax: 210-8077506
E-mail: p.milonas@bpi.gr
3) ΤΕΙ Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας - Βακτηριολογίας
Καθηγητής: Δρ Δημήτρης Γκούμας
Ταχ. Δ/νση: ΤΕΙ Κρήτης, ΤΚ 714 10 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: 2810-379464, Fax: 2810-318204
E-mail: dgoumas@staff.teicrete.gr
Κανόνες κοινοποίησης ενεργειών μεταξύ εμπλεκομένων φορέων, αρμόδιας αρχής, επαγγελματιών και του
ευρύτερου κοινού
❖

❖

❖

❖

❖

Οποιοδήποτε πρόσωπο υποψιάζεται ή εικάζει την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού ενημερώνει
αμέσως την οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου της ΠΕ και παρέχει όλες τις πληροφορίες που
αφορούν στη παρουσία ή την υπόνοια παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού (άρθρο 7 του ΠΔ
37/2021.
Η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου της ΠΕ καταχωρίζει αμέσως την πληροφορία αυτή και
ενημερώνει άμεσα σχετικά το Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής του ΥπΑΑΤ.
Η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου της ΠΕ μετά την ενημέρωσή της σχετικά με την παρουσία ή
την υπόνοια παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να
επιβεβαιώσει την παρουσία ή την υπόνοια παρουσίας.
Η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου της ΠΕ εξασφαλίζει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υπό την
κατοχή του φυτά τα οποία μπορεί να μολυνθούν από τον συγκεκριμένο οργανισμό, ενημερώνεται αμέσως
για την παρουσία ή την υπόνοια παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού, τις πιθανές συνέπειες και τους
κινδύνους και τα μέτρα τα οποία πρόκειται να ληφθούν.
Σε κάθε περίπτωση και για κάθε ενέργεια των οικείων υπηρεσιών φυτοϋγειονομικού ελέγχου
ενημερώνεται άμεσα το Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του ΥπΑΑΤ ώστε να υπάρχει ο καλύτερος
δυνατός συντονισμός των ενεργειών των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (Στοιχεία Επικοινωνίας: Τμήμα
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Υπουργείο Αγροτικής
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Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 150, Καλλιθέα, Ταχ. Κωδ.:17671, Τηλ.: +30
2109287235, FAX: +302109212090, e-mail: planthealth@minagric.gr).
❖ Το Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του ΥπΑΑΤ ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή της ΕΕ καθώς και τα
λοιπά Κράτη Μέλη της ΕΕ.
❖ Το Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του ΥπΑΑΤ αναλαμβάνει την επικοινωνία και πληροφόρηση με τα
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας σε ότι αφορά την πληροφόρηση του κοινού σε περιπτώσεις κρουσμάτων.
Κατάρτιση προσωπικού
Το Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ, σε
συνεργασία με τα επίσημα εργαστήρια φυτοϋγειονομικού ελέγχου καταρτίζει πρόγραμμα εκπαιδεύσεων των
φυτοϋγειονομικών ελεγκτών της χώρας μας σε θέματα που αφορούν:
• τον βιολογικό κύκλο βακτηρίου Xf,
•

τον τρόπο εκτέλεσης των μακροσκοπικών ελέγχων για Xf,

•

την αναγνώριση συμπτωμάτων,

•

την εκτέλεση δειγματοληψίας

•

προληπτικά μέτρα αποφυγής διασποράς του παθογόνου

•

την συμπλήρωση των σχετικών εγγράφων,

•

τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών, του τμήματος φυτοϋγειονομικού
ελέγχου του ΥΠΑΑΤ, των επίσημων εργαστηρίων και τους εμπλεκόμενους

•

την αναγνώριση σημείων στις περιοχές αρμοδιότητας των φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών με αυξημένη
φυτοϋγειονομική επικινδυνότητα

•

τρόπους ευαισθητοποίησης του κοινού και των εμπλεκόμενων

•

καθώς και την νομοθεσία που διέπει τον επιβλαβή οργανισμό.

Η ΔΑΟΚ Π. Ε. Πειραιά εκπαιδεύει τα μέλη των συνεργείων που έχουν συγκροτηθεί από τους Δήμους της
Π. Ε. Πειραιά
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Άξονας 2
Δράσεις μετά την εμφάνιση του βακτηρίου Xylella fastidiosa σε διακινούμενο ή εισαγόμενο φορτίο
φυτωριακού υλικού
Δράση 1.: Εντοπισμός του βακτηρίου Xf σε διακινούμενο ή εισαγόμενο φορτίο φυτωριακού υλικού
τότε:
❖
❖

❖

Σε περίπτωση εντοπισμού του παθογόνου Xf σε διακινούμενο ή εισαγόμενο φορτίο φυτωριακού υλικού,
Ο Φυτοϋγειονομικός ελεγκτής, σύμφωνα με την αρμοδιότητα που του δίνεται από το Π.Δ 37/2021 και τον
Νόμο 2147/1952, διατηρεί δεσμευμένο το φορτίο στο σημείο ελέγχου και
Γνωστοποιεί γραπτώς την απόφαση του προς τον εισαγωγέα/παραλήπτη. Παρέχεται η επιλογή στον
εισαγωγέα είτε να επανεξάγει το φορτίο με δικά του έξοδα ή να προβεί στην καταστροφή του, παρουσία
του Φυτοϋγειονομικού ελεγκτή, επίσης με δικά του έξοδα.
Επιπλέον, η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου γνωστοποιεί άμεσα στο Τμήμα
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του ΥπΑΑΤ το συμβάν, το οποίο με την σειρά του γνωστοποιεί άμεσα στην
Επιτροπή και τα άλλα ΚΜ την παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού.

Δράση 2.: Εντοπισμός του βακτηρίου σε χώρους πρασίνου ή σε σημεία πώλησης φυτών

❖

❖

❖
Οι

Σε περίπτωση εντοπισμού του βακτηρίου σε χώρους πρασίνου ή σημεία πώλησης φυτών – φυτικών
προϊόντων τότε:
Η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου ενημερώνει άμεσα όλους τους εμπλεκόμενους
επαγγελματίες, καθώς και το Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του ΥΠΑΑΤ. Το Τμήμα
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του ΥΠΑΑΤ ενημερώνει όλες τις υπηρεσίες της Χώρας καθώς και την Επιτροπή
και τα άλλα ΚΜ της ΕΕ την παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού.
Καταγράφονται και χαρτογραφούνται, από την οικεία υπηρεσία της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης Π.Ε.
Πειραιά σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Π.Ε., άμεσα όλα τα
κτηματολογικά στοιχεία του αγροτεμαχίου που βρίσκεται η καλλιέργεια, καθώς και των υπόλοιπων
αγροτεμαχίων που διατηρεί ο εμπλεκόμενος.
Η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου διενεργεί έλεγχο ιχνηλασιμότητας (trace back and
forward) προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση του κρούσματος, καθώς και η τυχόν διασπορά
μολυσμένου φυτικού υλικού πριν την διαπίστωση της μόλυνσης σε μια περιοχή.
παραπάνω ενέργειες θα πρέπει πραγματοποιούνται το συντομότερο δυνατόν και άμεσα να εφαρμόζονται
μέτρα της Δράσης 3 που ακολουθούν.

Δράση 3.: Μέτρα που αφορούν χώρους πρασίνου ή καταστήματα πώλησης φυτών όπου διαπιστώθηκε το
βακτήριο Xylella fastidiosa
Α. Ο χώρος πρασίνου ή το κατάστημα πώλησης των φυτών που παρουσίασαν προσβολή από το βακτήριο τίθενται
άμεσα σε καραντίνα.
Η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου της ΠΕ χωρίς καθυστέρηση πραγματοποιεί επισκόπηση
προσδιορισμού της έκτασης της προσβολής από τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας (delimiting survey).
Η έκταση της περιοχής στην οποία λαμβάνει χώρα το delimiting survey εξαρτάται από πολλούς παράγοντες
μεταξύ των οποίων: το μέγεθος της αρχικής προσβολής, οι επικρατούντες άνεμοι, η ύπαρξη φορέων του
βακτηρίου, η εποχή στην οποία διαπιστώθηκε το αρχικό κρούσμα, κ.α. Για τη διενέργεια των επίσημων
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❖
❖
❖
❖

❖

επισκοπήσεων
λαμβάνονται
υπόψη
οι
κατευθυντήριες
οδηγίες
της
EFSΑ
(https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1873).
Κατά την πραγματοποίηση του delimiting survey όλοι οι πιθανοί ξενιστές του βακτηρίου ελέγχονται
μακροσκοπικά και λαμβάνονται επίσημα δείγματα για εργαστηριακή ανάλυση.
Ιδιαίτερη έμφαση κατά της ανωτέρω επισκόπησης δίνεται στον έλεγχο φυτικών ειδών στα οποία πρώτοανιχνεύτηκε ο επιβλαβής οργανισμός καραντίνας Xf.
Ο τρόπος πραγματοποίησης του μακροσκοπικού ελέγχου και συλλογής των δειγμάτων περιγράφεται
αναλυτικά στη μεθοδολογία επισκοπήσεων για τον επιβλαβή οργανισμό Xf.
Μετά την ολοκλήρωση του delimiting survey η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου οριοθετεί
χωρίς καθυστέρηση την «οριοθετημένη περιοχή», σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Εκτελεστικό
Κανονισμό 2020/1201/ΕΕ (άρθρο 4)
Παράλληλα σε συνεργασία με το επίσημο εργαστήριο Βακτηριολογίας του ΜΦΙ προχωράει στον
προσδιορισμό του στελέχους του βακτηρίου Xf.

Β. Η οριοθετημένη περιοχή αποτελείται από την προσβεβλημένη ζώνη και μια ζώνη ασφαλείας (Εικόνα 4 α, β)

Εικόνα 4: Οριοθετημένη περιοχή (α. περίπτωση λήψης μέτρων εκρίζωσης, β. περίπτωση λήψης μέτρων
περιορισμού)

Β1. Η ζώνη ασφαλείας έχει πλάτος τουλάχιστον 2,5 χιλιόμετρα (Km) γύρω από την προσβεβλημένη ζώνη, σε
περίπτωση λήψης μέτρων εκρίζωσης και τουλάχιστον 5 χιλιόμετρα (Km) σε περίπτωση προσβεβλημένης ζώνης με
σκοπό την λήψη μέτρων περιορισμού.
Η ζώνη ασφαλείας μπορεί να μειωθεί σε πλάτος όχι μικρότερο του 1 Km εάν υπάρχει υψηλός βαθμός
βεβαιότητας ότι η αρχική παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού δεν είχε ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε
εξάπλωση και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) όλα τα συγκεκριμένα φυτά που βρίσκονται εντός της προσβεβλημένης ζώνης, ανεξάρτητα από το
υγειονομικό καθεστώς τους, υποβάλλονται αμέσως σε δειγματοληψία και απομακρύνονται·
β) δεν έχουν βρεθεί άλλα φυτά προσβεβλημένα από τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό στην
προσβεβλημένη ζώνη ύστερα από τη λήψη των μέτρων εκρίζωσης, όπως διαπιστώνεται με επίσημες εξετάσεις
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που διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια του έτους και σύμφωνα με την κάρτα έρευνας
επιβλαβούς οργανισμού της Αρχής για την Xylella fastidiosa
γ) έχει διενεργηθεί έρευνα επισκόπησης τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους έπειτα
από την ταυτοποίηση του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού σε ζώνη πλάτους τουλάχιστον 2,5 km γύρω από
την προσβεβλημένη ζώνη, και η έρευνα έδειξε ότι ο συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός δεν εντοπίστηκε στην
εν λόγω ζώνη. Το οικείο κράτος μέλος πραγματοποιεί δειγματοληψία και εξετάζει τα φυτά-ξενιστές που
βρίσκονται στην εν λόγω ζώνη. Για τον σκοπό αυτόν, και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής για
τη διενέργεια ερευνών επισκόπησης για την Xylella fastidiosa με στατιστικά ορθό τρόπο και με βάση τον κίνδυνο,
ο σχεδιασμός της έρευνας και το σύστημα δειγματοληψίας που χρησιμοποιούνται είναι ικανά να εντοπίζουν την
παρουσία προσβεβλημένων φυτών σε ποσοστό 1 % με επίπεδο εμπιστοσύνης τουλάχιστον 90 % και λαμβάνουν
υπόψη το γεγονός ότι τα πρώτα 400 μέτρα γύρω από τα προσβεβλημένα φυτά παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο
σε σύγκριση με το υπόλοιπο τμήμα της εν λόγω περιοχής (έναρξη από 01-01-2023)
δ) δεν έχουν εντοπιστεί διαβιβαστές που να μεταφέρουν τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό εντός της
προσβεβλημένης ζώνης και του άμεσου περιβάλλοντός της ύστερα από τη λήψη των μέτρων εκρίζωσης, με βάση
εξετάσεις που διενεργήθηκαν δύο φορές εντός της περιόδου πτήσης του διαβιβαστή, και σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα. Από τις εν λόγω εξετάσεις πρέπει να συμπεραίνεται ότι αποκλείεται η
φυσική εξάπλωση του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού.
Κατά τη μείωση του πλάτους της ζώνης ασφαλείας, το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί αμέσως στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ τους λόγους που υπαγόρευσαν τη μείωση αυτή.
Οι επηρεαζόμενοι επαγγελματίες της ζώνης ασφάλειας ενημερώνονται γραπτώς και το συντομότερο
δυνατόν για την κατάσταση που επικρατεί και τους τυχόν κινδύνους εξάπλωσης του παθογόνου.
➢
Οι χώροι πρασίνου και τα σημεία πώλησης τα οποία εμπίπτουν στην ακτίνα της ζώνης ασφάλειας δύναται
να περιλαμβάνονται στις ετήσιες επισκοπήσεις που πραγματοποιεί η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού
ελέγχου.
➢
Τυχόν εντοπισμός προσβολής στην οριοθετημένη αυτή περιοχή σημαίνει επαναοριοθέτηση της
προσβεβλημένης ζώνης και εφαρμογή των φυτοϋγειονομικών μέτρων που προνοούνται.
➢

Β2. Η προσβεβλημένη ζώνη περιλαμβάνει:
❖
❖
❖

Όλα τα φυτά για τα οποία είναι γνωστό ότι έχουν προσβληθεί από τον συγκεκριμένο οργανισμό,
Όλα τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα που υποδεικνύουν πιθανή μόλυνση από τον εν λόγω
οργανισμό, και
Όλα τα άλλα φυτά που ενδέχεται να έχουν προσβληθεί από τον εν λόγω οργανισμό, λόγω της εγγύτητάς
τους προς τα προσβεβλημένα φυτά, ή λόγω της κοινής πηγής παραγωγής, εάν είναι γνωστή, με
προσβεβλημένα φυτά ή φυτά που παράγονται από αυτά.

Τα προσβεβλημένα φυτά χαρτογραφούνται και σημαίνονται με ευδιάκριτη σήμανση κόκκινου χρώματος και αύξοντα
αριθμό.
Προσβεβλημένη ζώνη: σε ακτίνα 50 m γύρω από τα φυτά τα οποία έχουν υποβληθεί σε εργαστηριακές δοκιμές και
έχει διαπιστωθεί ότι έχουν προσβληθεί από τον συγκεκριμένο οργανισμό, αφαιρούνται αμέσως:
❖ Τα φυτά-ξενιστές, ανεξάρτητα από την κατάσταση της υγείας τους·
❖
τα φυτά που είναι γνωστό ότι έχουν μολυνθεί από τον συγκεκριμένο οργανισμό
❖
τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα που υποδεικνύουν πιθανή μόλυνση από τον εν λόγω οργανισμό
ή για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι μπορεί να έχουν μολυνθεί από τον εν λόγω οργανισμό.
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Πριν την εκρίζωση των φυτών πρέπει να έχει προηγηθεί ψεκασμός τους με κατάλληλο και εγκεκριμένο
φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) για τον περιορισμό της διασποράς του βακτηρίου μέσω ξενιστών
του εντόμων που πιθανόν να το μεταφέρουν. Τα εκριζωμένα φυτά καταστρέφονται με καύση επιτόπου ή
θάψιμο σε βάθος μεγαλύτερο των δύο (2) μέτρων.
➢ Η εκρίζωση και καταστροφή των συγκεκριμένων φυτών λαμβάνει χώρα υπό την επίβλεψη ή την εποπτεία
των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών της οικείας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου της ΠΕ. Η εκρίζωση
λαμβάνει χώρα από τους ιδιώτες ή συνεργεία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή εργολάβους που έχουν
συνάψει σχετική σύμβαση με την οικεία Περιφέρεια.
➢ Σε κάθε περίπτωση και πριν την έναρξη των εκριζώσεων λαμβάνει χώρα έγγραφη ενημέρωση του
ιδιοκτήτη του καταστήματος πώλησης ή του Δήμου από την οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου
της ΠΕ που έχει και την ευθύνη υλοποίησης των μέτρων που περιγράφονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό
2020/1201/ΕΕ
➢

Γ. Κατά παρέκκλιση από τα πιο πάνω, και σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2020/1201/ΕΕ (άρθρο 5
παράγραφος 3) ένα κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί να αποφασίσει να μην καθορίσει αμέσως οριοθετημένη
περιοχή, εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός εισήλθε πρόσφατα
στην περιοχή, επί των φυτών στα οποία εντοπίστηκε, ή ότι ο συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός εντοπίστηκε
σε χώρο με φυσική προστασία από τους διαβιβαστές του εν λόγω οργανισμού·
β) τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων επιθεώρησης δείχνουν ότι τα φυτά αυτά είχαν μολυνθεί πριν
από την είσοδό τους στην οικεία περιοχή·
γ) δεν έχουν εντοπιστεί διαβιβαστές που να μεταφέρουν τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό, βάσει
εξετάσεων οι οποίες διενεργήθηκαν πλησίον των φυτών αυτών
Στην περίπτωση αυτή το οικείο κράτος μέλος: α) διενεργεί, στην περιοχή όπου επιβεβαιώθηκε για πρώτη
φορά η παρουσία του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού, ετήσια έρευνα επισκόπησης για τουλάχιστον δύο
έτη, προκειμένου να διαπιστώσει εάν έχουν προσβληθεί άλλα φυτά και εάν θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω
μέτρα· β) κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη την αιτιολόγηση για τον μη καθορισμό
οριοθετημένης περιοχής και το αποτέλεσμα της έρευνας επισκόπησης που αναφέρεται στο στοιχείο α) μόλις
αυτό γίνει γνωστό.
Δ. Εάν, βάσει των επισκοπήσεων, ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν ανιχνεύεται σε οριοθετημένη περιοχή για
περίοδο τεσσάρων (4) ετών, η εν λόγω οριοθέτηση μπορεί να καταργηθεί. Στις περιπτώσεις αυτές, το Τμήμα
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ ενημερώνει σχετικά την
Επιτροπή της ΕΕ και τα άλλα κράτη μέλη.
Ε. Η φύτευση φυτών-ξενιστών σε προσβεβλημένες ζώνες απαγορεύεται, εκτός από τους τόπους οι οποίοι έχουν
φυσική προστασία στην εισαγωγή του συγκεκριμένου οργανισμού από τους φορείς του.

•
•

Η φύτευση των συγκεκριμένων φυτών σε προσβεβλημένες ζώνες επιτρέπεται σύμφωνα με τον Κανονισμό
2020/1201(άρθρο 18) μόνο σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
Τα συγκεκριμένα φυτά καλλιεργούνται σε τόπους παραγωγής προστατευμένους από έντομα και φορείς
του βακτηρίου.
Τα συγκεκριμένα φυτά ανήκουν κατά προτίμηση σε ποικιλίες που έχουν χαρακτηριστεί ανθεκτικές ή
ανεκτικές στον επιβλαβή οργανισμό Xylella fastidiosa και φυτεύονται σε περιοχές που υπόκεινται σε μέτρα
περιορισμού αλλά είναι εκτός της περιοχής των 5 χλμ από το όριο της προσβεβλημένης ζώνης με τη ζώνη
ασφαλείας.
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•

Τα συγκεκριμένα φυτά ανήκουν στον ίδιο είδος με τα φυτά τα οποία έχουν υποβληθεί σε δειγματοληψία
και εξέταση και βρέθηκαν απαλλαγμένα από το Xylella fastidiosa βάσει αποτελεσμάτων επισκοπήσεων
των τελευταίων δύο χρόνων και φυτεύονται στις προσβεβλημένες ζώνες που εφαρμόζονται μέτρα
εκρίζωσης.

Ζ. Λοιπές ενέργειες που σχετίζονται με την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού και τον περιορισμό της
εξάπλωσής του είναι οι εξής:
❖
❖
❖

❖
❖

❖
❖
❖

Απαγορεύεται η μετακίνηση φυτών προς φύτευση, ξενιστών της Xf, από την οριοθετημένη ζώνη.
Τα εκριζωμένα φυτά καταστρέφονται επιτόπου με καύση ή με θάψιμο στο έδαφος (βάθος μεγαλύτερο
των δύο μέτρων).
Εφόσον βρισκόμαστε σε περίοδο πτήσης εντόμων φορέων του επιβλαβούς οργανισμούς καραντίνας,
διενεργούνται πριν τη διαδικασία καταστροφής του φυτών ξενιστών ψεκασμός τους με κατάλληλα και
εγκεκριμένα σκευάσματα (εντομοκτόνα) για την ελαχιστοποίηση διασποράς του βακτηρίου με τους
φορείς.
Γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στις εργασίες εξάλειψης του επιβλαβούς
οργανισμού πλένονται και απολυμαίνονται με κατάλληλα απολυμαντικά.
Οι κάτοικοι οριοθετημένων περιοχών ενημερώνονται από τις οικείες υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού
ελέγχου της Περιφερειακής τους Ενότητας σχετικά με μέτρα που πρέπει να εφαρμόζουν προκειμένου να
μην συμβάλλουν άθελα τους στην διασπορά του βακτηρίου (μεταφορά εντόμων φορέων με αυτοκίνητα ή
με φυτά προς φύτευση).
Η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου μεριμνά για την ευδιάκριτη σήμανση των οριοθετημένων
περιοχών (πινακίδες, κ.α).
Οι παραγωγοί στις οριοθετημένες περιοχές λαμβάνουν μέριμνα για την καταστροφή των ζιζανίων στα
κτήματα τους.
Σε περίπτωση αδυναμίας ή απουσίας του ιδιοκτήτη να αναλαμβάνει το συνεργείο του Δήμου

Δράση 4.: Πόροι που πρέπει να διατεθούν στην περίπτωση που έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία ή υπάρχουν
υπόνοιες για παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού
Η διαπίστωση της ασθένειας στην Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία έχει δείξει ότι, σε περίπτωση εμφάνισης
κρούσματος του βακτηρίου Xf σε μια περιοχή, σημείο κλειδί για την αντιμετώπιση του βακτηρίου είναι η ΑΜΕΣΗ
ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.
Για το λόγο αυτό απαιτείται:
✓
Η κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας σύμφωνα με το θεσμικό
πλαίσιο που καθορίζεται με το Α.Π 2300/29-3-2016 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης
Εκτάκτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
✓
Οι πόροι που θα απαιτηθούν εάν χρειαστεί, για την καταπολέμηση του επιβλαβούς οργανισμού να
προέρχονται από κονδύλια των Περιφερειών της Χώρας και του ΥΠΑΑΤ.
✓
Οι άμεσες ενέργειες (προληπτικές και εκρίζωσης) που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τις εν λόγω
πιστώσεις είναι:
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Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

1

Δαπάνες εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
παραγωγών, φυτωριούχων, επαγγελματιών χρηστών,
γεωπόνων (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) και ευρύτερου
κοινού σχετικά με τον επιβλαβή οργανισμό

2

Δαπάνες εκρίζωσης και δαπάνες καταστροφής φυτών σε
περίπτωση εμφάνισης του παθογόνου σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στην Εκτελεστική Απόφαση 789/2015/Ε.Ε
(άρθρο 9).

3

Δαπάνες πραγματοποίησης «Επισκόπησης
προσδιορισμού της έκτασης της προσβολής από το
βακτήριο» (DELIMITING SURVEY)

4

Δαπάνες ανάλυσης επιπλέον εργαστηριακών δειγμάτων
(εργαστηριακών δοκιμών) από τα επίσημα εργαστήρια
της χώρας

5

Πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν κατά την
διαδικασία οριοθέτησης περιοχών σύμφωνα με τα όσα
προβλέπονται στην Εκτελεστική Απόφαση 789/2015/ΕΕ

6

Δαπάνες κατάρτισης προσωπικού των φορέων που θα
συμμετέχει στην λήψη των επισήμων μέτρων

7

Οποιαδήποτε άλλη έκτακτη δαπάνη προκύπτει στα
πλαίσια εφαρμογής της κοινοτικής και εθνικής
φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας, σε σχέση με τον επιβλαβή
οργανισμό Xylella fastidiosa, και του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης για τον επιβλαβή οργανισμό

ΔΡΑΣΕΙΣ
- Αφίσες
- Banner για τοποθέτηση σε σημεία εισόδου
στη χώρα
- Φυλλάδια
- Τηλεοπτικά σποτ
- Ραδιοφωνικά σποτ
- Ενημερωτικές ημερίδες
- Εκπαιδεύσεις παραγωγών και άλλων
εμπλεκόμενων
- Δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και περιοδικά
(άρθρα και καταχώρηση μηνύματος)
- Αφορά την άμεση εκρίζωση και
καταστροφή φυτών σε απόσταση 100
μέτρων γύρω από το κρούσμα
- Εργολαβίες μηχανημάτων
- Πρόσληψη προσωπικού
- Δείγματα φυτών
- Μακροσκοπικούς ελέγχους
- Παγίδες εντόμων
- Χαρτογράφηση περιοχών (GIS)
- Οδοιπορικά προσωπικού,
- Πρόσληψη προσωπικού
- Υπερωρίες
- Δείγματα φυτών
- Παγίδες εντόμων
- Επιχορήγηση επισήμων εργαστηρίων (ΜΦΙ
και ΤΕΙ
Κρήτης) για την ανάλυση επιπλέον
δειγμάτων (υποδομές– μηχανήματα
ανάλυσης)
- Πρόσληψη προσωπικού
- Επεμβάσεις εναντίον του εντόμου φορέα
του βακτηρίου σε έκταση τουλάχιστον 100
μέτρων γύρω από το κρούσμα
- Καταστροφή ζιζανίων (ξενιστών του
βακτηρίου Xylella fastidiosa) σε αγρούς
- Σήμανση οριοθετημένων περιοχών (ζωνών)
– ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
- Διαδικασία οριοθέτησης
- Πρόσληψη προσωπικού
- Εκπαιδεύσεις
- Κάλυψη εκτάκτων δαπανών υπηρεσιών
φυτοϋγειονομικού ελέγχου για την άμεση
υλοποίηση των επειγόντων μέτρων
- Κάλυψη εκτάκτων δαπανών επισήμων
εργαστηρίων (ΜΦΙ και ΤΕΙ Κρήτης)
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✓

Η ΕΕ προβλέπει συγχρηματοδότηση των επίσημων μέτρων καραντίνας για τους επιβλαβείς οργανισμούς
καραντίνας.
Για το λόγο αυτό το Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του
ΥπΑΑΤ ετοιμάζει φάκελο για αίτημα συγχρηματοδότησης των λαμβανομένων μέτρων από κονδύλια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των
δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων
και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, για την τροποποίηση των οδηγιών του
Συμβουλίου 98/56/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και (ΕΚ) αριθ. 396/2005, της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 66/399/ΕΟΚ,
76/894/ΕΟΚ και 2009/470/ΕΚ .
Επιλέξιμα μέτρα (σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού 652/2014/ΕΕ):

➢

μέτρα για την εξάλειψη επιβλαβών οργανισμών από μολυσμένη περιοχή, τα οποία λαμβάνονται από τις
αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ ή σύμφωνα με τα
μέτρα της Ένωσης που λαμβάνονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας·
➢
μέτρα για την αναχαίτιση επιβλαβούς οργανισμού κατά του οποίου έχουν ληφθεί μέτρα παρεμπόδισης
της εξάπλωσης από την Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, σε
μολυσμένη περιοχή από την οποία ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός δεν μπορεί να εξαλειφθεί, όταν τα μέτρα
αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία της Ένωσης από την περαιτέρω εξάπλωση του εν λόγω
επιβλαβούς οργανισμού. Τα μέτρα αυτά αφορούν αποκλειστικά την εξάλειψη του εν λόγω επιβλαβούς
οργανισμού από τη ζώνη απομόνωσης αν η παρουσία του διαπιστωθεί στην εν λόγω ζώνη·
➢
πρόσθετα μέτρα προστασίας από την εξάπλωση επιβλαβούς οργανισμού κατά του οποίου έχουν ληφθεί
μέτρα από την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, διαφορετικά από τα
μέτρα εξάλειψης που αναφέρονται στο στοιχείο α) και τα μέτρα αναχαίτισης που αναφέρονται στο στοιχείο
β), όταν τα μέτρα αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία της Ένωσης από την περαιτέρω
εξάπλωση του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού.
Όροι (σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού 652/2014/ΕΕ)
Τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 16 του κανονισμού 652/2014/ΕΕ μπορούν να τύχουν επιδοτήσεων
αν τα εν λόγω μέτρα έχουν εφαρμοστεί άμεσα και έχουν τηρηθεί οι εφαρμοστέες διατάξεις που καθορίζονται
στο οικείο δίκαιο της Ένωσης.
Επιλέξιμες δαπάνες (σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού 652/2014/ΕΕ)
Οι ακόλουθες δαπάνες τις οποίες πραγματοποιούν τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή των μέτρων που
αναφέρονται στο άρθρο 16 μπορούν να τύχουν επιδοτήσεων στο πλαίσιο του εν λόγω άρθρου:
✓
οι δαπάνες για το προσωπικό, ανεξάρτητα από το καθεστώς του, που συμμετέχει άμεσα στην εφαρμογή
των μέτρων, καθώς και δαπάνες για μίσθωση εξοπλισμού, για αναλώσιμα και για κάθε άλλο αναγκαίο υλικό,
για φυτοπροστατευτικά ή άλλα προϊόντα, για δειγματοληψία και για εργαστηριακές αναλύσεις
✓
οι δαπάνες για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με τρίτους για την εκτέλεση μέρους των μέτρων
✓
οι δαπάνες αποζημίωσης των θιγόμενων επιχειρηματιών ή ιδιοκτητών για τη χρήση φυτοπροστατευτικών
ή άλλων προϊόντων, την καταστροφή και την επακόλουθη απόσυρση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων
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αντικειμένων, καθώς επίσης δαπάνες για τον καθαρισμό και την απολύμανση χώρων, γης, νερού, εδάφους,
καλλιεργητικών μέσων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού
✓
οι δαπάνες αποζημίωσης των οικείων ιδιοκτητών για την αξία των φυτών, των φυτικών προϊόντων ή
άλλων αντικειμένων που καταστρέφονται λόγω των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 16 της οδηγίας
2000/29/ΕΚ, έως το ποσό της αγοραίας αξίας αυτών των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων
ως εάν να μην είχαν θιγεί από τα μέτρα αυτά· η υπολειμματική αξία, αν υπάρχει, αφαιρείται από την
αποζημίωση· και η αποζημίωση των ιδιοκτητών που αναφέρεται στο στοιχείο γ) είναι επιλέξιμη μόνον
εφόσον τα μέτρα έχουν εκτελεσθεί υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχής του Κράτους μέλους της ΕΕ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατάλογος φυτών που είναι γνωστό ότι είναι ευπαθή σε ένα ή περισσότερα υποείδη του
συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού (“φυτά-ξενιστές”)
Acacia
Acer
Adenocarpus lainzii
Albizia julibrissin Durazz.
Alnus rhombifolia Nutt.
Amaranthus retroflexus L.
Ambrosia
Ampelopsis arborea (L.) Koehne
Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv.
Ampelopsis cordata Michx.
Anthyllis hermanniae L.
Artemisia
Asparagus acutifolius L.
Athyrium filix-femina
Baccharis Brassica
Calicotome spinosa (L.) Link
Calicotome villosa (Poiret) Link
Callicarpa americana L.
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels
Calluna vulgaris (L.) Hull
Carya
Catharanthus roseus
Celtis occidentalis L.
Cercis canadensis L.
Cercis occidentalis Torr.
Cercis siliquastrum L.
Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene
Chenopodium album L.
Chionanthus
Chitalpa tashkentensis T. S. Elias & Wisura
Cistus
Citrus
Clematis cirrhosa L.
Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash
Coffea
Conium maculatum L.
Convolvulus cneorum L.
Coprosma repens A.Rich.
Coronilla
Cyperus eragrostis Lam.
Cytisus
Digitaria
Diospyros kaki L.f.
Diplocyclos palmatus (L.) C.Jeffrey
Dodonaea viscosa (L.) Jacq.
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Echium plantagineum
Elaeagnus angustifolia L.
Encelia farinosa A. Gray ex Torr.
Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller.
Erigeron
Erodium moschatum (L.) L’Hérit.
Erysimum hybrids
Euphorbia chamaesyce L.
Euphorbia terracina L.
Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord
Euryops pectinatus (L.) Cass.
Fagus crenata Blume
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.
Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch.
Ficus carica L.
Fortunella
Frangula alnus Mill.
Fraxinus
Genista
Ginkgo biloba
Gleditsia triacanthos L.
Grevillea juniperina Br. Hebe
Helianthus
Helichrysum
Heliotropium europaeum L.
Hemerocallis
Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.
Hibiscus
Humulus scandens (Lour.) Merr.
Ilex aquifolium L.
Ilex vomitoria Sol. ex Aiton
Iva annua L.
Jacaranda mimosifolia D. Don
Juglans
Juniperus ashei J. Buchholz
Koelreuteria bipinnata Franch.
Lagerstroemia
Laurus nobilis L.
Lavandula
Lavatera cretica
Ligustrum lucidum L.
Liquidambar styraciflua L.
Lonicera implexa
Lonicera japonica Thunb.
Lupinus aridorum
Lupinus villlosus
Magnolia grandiflora L.
Mallotus paniculatus (Lam.) Müll.Arg.
Medicago arborea L.
Medicago sativa L.
Metrosideros
Mimosa
Modiola caroliniana (L.) G. Don Morus
Myoporum insulare R. Br.
Myrtus communis L.
Nandina domestica
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Murray
Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.
Nerium oleander L.
Olea
Osteospermum ecklonis DC.
Osteospermum fruticosum (L.) Norl.
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
Paspalum dilatatum Poir.
Pelargonium
Perovskia abrotanoides
Persea americana Mill.
Phagnalon saxatile (L.) Cass.
Phillyrea angustifolia L.
Phillyrea latifolia L.
Phlomis fruticosa L.
Phoenix Pinus taeda L.
Pistacia vera L.
Plantago lanceolata L.
Platanus
Pluchea odorata (L.) Cass.
Polygala grandiflora
Polygala myrtifolia L.
Prunus
Psidium
Pteridium aquilinum
Pyrus
Quercus
Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.
Rhamnus
Rhus
Robinia pseudoacacia L.
Rosa
Rubus
Ruta chalepensis
Salvia mellifera Greene
Salvia officinalis
Salvia rosmarinus
Sambucus
Santolina chamaecyparissus L.
Santolina magonica
Sapindus saponaria L.
Sassafras
Setaria magna Griseb.
Solidago fistulosa Mill.
Solidago virgaurea L.
Sorghum halepense (L.) Pers.
Spartium
Stewartia pseudocamellia
Strelitzia reginae Aiton
Streptocarpus
Symphyotrichum divaricatum (Nutt.) G.L.Nesom
Teucrium capitatum L.
Trifolium repens L.
Ulex Ulmus
Vaccinium
Vinca
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Vitis
Westringia fruticosa (Willd.) Druce
Westringia glabra R.Br.
Xanthium strumarium L

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κατάλογος φυτών που είναι γνωστό ότι είναι ευπαθή σε συγκεκριμένα υποείδη του συγκεκριμένου
επιβλαβούς οργανισμού (“συγκεκριμένα φυτά”)
Συγκεκριμένα φυτά ευπαθή στην Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa
Acer Ambrosia artemisiifolia L.
Calicotome spinosa (L.) Link
Cercis occidentalis Torr.
Cistus monspeliensis L.
Citrus sinensis (L.) Osbeck
Coffea
Erysimum
Genista lucida L.
Juglans regia L.
Lupinus aridorum
Magnolia grandiflora L.
Medicago sativa L.
Metrosideros
Morus
Nerium oleander L.
Pluchea odorata (L.) Cass.
Polygala myrtifolia L.
Prunus Psidium
Rhamnus alaternus L.
Rubus rigidus Sm.
Rubus ursinus Cham. & Schldl.
Ruta chalepensis
Salvia rosmarinus
Sambucus
Spartium junceum L.
Streptocarpus
Teucrium capitatum
Ulmus americana L.
Vaccinium corymbosum
Vinca
Vitis

Συγκεκριμένα φυτά ευπαθή στην Xylella fastidiosa subsp. multiplex
Acacia
Acer griseum (Franch.) Pax
Acer pseudoplatanus L.
Acer rubrum L.
Adenocarpus lainzii
Alnus rhombifolia Nutt.
Ambrosia
Ampelopsis cordata Michx.
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Anthyllis hermanniae L.
Artemisia
Asparagus acutifolius L.
Athyrium filix-femina
Baccharis halimifolia L.
Calicotome spinosa (L.) Link
Calicotome villosa (Poir.) Link
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels
Calluna vulgaris (L.) Hull
Carya Celtis occidentalis L.
Cercis canadensis L.
Cercis occidentalis Torr.
Cercis siliquastrum L.
Chionanthus
Cistus
Clematis cirrhosa L.
Convolvulus cneorum L.
Coprosma repens A. Rich.
Coronilla
Cytisus
Dodonaea viscosa (L.) Jacq.
Echium plantagineum
Elaeagnus angustifolia L.
Encelia farinosa Gray ex Torr.
Erigeron Erodium moschatum
Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord.
Euryops pectinatus (L.) Cass.
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.
Ficus carica L.
Frangula alnus Mill.
Fraxinus
Genista Ginkgo biloba L.
Gleditsia triacanthos L.
Grevillea juniperina Br. Hebe
Helianthus
Helichrysum
Hibiscus syriacus
Ilex aquifolium L.
Iva annua L.
Koelreuteria bipinnata Franch.
Lagerstroemia
Laurus nobilis L.
Lavandula
Lavatera cretica
Liquidambar styraciflua L.
Lonicera
Lupinus aridorum
Lupinus villosus Willd.
Magnolia grandiflora L.
Medicago arborea L.
Medicago sativa L.
Metrosideros
Myrtus communis L
Nerium oleander
Olea
Osteospermum ecklonis (DC.) Norl.
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Pelargonium
Perovskia abrotanoides
Phagnalon saxatile (L.) Cass.
Phillyrea angustifolia L.
Phillyrea latifolia
Phlomis fruticosa L.
Pistacia vera L.
Plantago lanceolata L.
Platanus
Polygala grandiflora
Polygala myrtifolia L.
Prunus
Pteridium aquilinum
Quercus
Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.
Rhamnus
Robinia pseudoacacia L. Rosa
Rubus
Salvia mellifera Greene
Salvia officinalis
Salvia rosmarinus
Sambucus
Santolina chamaecyparissus L.
Santolina magonica
Sapindus saponaria L.
Solidago virgaurea L.
Spartium
Strelitzia reginae Aiton
Ulex
Ulmus
Vaccinium
Vinca
Westringia fruticosa Guerin.
Xanthium strumarium L.

Συγκεκριμένα φυτά ευπαθή στην Xylella fastidiosa subsp. pauca
Acacia
Amaranthus retroflexus L.
Asparagus acutifolius L.
Catharanthus roseus (L.) G. Don
Chenopodium album L.
Cistus albidus L.
Cistus creticus L.
Citrus
Coffea
Dodonaea viscosa (L.) Jacq.
Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller.
Erigeron
Euphorbia chamaesyce L.
Euphorbia terracina L.
Grevillea juniperina Br. Hebe
Heliotropium europaeum L.
Hibiscus
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Laurus nobilis L.
Lavandula
Myoporum insulare Br.
Myrtus communis L.
Nerium oleander L.
Olea europaea L.
Osteospermum fruticosum (L.) Norl.
Pelargonium
Phillyrea latifolia L.
Pistacia vera
Polygala myrtifolia L.
Prunus
Rhamnus alaternus L.
Salvia rosmarinus
Spartium junceum L.
Ulex parviflorus
Vinca minor L.
Westringia fruticosa (Willd.) Druce
Westringia glabra Br

Ο συντάκτης γεωπόνος:
Μπουμπουράκας Ηρακλής, Εισηγητής Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου
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