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Θέμα: «Πρόσφατα στοιχεία για την παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Xylella fastidiosa 
στην Ισπανία, Γαλλία και την Τοσκάνη της Ιταλίας»

ΣΧΕΤ.   το υπ’ αριθ. πρωτ. 5286/151969/09-06-2021 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του ΥΠΑΑΤ και 
έπειτα από γνωστοποιήσεις των Φυτοϋγειονομικών Υπηρεσιών της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας θα 
θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την παρουσία του επιβλαβούς 
οργανισμού καραντίνας Xylella fastidiosa στα ανωτέρω Κράτη Μέλη.

Επισημαίνεται ότι:
1. Η παρουσία του εξαιρετικά επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Xylella fastidiosa έχει μέχρι 

σήμερα διαπιστωθεί στις παρακάτω Χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
a) 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 

b) Γαλλία (Περιφέρειες Κορσικής και Προβηγκίας-Άλπεων-Κυανής Ακτής)
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

c) 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. 
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d) Γερμανία (Σαξονία, Θουριγγία) 
e) Πορτογαλία (Περιφέρεια Πόρτο)
f) αλλά και σε φυτωριακή μονάδα του Βελγίου σε φυτά ελιάς που διακινήθηκαν με 

Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο από φυτώριο της περιοχής Αλικάντε (Περιφέρεια 
Βαλένθια) της Ισπανίας

g) σε δενδρύλλια ελιάς καταγωγής Ισπανίας στην Κύπρο.

2. Ανάμεσα στους ξενιστές του βακτηρίου συγκαταλέγονται τα είδη: Prunus dulcis, Prunus 
armeniaca, Rhamnus alaternus, Spartum junceum, Polygala myrtifolia, Olea europaea, Polygala 
myrtifolia, Prunus domestica, Prunus dulcis, Rosmarinus officinalis, Vitis vinifera, Nerium 
oleander, Lavantula sp., Malva sp., Vinca sp. κ.α.

3. Η μετάδοση του παθογόνου με έντομα (τζιτζικάκια) καθώς και με το μολυσμένο 
πολλαπλασιαστικό υλικό, ο μεγάλος αριθμός φυτών ξενιστών και το γεγονός ότι τα 
προσβεβλημένα φυτά συχνά δε φέρουν εμφανή συμπτώματα, καθιστούν τον οργανισμό 
καραντίνας Xylella fastidiosa ιδιαίτερα επικίνδυνο

4. Η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέτρο αντιμετώπισης και αποβλέπει στην παρεμπόδιση 
της εισόδου και διασποράς του παθογόνου στην Χώρα μας. 

5. Όλα τα φυτά που αναφέρονται στα άρθρα 19 έως 26 Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής 
2020/1201 μετακινούνται εντός της Ένωσης μόνον εάν συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό 
διαβατήριο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 78-95 του Καν.(ΕΕ) 2016/2031.

6. Λαμβάνοντας υπόψιν την εξαιρετική σοβαρότητα του αναφερόμενου παθογόνου, την 
σημαντικότητα των καλλιεργειών, που μπορούν να απειληθούν από αυτό στην χώρα μας και 
ειδικότερα της ελιάς, και το άρθρο 7 του Π.Δ. 365/2002 (ΦΕΚ Α΄307) σύμφωνα με το οποίο 
αποτελεί υποχρέωση όλων των εμπλεκομένων να γνωστοποιούν στην αρμόδια Αρχή της 
περιοχής τους, οποιαδήποτε ύποπτη εμφάνιση επιβλαβών οργανισμών ή συμπτωμάτων, 
παρακαλούμε: για την άμεση ενημέρωσή μας στην περίπτωση που

i) διαπιστωθούν ύποπτα συμπτώματα «καψίματος» στα φύλλα, ταχύτατης αποπληξίας ή 
κάθε άλλης ανωμαλίας που αφορά τα παραπάνω φυτικά είδη ή 

ii)  περιέλθουν στην κατοχή σας φυτά ξενιστές του οργανισμού καραντίνας Xylellla fastidiosa 
(ενδεικτικά αναφέρονται: Acacia saligna, Cistus monspeliensis, Olea europaea, Polygala 
myrtifolia, Prunus domestica, Prunus dulcis, Rosmarium officinalis, Vitis vinifera, Nerium 
oleander, Lavantula sp., Malva sp. Vinca sp. κ.α) από χώρες της Ε.Ε στις οποίες έχει 
διαπιστωθεί η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού.

7. Η δήλωση της ενδοκοινοτικής απόκτησης πολλαπλασιαστικού υλικού που προορίζεται για 
εμπορία ή για ιδία χρήση είναι υποχρεωτική

Τονίζεται ότι:
i) στη Χώρα μας ΔΕΝ έχει διαπιστωθεί η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας 

Xylella fastidiosa. 
ii) Η διατήρηση της Χώρας απαλλαγμένης από τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας Xylela 

fastidiosa είναι θέμα ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑΣ και ΥΨΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣΊΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
iii) Μη τήρηση της Φυτοϋγειονομικής Νομοθεσίας συνεπάγεται νομικές κυρώσεις, καταστροφή 

του φυτικού κεφαλαίου της Χώρας και σημαντικό πλήγμα στις εξαγωγές της. 
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Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι, στην ιστοσελίδα της Γενικής Δ/νσης Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της 
Επιτροπής της ΕΕ: http//ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures 
υπάρχει επικαιροποιημένη λίστα με τις περιοχές της Ένωσης, στις οποίες έχει εμφανιστεί ο επιβλαβής 
οργανισμός Xylella fastidiosa, βάση δεδομένων με τα φυτά- δυνητικούς ξενιστές του βακτηρίου καθώς και οι 
σε ισχύ αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

Αναστασία Ανδρουλιδάκη
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